שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

727016

99849

01/01/2020

מניות

 .1לאשר את מינויו של מר רביד קימיה ("מר קימיה") כדירקטור חיצוני
בחברה ,לתקופת כהונה ראשונה ,בת שלוש ( )3שנים ,שתחל החל ממועד
אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית .מר קימיה יהא זכאי לגמול שנתי
בגובה הסכום המזערי כפי שיעודכן מעת לעת ובהתאם לדרגה שבה תסווג
החברה כפי שנקבע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות
לדירקטור חיצוני) ,התש"ס –  ,2000ולגמול השתתפות אשר יעמוד על סכום
בין הסכום הקבוע לסכום המזערי הקבוע בתקנות הגמול וכפי שנמסר לו על
ידי החברה .כמו כן ,מר קימיה יהא זכאי להיכלל בהסדרי ביטוח פטור ושיפוי
של נושאי משרה בחברה

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ

1081074

806613

01/01/2020

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה לתקופה של  3שנים החל
ממועד אישור האסיפה הכללית

נגד

תנאי התגמול נראים לנו כגבוהים ביחס לגודל
החברה וביחס לפעילותה

איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ

1081074

806613

01/01/2020

מניות

 .2אישור תנאי כהונתו והעסקתו של עמיחי גרין כיו" ר דירקטוריון לתקופה
נוספת

בעד

תנאיו נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
ופעילותה

איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ

1081074

806613

01/01/2020

מניות

 .3אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אחישי גל כמנכ"ל החברה לתקופה
נוספת

נגד

תקרת המענק הינה גבוהה ונוגדת את מדיניותנו
בכך שחוצה את רף ה 12-חודשים הנקוב במדיניותנו.

איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ

1081074

806613

01/01/2020

מניות

 .4אישור תנאי כהונתו והעסקתו של נבו גל כסמנכ" ל פיתוח עסקי ויו"ר פעיל
באיסתא נכסים לתקופה נוספת

בעד

תנאיו נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
וביחס לפעילות החברה

איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ

1081074

806613

01/01/2020

מניות

 .5מינוי (לראשונה) של מר אילן עייש כדירקטור חיצוני בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים

איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ

1081074

806613

01/01/2020

מניות

 .6מינוי מר טל שיינברום כדירקטור בחברה

נגד

אחוז הבלתי תלויים בחברה עומד על פחות משליש
לפי המקובל במדיניותנו.

מיקרונט בע"מ

1099787

15433

01/01/2020

מניות

 .1אישור התקשרות בהסכם הלוואה המירה בין החברה לבין ,MICT INC
בעלת השליטה בחברה

בעד

מביחנתנו את מצב החברה ואת החלופות העומדות
בפניה ,אנו מעריכים כי אישור ההלוואה הינה
החלופה הטובה ביותר העומדת בפני החברה

המשביר  365החזקות בע"מ

1104959

146870

01/01/2020

מניות

 .1הארכת הסכם העסקתו של מר רמי שביט ,בעל השליטה בחברה,
המכהן כמנכ"ל וכדירקטור בחברה ,לתקופה של שלוש ( )3שנים ,בתוקף
החל מיום  1בינואר  2020ועד ליום  31בדצמבר ( 2022כולל)

נגד

הסתייגותנו הינה על רקע עיצוב מנגנון המענק אשר
אינו בהכרח משקף התקדמותה היחסית של החברה.

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

1097948

922093

01/01/2020

מניות

 .1אישור התקשרותה של החברה בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס  -פרויקט
סביון ( VIEWלשעבר בית מפא"י) נוסח ההחלטה המוצעת :לאשר את
התקשרותה של החברה בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס בע"מ ,בעלת
השליטה בחברה (להלן" :דניה סיבוס") ,לפיו תעניק דניה סיבוס שירותי
קבלנות בפרויקט סביון ( VIEWלשעבר בית מפא"י) בירושלים (להלן:
"פרויקט סביון  )"Viewלהקמתן של  194יחידות דיור (לפני תוספת שבס)
במסגרת בניין מגורים אחד בן  27קומות מגורים ,בשטח של כ18,000 -
מ"ר ,וכן בניין משרדים בן  6קומות בהיקף של כ 4,200 -מ"ר ,שניהם מעל
מרכז מסחרי סגור בן  3מפלסים בהיקף כולל של כ 4,500 -מ"ר מעל
הקרקע (ביחד ,להלן" :שירותי הקבלנות") וכן שירותי קבלנות לרבות שירותי
קבלן ראשי לקבלנים ממונים ועבודות להשלמת עבודות ההקמה של חניון
תת קרקעי בן  4מפלסים עבור  174מקומות חניה ,ובכלל זאת התקנת
מערכות המיזוג ,המעליות ועבודות האלומיניום ,המבוצעים על ידי קבלנים
ממונים וכן עבודות השלמת השלד ,עבודות גמר ועבודות מערכות
אינסטלציה וחשמל בחניון (להלן " :השירותים הנוספים" ו" -הקבלנים
הממונים" ,בהתאמה .שירותי הקבלנות והשירותים הנוספים ,ביחד ,להלן:
" השירותים").

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

תמורת הסכם הקבלנות המוצע נמוך בכ 3% -ביחס
להצעה של קבלן מתחרה שאינו קשור לבעלת
השליטה בחברה ,דניה סיבוס.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

1097948

922093

01/01/2020

מניות

 .2אישור התקשרותה של החברה בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס  -פרויקט
סביוני השרון נוסח ההחלטה המוצעת :לאשר את התקשרותה של החברה
בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס לפיו תעניק דניה סיבוס שירותי קבלנות
לשלב ג' בפרויקט סביוני השרון בכפר יונה (להלן " :פרויקט סביוני השרון"),
להקמתן של  105יחידות דיור (להלן" :יחידות הדיור") במסגרת  3בניינים,
בשטח של כ 15,300 -מ"ר וחניון תת קרקעי בשטח נוסף של כ 4,300 -מ"ר
ועבודות פיתוח (להלן " :שירותי סביוני השרון") ,בתמורה פאושלית בסך של
כ 84 -מיליון ש"ח צמוד למדד תשומות הבניה לחודש אוקטובר ,2019
בתוספת מע"מ כדין ,והכל כמפורט בסעיף  2.2לדוח העסקה המצורף .על
מי שיש לו עניין אישי בנושא ,יחולו הוראות סעיף  276לחוק החברות,
בשינויים המחויבים ,לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה
לפני ההצבעה באסיפה ,או על גבי כתב ההצבעה ,אם יש לו עניין אישי
באישור ההחלטה אם לאו .על בעל מניה לציין האם הוא :בעל שליטה
בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי .מי שלא סימן
קיומה /העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו
במניין.

בעד

מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מ

675017

252708

02/01/2020

מניות

 .1לאשר מתן כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות לדירקטורים
ונושאי המשרה בחברה ו /או בחברות הבנות של החברה ,המכהנים כיום או
שיכהנו בעתיד ,לרבות נושאי משרה שהם ו /או קרוביהם נחשבים כבעלי
שליטה בחברה ו /או שלמי שנחשב כבעל שליטה כאמור ענין אישי במינויים,
בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה

נגד

כתב הפטור מנוגד למדיניותנו

מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מ

675017

252708

02/01/2020

מניות

 .2להסמיך את יו"ר דירקטוריון החברה ,מר שלום אברבוך ,למלא את
תפקיד המנהל הכללי של החברה ,לתקופה של שלוש שנים ממועד האסיפה

נגד

מנוגד למדיניותנו בעניין הפרדה בין תפקיד הפיקוח
מצד היו"ר לתפקיד הניהול מצד המנכ"ל

מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מ

675017

252708

02/01/2020

מניות

 .3לאשר את מינויה מחדש של גב' ליהי מנשקו כדירקטורית חיצונית
בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים ,החל מיום
2.1.2020

נגד

אינה בעלת הניסיון הדרוש למילוי התפקיד

מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מ

675017

252708

02/01/2020

מניות

 .4לאשר את מינויו מחדש של מר אורן גיל -אור כדירקטור חיצוני
בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים ,החל מיום
3.2.2020

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי התקפיד

מלונות דן בע"מ

822015

2825242

02/01/2020

מניות

 .1לאשר מחדש של מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף 267א
לחוק החברות ,לרבות עדכונה ,לתקופה של  3שנים.

בעד

מדיניות התגמול המוצעת תואמת את גודלה דל
החברה וכן את אופי פעילותה

מלונות דן בע"מ

822015

2825242

02/01/2020

מניות

 .2בכפוף לאישור מינויה של גב' אמבר קינן כדירקטורית כאמור בסעיף 1.9
לדוח זימון האסיפה מיום  27בנובמבר  ,2019לאשר מתן כתב התחייבות
לשיפוי ,מתן כתב פטור מאחריות בהתאם לתנאים המקובלים בחברה ,וכן
זכאות להיכלל בפוליסת ביטוח נושאי משרה בחברה.

נגד

נוסח כתב הפטור של החברה אינו תואם את
המקובל בשוק

מלונות דן בע"מ

822015

2825242

02/01/2020

מניות

 .3לאשר את התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר גדעון פדרמן ,בנו
של מר מיכאל פדרמן ,שהינו בעל השליטה בחברה ,כמנהל תפעול ראשי
( ,)COOלתקופה של  3שנים החל מיום  2בינואר.2020,

בעד

שכרו המוצע למר פדרמן תואם את היקף המשרה
וכן את האחריות הנגזרת ממנה

עשות  -אשקלון תעשיות בע"מ

312017

200908

02/01/2020

מניות

 .1אישור תיקון תקנון החברה בעניין פטור ,שיפוי וביטוח.

נגד

השיפוי אינו מוגבל בסכום והפטור אינו בנוסח מסויג,
על כן לא נוכל לתמוך

עשות  -אשקלון תעשיות בע"מ

312017

200908

02/01/2020

מניות

 .2אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלי דימרי כמנכ"ל החברה.

בעד

תנאיו נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
וביחס לפעילותה בשוק

החלטת האסיפה

נימוקים

אנו מתרשמים כי החברה ניהלה הליך תחרותי וכי
המחירים המוצעים דומים לאלו שהיו מתקבלים
בהתקשרות עם קבלנים אחרים אשר אינם קשורים
לבעלת השליטה בחברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

רימוני תעשיות בע"מ

1080456

535322

02/01/2020

מניות

 .1מינוי מר איתמר שחר לתפקיד של דירקטור חיצוני בחברה ואישור זכאותו
לגמול

בעד

הינו העל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

רימוני תעשיות בע"מ

1080456

535322

02/01/2020

מניות

 .2אישור התקשרות החברה עם מר אופיר שדמי בהסכם למתן שירותי יו"ר
דירקטוריון החברה

בעד

ההתקשרות המוצעת נראית לנו כסבירה ביחס
להיקף פעילות היו"ר

רימוני תעשיות בע"מ

1080456

535322

02/01/2020

מניות

 .3אישור הארכת התקשרות חברת הבת של החברה ,רימוני פלסט בע"מ
בהסכם העסקה של מר עופר וייס

בעד

ההתקשרות המוצעת תואמת את גודלה של החברה
וכן את המקובל בשוק

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי

1121607

2524131

02/01/2020

מניות

 .3דיון ואישור הדוח השנתי והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018
(נערך בהתאם לדין ההולנדי)

בעד

מבדיקת ו של רואה החשבון המבקר את דוח
הדירקטוריון מצא כי ו הי תואם את דרישות החוק
וכי ו הי עקבי עם הדיווח בדוחות הכספיים של
החברה.

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי

1121607

2524131

02/01/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בישראל

בעד

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי

1121607

2524131

02/01/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בהולנד

בעד

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי

1121607

2524131

02/01/2020

מניות

 .6פטור מאחריות לחברי דירקטוריון

נגד

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי

1121607

2524131

02/01/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של מר  Nicolaas van OmmenכExecutive Director-
לדירקטוריון החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי

1121607

2524131

02/01/2020

מניות

 .8מינוי מחדש של מר  Patrick Burkeלדירקטוריון החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי

1121607

2524131

02/01/2020

מניות

 .9מינוי מחדש של מר  Daniel Moserכדירקטור בלתי תלוי לדירקטוריון
החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי

1121607

2524131

02/01/2020

מניות

 .10מינוי מחדש של מר Jeroen Dorenbosכדירקטור בלתי תלוי
לדירקטוריון החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי

1121607

2524131

02/01/2020

מניות

 .11מינוי מחדש של גב' Noah Shachamכדירקטורית בלתי תלויה
לדירקטוריון החברה

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי

1121607

2524131

02/01/2020

מניות

 .12מינוי מחדש של מר  Claus Jorgensenכדירקטור לדירקטוריון החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התקפיד

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי

1121607

2524131

02/01/2020

מניות

 .13אישור אימוץ מדיניות תגמול חדשה לחברה

נגד

תנאי המדיניות נראים לנו כגבוהים ביחס לגודל
החברה וביחס לפעילותה

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי

1121607

2524131

02/01/2020

מניות

 .14אישור ההסכם בין החברה לבין  Consortium Finance Limitedביחס
לשירותי מנכ"ל ("הסכם הייעוץ")

נגד

תנאיו נראים לנו כגבוהים ביחס לגודל החברה וביחס
לפעיולתה

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי

1121607

2524131

02/01/2020

מניות

 .15אישור הסכם שירותים אדמניסטרטיביים (" הסכם השירותים") בין RT
 Facility Management GmbH &amp;amp;amp; Co. KGלADLER -
Real Estate Service GmbH

נגד

בהעדר וודאות בנוגע לעסקת החברה עם בעלת
השליטה ,אנו לא נוכל לתמוך בנושאים הקשורים
בעסקה

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי

1121607

2524131

02/01/2020

מניות

 .16דיון לגבי מדיניות הדיבדינד

דיון

גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ

1095892

262914

02/01/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח דירקטוריון של החברה לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2018

דיון

החלטת האסיפה

נימוקים

משרד רואי החשבון בעל הידע ,הנסיון והמוניטין
הנדרש על מנת למלא את התפקיד
משרד רואי החשבון בעל הידע ,הנסיון והמוניטין
הנדרש על מנת למלא את התפקיד
השחרור כאמור איו מחייב כלפי צד ג'' ואין בו כדי
להתות על הוראות דיי יירות ערך בישראל ,החלים
על החברה ,לרבות הזכויות המוקות מכוחם לבעלי
מניותיה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ

1095892

262914

02/01/2020

מניות

 .2למנות את מר שמואל וולודינגר לדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ

1095892

262914

02/01/2020

מניות

 .3למנות את מר אסף רענן לדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ

1095892

262914

02/01/2020

מניות

 .4למנות את מר איתי פרלמן לדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ

1095892

262914

02/01/2020

מניות

 .5למנות את הגב' ורדה טריאקס לדירקטורית בחברה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ

1095892

262914

02/01/2020

מניות

 .6למנות את מר דן עייק לדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ

1095892

262914

02/01/2020

מניות

 .7למנות את מר אורי מרום לדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ

1095892

262914

02/01/2020

מניות

 .8למנות את מר אבי לבנה לדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ

1095892

262914

02/01/2020

מניות

 .9למנות את מר חנוך פפושדו לדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ

1095892

262914

02/01/2020

מניות

 .10למנות מחדש את משרדי רואה החשבון ארנסט אנד יאנג (Ernst
& )amp; Youngקוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ושות' ורוזנבלום הולצמן
ושות' ,כרואי החשבון המבקרים של החברה ,והסמכת דירקטוריון החברה
לקבוע את שכרם

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ

1095892

262914

02/01/2020

מניות

 .11לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה בנוסח המצ"ב
כנספח ב' לדוח זימון האסיפה ,למשך שלוש שנים ממועד אישורה של
האסיפה הכללית ( או תקופה ארוכה יותר ,ככל שתיקבע בהוראות חוק
החברות)

בעד

מדיניות התגמול של החברה תואמת את גודלה ,את
היקף פעילותה וכן את המקובל בשוק

גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ

1095892

262914

02/01/2020

מניות

 .12לאשר את תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה ,החל מיום  1בדצמבר
 ,2019באופן שתנאי כהונתו יהיה כמפורט בסעיף  3לדוח זימון האסיפה

בעד

תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה תואמים את גודלה
של החברה וזאת ביחס לחברות מקבילות בשוק

גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ

1095892

262914

02/01/2020

מניות

 .13לאשר מתן כתב שיפוי למועמדת לכהונת דירקטורית בלתי תלויה ,הגב'
ורדה טריואקס ,בנוסח המצ"ב כנספח ג' לדוח זימון האסיפה

בעד

נוסח כתב השיפוי תואם את המקובל בשוק

אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ

749077

252923

02/01/2020

מניות

 .1מינוי מחדש של מר אדוארדו אלשטיין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף
 1.1לדוח הזימון.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ

749077

252923

02/01/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של מר סאול זאנג כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף  1.1לדוח
הזימון.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ

749077

252923

02/01/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר חררדו טישברוביץ כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף
 1.1לדוח הזימון.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ

749077

252923

02/01/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר עמירם אראל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף
 1.1לדוח הזימון.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ

749077

252923

02/01/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר ערן סער כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף  1.1לדוח
הזימון.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ

749077

252923

02/01/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן ( ,)PWCלבדו,
כרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה נוספת עד האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה וועדת הביקורת,
ככל הנדרש ,לקבוע את שכרם כרואי החשבון המבקרים ,כמפורט בסעיף
 1.2לדוח הזימון.

בעד

אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ

749077

252923

02/01/2020

מניות

 .7דיווח לאסיפה השנתית על שכר רואי החשבון המבקרים בשנת 2018
כמפורט בסעיף  1.3לדוח הזימון.

דיון

אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ

749077

252923

02/01/2020

מניות

 .8דיון בדוחות התקופתיים השנתיים של החברה לשנת  2018כמפורט
בסעיף  1.4לדוח הזימון.

דיון

עלבד משואות יצחק בע"מ

625012

244419

05/01/2020

מניות

 .1מינוי מר גיא רוזן כדח"צ בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום
6.1.2020

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

סינאל מלל פייווי בע"מ

1084953

206287

05/01/2020

מניות

 .1חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר אבי בוגנים ,אחיו של
מר גבי בוגנים ,בעל השליטה בחברה

בעד

התנאים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
וביחס לפעילותה.

וויטסמוק תוכנה בע"מ

216010

43603

05/01/2020

מניות

 .1אישור תיקון והארכה של מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה
לתקופה של  3שנים ,החל ממועד אישורה על ידי האסיפה הכללית

ללא המלצה

וויטסמוק תוכנה בע"מ

216010

43603

05/01/2020

מניות

 .2הפחתת מחיר המימוש של כתבי האופציות (לא סחירים) שהוענקו
למנכ"ל החברה

ללא המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

משרד רו" ח בעל המוניטין והניסיון הדרושים לטיפול
בענייני הביקורת והמס של החברה

א.נ שוהם ביזנס בע"מ

1082007

159432

05/01/2020

מניות

 .1תיקון תקנון החברה בסעיף הנוגע לפטור מאחריות לנושא משרה הנמנה
על בעל השליטה ,וכן הענקת כתב פטור למנכ"ל החברה ודירקטור בה ,מר
אלי נידם שהינו בעל השליטה בחברה לתקופה של שלוש שנים

בעד

כתב הפטור תואם את מדיניותנו ואינו מהווה פגיעה
בבעלי המניות

א.נ שוהם ביזנס בע"מ

1082007

159432

05/01/2020

מניות

 .2הענקת כתב התחייבות לשיפוי בנוסח הקיים בחברה למנכ"ל החברה
ודירקטור בה מר אלי נידם שהינו בעל השליטה בחברה לתקופה של שלוש
שנים

בעד

כתב השיפוי תואם את מדיניותנו ואינו מהווה פגיעה
בבעלי המניות

קפיטל פוינט בע"מ

1097146

50450

06/01/2020

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון ליום
 31בדצמבר 2018

דיון

קפיטל פוינט בע"מ

1097146

50450

06/01/2020

מניות

 .2אישור מינויו מחדש של ד"ר יהושע (שוקי) גלייטמן עד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה

נגד

השתתף בישיבות הדירקטוריון בשיעור נמוך
המקובל בשוק

קפיטל פוינט בע"מ

1097146

50450

06/01/2020

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של פרופ' יהודה כהנא עד לתום האסיפה הכללית
השנתית הבאה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

קפיטל פוינט בע"מ

1097146

50450

06/01/2020

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של מר אריה וובר עד לתום האסיפה הכללית
השנתית הבאה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

קפיטל פוינט בע"מ

1097146

50450

06/01/2020

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של משרד עמית -חלפון רואי חשבון ,כרואי חשבון
המבקר של החברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת
הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

קפיטל פוינט בע"מ

1097146

50450

06/01/2020

מניות

 .6אישור מינויו של מר ישי טל ,כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת כהונה
בת  3שנים ,החל מיום  30בדצמבר 2019ממועד אישור האסיפה

נגד

אנו מתרשמים כי ניסיונו התעסוקתי מר טל עשוי
להתאים ברמה פחותה לקריטריונים הנדרשים ביחס
לכשירותו וניסיונו של המועמד לתפקיד דירקטור
חיצוני

קפיטל פוינט בע"מ

1097146

50450

06/01/2020

מניות

 .7בכפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה למינוי של מר ישי טל
לדירקטור חיצוני ,מוצע להעניק למר ישי טל ,כתב שיפוי וכתב פטור ,בנוסח
המקובל בחברה ואשר מצורף לדוח זימון זה כנספח ג' וכנספח ד'

נגד

תנאי הפטור אינם תואמים את המקובל בשוק

קפיטל פוינט בע"מ

1097146

50450

06/01/2020

מניות

 .8אישור מחדש של מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה

נגד

מדיניות התגמול אינה תואמת את גודלה של
החברה וכן את המקובל בשוק

אימקו תעשיות בע"מ

282012

43082

06/01/2020

מניות

 .1אישור מחדש והארכת תוקף מדיניות התגמול הקיימת של נושאי המשרה
בחברה בהתאם לסעיף 267א' לחוק החברות לתקופה של שנה אחת ,החל
מיום  1בינואר .2020 ,מוצע בזאת לאשר מחדש ולהאריך את תוקף מדיניות
התגמול הנוכחית של נושאי המשרה בחברה ("מדיניות התגמול") בנוסח
המצ"ב לדוח זה כנספח א' ,לתקופה נוספת של שנה אחת ,החל מיום 1
בינואר  2020ועד ליום  31בדצמבר  , 2020וזאת בהתאם להוראות סעיף
267א' לחוק החברות .פרטים נוספים ראו בקובץ המצורף.

בעד

מפעלי פ.מ.ס .מיגון בע"מ

315010

804925

06/01/2020

מניות

 .1מוצע למנות את מר קרלו גרוס כדירקטור חיצוני (דח"צ) בחברה ,לתקופת
כהונה בת שלוש ( )3שנים ,שתחילתה ביום  20בינואר  .2020לפרטים
אודות מר קרלו גרוס הדרושים בהתאם לתקנה (36ב)( )10לתקנות הדוחות,
ראו סעיף  2להלן .מר גרוס חתם על הצהרה כנדרש על-פי סעיפים
224ב(א) ו 241-לחוק החברות

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

מפעלי פ.מ.ס .מיגון בע"מ

315010

804925

06/01/2020

מניות

 .2אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה

בעד

מדיניות התגמול תואמת את מדיניותנו ואין בה בכדי
לפגוע בבעלי המניות

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

880275

06/01/2020

מניות

 .1תיקון תקנות בתקנון החברה בקשר עם החלפת מנגנון מינוי הדירקטורים

בעד

החברה משנה את הדירקטוריון המדורג הקיים
בחברה ,בהתאם למדיניותנו ועל כן נתמוך בהחלטה

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

880275

06/01/2020

מניות

 .2תיקון תקנה  80בתקנון החברה בקשר עם הכפפת המבקר הפנימי ליו"ר
הדירקטוריון

בעד

א .בחינתנו את השינוי המוצע ,מצאנו כי הינו נכון
יותר מבחינת מבנה הממשל התאגידי והפרקטיקה
הראויה לכפיפות המבקר הפנימי.

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

880275

06/01/2020

מניות

 .3ביטול חלוקת דירקטוריון החברה לקבוצות והתאמת משך כהונתם של
הדירקטורים בקבוצות ב' ו -ג' להוראות התקנון המתוקן

בעד

החברה משנה את הדירקטוריון המדורג הקיים
בחברה ,בהתאם למדיניותנו ועל כן נתמוך בהחלטה

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

880275

06/01/2020

מניות

 .4מינוי מר דוד בבאי לדירקטור חיצוני בחברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

880275

06/01/2020

מניות

 .5אישור אימוץ מדיניות תגמול חדשה

נגד

התקרות המצויות במדיניות נראות לנו כגבוהות
ביחס לגודל החברה וביחס לפעילותה

אנו מוצאים את המדיניות המוצעת כסבירה ביחס
למקובל .נציין כי היא מובאת לאישור לתקופה של
שנה בלבד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

880275

06/01/2020

מניות

 .6אישור הארכת תוקף כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי
השליטה או קרוביהם

בעד

א .אנו בדעה כי יש להגביל את סכום השיפוי
ליכולתה הפיננסית של החברה במועד מתן השיפוי.
החברה מגבילה את השיפוי ל 25%-מההון העצמי.

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

880275

06/01/2020

מניות

 .7אישור הענקת כתבי פטור מאחריות לדירקטורים שאינם נמנים על בעלי
השליטה או קרוביהם

בעד

הפטור בנוסח מסויג בהתאם למקובל במדיניותנו

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

880275

06/01/2020

מניות

 .8אישור הענקת כתבי פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה שהינם
בעלי השליטה או קרוביהם

בעד

הפטור בנוסח מסויג בהתאם למקובל במדיניותנו

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

880275

06/01/2020

מניות

 .9אישור "עסקת מסגרת" בהתאם להוראות תקנות ההקלות להתקשרות
החברה בפוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה ,אשר תחול ,בין היתר
על דירקטורים ונושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם

בעד

ב .אנו בדעה כי יש להעניק כיסוי ביטוחי לנושאי
המשרה בחברה ,מאחר ומדובר ברובד ראשוני
במסגרתו החברה מבקשת לפזר את סיכוניה.

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

1099571

64952

07/01/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת .2018

דיון

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

1099571

64952

07/01/2020

מניות

 .2לאשר את חידוש מינויו של יו"ר הדירקטוריון ,מר טל מניפז ,לתקופת
כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

1099571

64952

07/01/2020

מניות

 .3לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור מר חיים מר ,לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

1099571

64952

07/01/2020

מניות

 .4לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית גב' מירב קיי ,לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

בעלת הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידה

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

1099571

64952

07/01/2020

מניות

 .5לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור מר מישל מואיז-חביב ,לתקופת
כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

1099571

64952

07/01/2020

מניות

 .6לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור הבלתי תלוי מר מאיר שני,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

1099571

64952

07/01/2020

מניות

 .7לאשר את מינויו מחדש של קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,רואי חשבון,
כרואה החשבון המבקר ,לתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של
בעלי המניות של החברה.

בעד

לרואה החשבון יש את הניסיון והמוניטין הדרושים
למילוי התפקיד

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

1099571

64952

07/01/2020

מניות

 .8לאשר את חידוש מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף 267א'
לחוק החברות ,לרבות עדכונה ,לתקופה של  3שנים החל מיום  1בינואר,
.2020

נגד

תקרות המענקים המובאות במדיניות התגמול
עשויות להתפרש כגבוהות

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

1099571

64952

07/01/2020

מניות

 .9לאשר התקנת מנגנון מענק למר חיים מר ,דירקטור בחברה ,בקשר עם
כהונתו כיו" ר דירקטוריון של שותפות  ,VLXאשר החברה מחזיקה ב50% -
מהזכויות בה

נגד

תקרות המענקים המובאות במדיניות התגמול
עשויות להתפרש כגבוהות

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

1099571

64952

07/01/2020

מניות

 .10לאשר התקנת מנגנון מענק למר אלי סורזון ,מנכ"ל וסמנכ"ל הכספים
בחברה.

נגד

תקרות המענקים המובאות במדיניות התגמול
עשויות להתפרש כגבוהות

קסטרו מודל בע"מ

280016

463269

07/01/2020

מניות

 .1מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה

בעד

כתב השיפוי תואם למדיניותנו

קסטרו מודל בע"מ

280016

463269

07/01/2020

מניות

 .2מתן כתבי פטור מאחריות לנושאי משרה

בעד

כתב הפטור תואם את מדיניותנו

קסטרו מודל בע"מ

280016

463269

07/01/2020

מניות

 .3מינוי דירקטור חיצוני

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

קסטרו מודל בע"מ

280016

463269

07/01/2020

מניות

 .4מינוי דירקטור

בעד

בעלת הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

המ-לט (ישראל-קנדה) בע"מ

1080324

944562

07/01/2020

מניות

 .1אישור הקצאה פרטית מהותית של  100,000אופציות (לא סחירות)
למנכ"ל החברה ,מר אמיר וידמן.

בעד

תנאי ההענקה ההונית וכן היקפה הינם תואמים את
גודלה של החברה וכן את המקובל בשוק

צור שמיר אחזקות בע"מ

730010

715144

08/01/2020

מניות

 .1אישור הקצאת  800,000אופציות לא רשומות למסחר ,הניתנות למימוש
ל 800,000-מניות רגילות ,בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת ,של החברה ,למר יוסי
קוצ'יק ,יו"ר דירקטוריון החברה ,והכל כמפורט בדוח הזימון המצ"ב.

בעד

תנאי ההקצאה וכן היקפה תואמים את את גודלה
של החברה וכן את המקובל בשוק

צור שמיר אחזקות בע"מ

730010

715144

08/01/2020

מניות

 .2בהמשך למינויו של מר גדי אייזנקוט כדירקטור בחברה החל מיום 28
בנובמבר  , 2019לאשר בעבורו תנאי כהונה ,בהתאם למפורט בדוח הזימון
המצ"ב.

בעד

תנאי השיפוי ,הפטור והביטוח תואמים את יכולתה
של החברה וכן את המקובל בשוק

בריל תעשיות נעליים בע"מ

399014

39483

08/01/2020

מניות

 .1אישור התקשרות החברה בהסכם לרכישת מותגי חברת גלי רשתות
( )1998בע"מ (כמפורט בדו"ח העסקה המפורסם בצמוד לכתב הצבעה זה)
(להלן" :העסקה") .העסקה מסווגת כ'-עסקה עם בעל שליטה' לפי הוראות
סעיף  )4(270רישא לחוק החברות ,התשנ"ט( 1999-להלן" :החוק" או "חוק
החברות").

נגד

ברם תעשיות בע"מ

1094515

59085

09/01/2020

מניות

 .1דיון והצגת דוחותיה הכספיים של החברה בצירוף דו"ח הדירקטוריון על
מצב ענייני החברה ,לשנה שהסתיימה ביום  ,31.12.2018כפי שפורסמו על
ידי החברה ביום  31במרץ ( 2019אסמכתא .)2019-01-029256

דיון

ברם תעשיות בע"מ

1094515

59085

09/01/2020

מניות

 .2לאשר את מינויים מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' ,רואי
חשבון ,כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה נוספת עד לאסיפה
השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

בעד

בעלי הידע והמוניטין המספיקים לטיפול בענייני
החברה

ברם תעשיות בע"מ

1094515

59085

09/01/2020

מניות

 .3לאשר את מינויו מחדש של מר חי בראמלי כדירקטור בחברה עד תום
האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

בעד

בעל הידע והניסיון הנדרשים לביצוע התפקיד

ברם תעשיות בע"מ

1094515

59085

09/01/2020

מניות

 .4לאשר את מינויו מחדש של מר רועי טויזר כדירקטור בלתי תלוי בחברה
עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

בעד

בעל הידע והניסיון הנדרשים לביצוע התפקיד

ברם תעשיות בע"מ

1094515

59085

09/01/2020

מניות

 .5לאשר את מינויו מחדש של מר משה דיין כדירקטור בחברה עד תום
האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

בעד

בעל הידע והניסיון הנדרשים לביצוע התפקיד

אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ

715011

852445

09/01/2020

מניות

 .1אישור רכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כמפורט
בסעיף  1.1לדוח זימון האסיפה

בעד

תנאי ההתקשרות הינם סבירים ביחס לגודלה של
החברה וכן ביחס למקובל בשוק

אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ

715011

852445

09/01/2020

מניות

 .1לאשר את תנאי כהונתו של מר חיים (הרש) פרידמן כיו"ר דירקטוריון
החברה כמפורט בסעיף  1.1לדוח זימון האסיפה

בעד

אנו מוצאים את חבילת התגמול הכוללת כתואמת
את המקובל בשוק.

אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ

715011

852445

09/01/2020

מניות

 .2מינוי מר ליאור מור כדירקטור חיצוני בחברה ,כמפורט בסעיף  1.2.2לדוח
הזימון

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ

715011

852445

09/01/2020

מניות

 .3מינוי מר אברהם אלימלך כדירקטור חיצוני בחברה ,כמפורט בסעיף
 1.2.3לדוח הזימון

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

ברנמילר אנרג'י בע"מ

1141530

59059

12/01/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה ,לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2018

דיון

לדעתנו ,אישור העסקה בעת הנוכחית יכול להוות
הטבה משמעותית לבעל השליטה בחברה
בהתחשב במצב החברה בשוק.

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

ברנמילר אנרג'י בע"מ

1141530

59059

12/01/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן רואי חשבון ,כרואה החשבון
המבקר של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד

בעלי הידע והמוניטין המספיקים לטיפול בענייני
החברה

ברנמילר אנרג'י בע"מ

1141530

59059

12/01/2020

מניות

 .3לאשר את מינויו מחדש של מר אברהם ברנמילר כדירקטור בחברה עד
תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

נגד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה.

ברנמילר אנרג'י בע"מ

1141530

59059

12/01/2020

מניות

 .4לאשר את מינויו מחדש של מר דורון ברנמילר כדירקטור בחברה עד תום
האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

נגד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה.

ברנמילר אנרג'י בע"מ

1141530

59059

12/01/2020

מניות

 .5לאשר את מינויו מחדש של מר ניר ברנמילר כדירקטור בחברה עד תום
האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

נגד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה.

ברנמילר אנרג'י בע"מ

1141530

59059

12/01/2020

מניות

 .6לאשר את מינויו מחדש של מר זיו דקל כדירקטור בחברה עד תום
האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

נגד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה וקבלת נתוני השתתפות
מהחברה

פוליגון נדל"ן בע"מ

745018

126149

13/01/2020

מניות

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

פוליגון נדל"ן בע"מ

745018

126149

13/01/2020

מניות

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

 .1נושא מספר  1שעל סדר היום :מינויו של מר תמיר חרמץ כדירקטור
חיצוני בחברה
 .2נושא מספר  2שעל סדר היום :מינויו של מר חן שרייבר כדירקטור חיצוני
בחברה

ג'י.אף.סי גרין פילדס קפיטל בע"מ

1122688

91806

13/01/2020

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה ליום 31
בדצמבר 2018

דיון

ג'י.אף.סי גרין פילדס קפיטל בע"מ

1122688

91806

13/01/2020

מניות

 .2אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון,
כרואי החשבון של החברה לשנים  2019ו ,2020 -והסמכת דירקטוריון
החברה לקבוע את שכרו לשנים אלו

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לטיפול בענייני הביקורת והמס של החברה

ג'י.אף.סי גרין פילדס קפיטל בע"מ

1122688

91806

13/01/2020

מניות

 .3לאשר את מינויו מחדש של מר שלמה שלו ,כיו"ר דירקטוריון החברה
וזאת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

ג'י.אף.סי גרין פילדס קפיטל בע"מ

1122688

91806

13/01/2020

מניות

 .4לאשר את מינויו מחדש של מר אלכסנדר רבינוביץ כדירקטור בחברה
וזאת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

ג'י.אף.סי גרין פילדס קפיטל בע"מ

1122688

91806

13/01/2020

מניות

 .5לאשר את מינויו מחדש של מר עידו זלטנרייך כדירקטור בחברה וזאת עד
לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה ואישור קביעת
גמולו בהתאם לסכום המזערי הנקוב בתוספת השנייה ובהתאם לסכום
הקבוע הנקוב בתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול
והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס2000-

בעד

ג'י.אף.סי גרין פילדס קפיטל בע"מ

1122688

91806

13/01/2020

מניות

 .6לאשר את מינויו מחדש של מר גבריאל אונגר כדירקטור בחברה וזאת עד
לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה ואישור קביעת
גמולו בהתאם לסכום המזערי הנקוב בתוספת השנייה ובהתאם לסכום
הקבוע הנקוב בתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול
והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס2000-

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

ג'י.אף.סי גרין פילדס קפיטל בע"מ

1122688

91806

13/01/2020

מניות

 .7אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק
החברות ,בנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה ,לתקופה של שלוש שנים
ממועד אישור האסיפה

בעד

מדיניות התגמול נראת לנו כסבירה ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

לידר החזקות והשקעות בע"מ

318014

190620

13/01/2020

מניות

 .1אישור מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי משרה בחברה בהתאם
לסעיף 267א לחוק החברות ,בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה.

בעד

מדיניות התגמול נראה לנו כסבירה ביחס לגודל
החברה וביחס להיקף פעילותה

לידר החזקות והשקעות בע"מ

318014

190620

13/01/2020

מניות

 .2אישור הארכת הסכם ההעסקה של יו" ר הדירקטוריון הפעיל של החברה,
מר יצחק אפלויג ,בתנאים זהים ,לתקופה בת  3שנים החל מיום 4
באוקטובר  ,2019בהתאם למפורט בסעיף  5לדוח זימון האסיפה.

בעד

תנאיו נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
וביחס להיקף פעילותה.

ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ

731018

1668944

13/01/2020

מניות

 .1דיון בדו"חות הכספיים ובדו" ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה
ביום  ,31.12.2018הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר

דיון

ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ

731018

1668944

13/01/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט ,פורר גבאי את קסירר ,כרואי החשבון
המבקרים של החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ

731018

1668944

13/01/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג ,יו" ר דירקטוריון החברה ,לתקופת
כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ

731018

1668944

13/01/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של גב' תמר גוטליב ( דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת
כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ

731018

1668944

13/01/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר יצחק חלמיש לתקופת כהונה נוספת כחבר
בדירקטוריון החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ

731018

1668944

13/01/2020

מניות

 .6מינויו של מר רפאל אהרון רכניצר לתקופת כהונה כחבר בדירקטוריון
החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ

731018

1668944

13/01/2020

מניות

 .7מינויו של מר שמעון הייבלום לתקופת כהונה (ראשונה) של שלוש שנים
כדירקטור חיצוני בחברה שתחילתה ביום  12בפברואר 2020

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ

731018

1668944

13/01/2020

מניות

 .8מינויו של מר יעקב פרידגוט לתקופת כהונה (ראשונה) של שלוש שנים
כדירקטור חיצוני בחברה שתחילתה ביום  12בפברואר 2020

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ

731018

1668944

13/01/2020

מניות

אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה של החברה על פי תיקון 20
לחוק החברות ,התשנ"ט1999-

בעד

מדיניות התגמול נראת לנו כסבירה ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

יצוא-חברה להשקעות בע"מ

704015

225924

13/01/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום
31.12.2018

דיון

יצוא-חברה להשקעות בע"מ

704015

225924

13/01/2020

מניות

 .2הארכת כהונתו של מר זלמן שובל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התקפיד

יצוא-חברה להשקעות בע"מ

704015

225924

13/01/2020

מניות

 .3הארכת כהונתו של מר גדעון שובל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התקפיד

יצוא-חברה להשקעות בע"מ

704015

225924

13/01/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ,כרואה חשבון מבקר
לחברה לשנים  2019-2020ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד

משרד רואי החשבון בעל המנויטין והנסיון על מנת
לטפל בענייני הביקורת והמס של החברה

המשביר  365החזקות בע"מ

1104959

146870

13/01/2020

מניות

 .1הארכת הסכם העסקתו של מר רמי שביט ,בעל השליטה בחברה,
המכהן כמנכ"ל וכדירקטור בחברה ,לתקופה של שלוש ( )3שנים ,בתוקף
החל מיום  1בינואר  2020ועד ליום  31בדצמבר ( 2022כולל)

נגד

הסתייגותנו הינה על רקע עיצוב מנגנון המענק אשר
אינו בהכרח משקף התקדמותה היחסית של החברה.

בריינסוויי בע"מ

1100718

408704

13/01/2020

מניות

To appoint Kost Forer Gabbay &amp; Kasierer, certified public
accountants in Israel and a member of Ernst &amp; Young
Global, as the Company’s independent auditors for the year
and for an additional period until the following annual 2019
general meeting and to authorize the Board of Directors to
determine their compensation for the year; and to inform the
shareholders of the aggregate compensation paid to the
;auditors for the year ended December 31, 2018

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והמויניטין הנדרשים
לטיפול בענייני הביקורת והמס של החברה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בריינסוויי בע"מ

1100718

408704

13/01/2020

מניות

To approve the re-election of Dr. David Zacut as a director to .2
.the board of directors of Brainsway Ltd

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

בריינסוויי בע"מ

1100718

408704

13/01/2020

מניות

To approve the re-election of Mr. Avner Hagai as a director to .3
.the board of directors of Brainsway Ltd

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

בריינסוויי בע"מ

1100718

408704

13/01/2020

מניות

To approve the election of Mr. Avner Lushi as a director to .4
.the board of directors of Brainsway Ltd

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

בריינסוויי בע"מ

1100718

408704

13/01/2020

מניות

.To approve the grant of options to Ms. Eti Mitrani and to Mr .5
.Avner Lushi

בעד

שווי ההקצאה תואם את מדיניותנו בכך שלא חוצה
את רף ה 50%-מהיקף השכר המשולם.

בריינסוויי בע"מ

1100718

408704

13/01/2020

מניות

To approve amendments to the Brainsway's compensation .6
.policy

בעד

בחינתנו את השינויים המוצעים ,אנו לא רואים בהם
פוטנציאל לפגיעה בבעלי מניות המיעוט.

בריינסוויי בע"מ

1100718

408704

13/01/2020

מניות

,.To approve compensation for Christopher R. von Jako, Ph.D .7
.Brainsway's future president and chief executive officer

בעד

תנאיו נראיים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה

בריינסוויי בע"מ

1100718

408704

13/01/2020

מניות

To approve compensation for Dr. David Zacut for his role as .8
.the chairman of the board of directors

בעד

בריינסוויי בע"מ

1100718

408704

13/01/2020

מניות

To approve compensation for Dr. David Zacut for the 3 month .9
on-the-job-training to Brainsway's entering president and chief
.executive officer

בעד

בריינסוויי בע"מ

1100718

408704

13/01/2020

מניות

To approve amendments to Brainsway Ltd.'s Articles of .10
.Association

בעד

בריינסוויי בע"מ

1100718

408704

13/01/2020

מניות

To discuss the financial statements of the Company for the .11
fiscal year ended December 31, 2018 and the Board of Directors
Report (included in the Company’s Registration Statement on
)Form F-1 filed with the Securities and Exchange Commission
.for the year

דיון

מצלאוי חברה לבנין בע"מ

1106749

69159

14/01/2020

מניות

 .1הארכת כהונתה של גב' מירב עמיר בן אבי ,כדירקטורית חיצונית
בחברה ,לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים ,בתוקף החל מיום
 26בינואר .2020

בעד

בעלת הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ

1092204

511585

14/01/2020

מניות

 .1אישור תיקון מדיניות תגמול של החברה ( התיקונים לעומת מדיניות
התגמול הקודמת של החברה מסומנים בסימני מהדורה)

בעד

לדידנו התיקון המוצע עשוי לייצר איזון סביר יותר בין
הרכיב הקבוע לרכיב המשתנה בחבילת התגמול
המיוחסת המנכ"ל

עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ

1092204

511585

14/01/2020

מניות

 .2אישור תנאי כהונה והעסקה של מר גיא בינשטוק כמנכ"ל החברה מוצע
לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר גיא בינשטוק כמנכ"ל החברה,
בתוקף מיום  ,1.1.2020כמפורט בסעיף  2לדוח זימון האסיפה .תמצית
ההחלטה המוצעת " :לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר גיא בינשטוק
כמנכ"ל החברה ,בתוקף מיום  ,1.1.2020כמפורט בסעיף  2לדוח זימון
האסיפה".

בעד

תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה תואמים את גודלה
של החברה וכן את ביצועיה ביחס לשוק

השכר המוצע לד"ר זכות בעבור כהונתו כיו"ר
דירקטוריון החברה הינו ביחס ישר להפחתת היקף
המשרה כאשר השכר הינו בדומה לשכר אשר לו
היה זכאי בעת אישור תנאיו הקודמים.
ההתקשרות המוצעת באה על מנת להבטיח חפיפה
כראוי בעת החלפת התפקידים בחברה וע"כ לא
נסתייג מכך.
באשר ליתר כלל השינויים נועדו לאפשר את
התדירות בה ניתן יהיה לבצע שינויים פרסונאליים
במבנה הדירקטוריון וכן את קלות הביצוע בכך.

מגוריט ישראל בע"מ

1139195

307895

14/01/2020

מניות

 .1מינוי מר ירון זלצמן לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

מגוריט ישראל בע"מ

1139195

307895

14/01/2020

מניות

 .2אישור הכללתו של מר ירון זלצמן בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים
ונושאי משרה בחברה ,בפוליסות עתידיות ובפוליסת .POSI

בעד

אנו בדעה כי יש להעניק כיסוי ביטוחי לנושאי
המשרה בחברה ,מאחר ומדובר ברובד ראשוני
במסגרתו החברה מבקשת לפזר את סיכוניה.

מגוריט ישראל בע"מ

1139195

307895

14/01/2020

מניות

 .3מתן התחייבות לשיפוי למר ירון זלצמן .

בעד

עד  25%מהונה העצמי של החברה ,בהתאם
למדיניותנו

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

מגוריט ישראל בע"מ

1139195

307895

14/01/2020

מניות

 .4מתן התחייבות לפטור מר ירון זלצמן .

בעד

בהתאם למדיניותנו ,בחברות ללא גרעין שליטה לא
נסתייג במידה ונוסח הפטור אינו כולל את הנוסח
המסוייג

מגוריט ישראל בע"מ

1139195

307895

14/01/2020

מניות

 . .5מינוי מר יובל רכלבסקי (להלן" :רכלבסקי") לכהונה ראשונה כדירקטור
חיצוני בדירקטוריון החברה

נגד

אנו סבורים כי ראוי והחברה תמנה רו"ח לתפקיד
הדח"צ

מגוריט ישראל בע"מ

1139195

307895

14/01/2020

מניות

 . .6אישור הכללתו של מר רכלבסקי לכהונה בפוליסת ביטוח אחריות
דירקטורים ונושאי משרה בחברה ,בפוליסות עתידיות ובפוליסת .POSI

בעד

אנו בדעה כי יש להעניק כיסוי ביטוחי לנושאי
המשרה בחברה ,מאחר ומדובר ברובד ראשוני
במסגרתו החברה מבקשת לפזר את סיכוניה.

מגוריט ישראל בע"מ

1139195

307895

14/01/2020

מניות

 . .7מתן התחייבות לשיפוי למר רכלבסקי.

בעד

השיפוי מוגבל לעד  25%מהונה העצמי של החברה,
בהתאם למדיניותנו

מגוריט ישראל בע"מ

1139195

307895

14/01/2020

מניות

 . .8מתן התחייבות לפטור למר רכלבסקי

בעד

בהתאם למדיניותנו ,בחברות ללא גרעין שליטה לא
נסתייג במידה ונוסח הפטור אינו כולל את הנוסח
המסוייג

אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ

1087824

468455

15/01/2020

מניות

 .1אישור עדכון תנאי העסקתו של רו"ח נמרוד בורוביץ המכהן כסמנכ"ל
אסטרטגיה ,הצטיידות מטוסים ופיתוח עסקי של החברה.

בעד

תנאי הכהונה המוצעים לסמנכ"ל תואמים את גודלה
של החברה וכן את המקובל בשוק

אנליסט אי.אמ.אס-.שרותי ניהול השקעות בע"מ

1080613

216339

16/01/2020

מניות

 .1הענקת מנויות חסומות למנכ"ל החברה

בעד

ההקצאה המוצעת תואמת את הקווים המנחים על
פי מדיניותנו.

אינטר תעשיות בע"מ

1080928

45349

16/01/2020

מניות

 .1למנות את משרד רו"ח ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון
המבקר של החברה ,עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

בעד

לרואה החשבון המוניטין והניסיון הדרושים לתפקיד

אינטר תעשיות בע"מ

1080928

45349

16/01/2020

מניות

 .2למנות מחדש את הגב' יעל נורקין (יו" ר הדירקטוריון) כדירקטורית
בחברה.

בעד

בעלת הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידה

אינטר תעשיות בע"מ

1080928

45349

16/01/2020

מניות

 .3למנות מחדש את מר אלון גרנות ( דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

אינטר תעשיות בע"מ

1080928

45349

16/01/2020

מניות

 .4למנות מחדש מר רונן טורם (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

אינטר תעשיות בע"מ

1080928

45349

16/01/2020

מניות

 .5לאשר את מינויו של מר אבי וינטר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה נוספת בת שלוש ( )3שנים

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

אינטר תעשיות בע"מ

1080928

45349

16/01/2020

מניות

 .6לאשר את החלפת ההוראות בתקנון החברה העוסקות במתן פטור ,שיפוי
וביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בחברה בנוסח הוראות אלו בתקנון החדש
של החברה ,כמפורט בסעיף  4לדוח זימון האסיפה

בעד

סעיפי התקנון המוצעים הינם תואמים את מדיניותנו
ואין בהם בכדי לפגוע בבעלי המניות

אינטר תעשיות בע"מ

1080928

45349

16/01/2020

מניות

 .7לאשר את החלפת כתבי ההתחייבות לשיפוי ופטור הקיימים לדירקטורים
ולנושאי משרה המכהנים בחברה ,והענקת כתבי התחייבות לשיפוי ופטור
חדשים לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה ,אשר אינם נמנים על בעלי
השליטה בחברה ו/או קרוביהם ,כפי שיהיו מעת לעת ,בנוסחים המצורפים
כנספחים ב' ו-ג' לדוח זימון האסיפה ,בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה

בעד

כתבתי הפטור והשיפוי הינם תואמים את מדיניותנו
ואין בהם בכדי לפגוע בבעלי המניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אינטר תעשיות בע"מ

1080928

45349

16/01/2020

מניות

 .8לאשר הענקת כתבי התחייבות לשיפוי ופטור חדשים לדירקטורים ולנושאי
משרה בחברה ,אשר נמנים על בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם ,כפי
שיהיו מעת לעת ,בנוסחים המצורפים כנספחים ב' ו-ג' לדוח זימון האסיפה,
בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה כמפורט בסעיף  1.3לדוח זימון האסיפה
ולאישור הענקת כתבי התחייבות השיפוי והפטור החדשים לדירקטורים
ולנושאי משרה בחברה שאינם נמנים עם בעלי השליטה וקרוביהם ,כאמור
בהצעת החלטה שבסעיף  1.4.1לדוח זימון האסיפה.

בעד

אינטר תעשיות בע"מ

1080928

45349

16/01/2020

מניות

 .9דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018

דיון

פורמולה מערכות ()1985בע"מ

256016

2827910

16/01/2020

מניות

To re-elect Mr. Marek Panek to the Company’s board of .1
directors, or the Board, to hold office until our next annual
general meeting of shareholders and until his successor is duly
;elected

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

פורמולה מערכות ()1985בע"מ

256016

2827910

16/01/2020

מניות

To re-elect Mr. Rafal Kozlowski to the Board, to hold office .2
until our next annual general meeting of shareholders and until
;his successor is duly elected

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

פורמולה מערכות ()1985בע"מ

256016

2827910

16/01/2020

מניות

To re-elect Mr. Ohad Melnik to the Board, to hold office until .3
our next annual general meeting of shareholders and until his
;successor is duly elected

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

פורמולה מערכות ()1985בע"מ

256016

2827910

16/01/2020

מניות

To ratify and approve the re-appointment of Kost Forer .4
Gabbay &amp; Kasierer, registered public accounting firm, a
member firm of Ernst &amp; Young Global, as our independent
registered public accounting firm for the year ended December
and until our next annual general meeting of 2019 ,31
shareholders, and to authorize the Board and/or its audit
committee to fix the compensation for such independent
registered public accountants in accordance with the volume
.and nature of their services

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

א.מ.ת .מיחשוב בע"מ

382010

667005

16/01/2020

מניות

 .1אישור תנאי העסקתו של מר שרגא שחק ,מבעלי השליטה בחברה ,כיו"ר
דירקטוריון החברה ,בהתאם לדו"ח העיסקה בעניין.

בעד

אנו מוצאים את התגמול המוצע כמקובל ביחס לשוק.

החלטת האסיפה

נימוקים

כתבי השיפוי והפטור הינם תואמים את מדיניותנו
ואין בהם בכדי לפגוע בבעלי המניות

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

880275

16/01/2020

מניות

 .1תיקון תקנות בתקנון החברה בקשר עם החלפת מנגנון מינוי הדירקטורים

בעד

נדחה

החברה משנה את הדירקטוריון המדורג הקיים
בחברה ,בהתאם למדיניותנו ועל כן נתמוך בהחלטה

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

880275

16/01/2020

מניות

 .2תיקון תקנה  80בתקנון החברה בקשר עם הכפפת המבקר הפנימי ליו"ר
הדירקטוריון

בעד

נדחה

א .בחינתנו את השינוי המוצע ,מצאנו כי הינו נכון
יותר מבחינת מבנה הממשל התאגידי והפרקטיקה
הראויה לכפיפות המבקר הפנימי.

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

880275

16/01/2020

מניות

 .3ביטול חלוקת דירקטוריון החברה לקבוצות והתאמת משך כהונתם של
הדירקטורים בקבוצות ב' ו -ג' להוראות התקנון המתוקן

בעד

נדחה

החברה משנה את הדירקטוריון המדורג הקיים
בחברה ,בהתאם למדיניותנו ועל כן נתמוך בהחלטה

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

880275

16/01/2020

מניות

 .4מינוי מר דוד בבאי לדירקטור חיצוני בחברה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

880275

16/01/2020

מניות

 .5אישור אימוץ מדיניות תגמול חדשה

נגד

נדחה

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

880275

16/01/2020

מניות

 .6אישור הארכת תוקף כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי
השליטה או קרוביהם

בעד

עבר

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

880275

16/01/2020

מניות

 .7אישור הענקת כתבי פטור מאחריות לדירקטורים שאינם נמנים על בעלי
השליטה או קרוביהם

בעד

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

הפטור בנוסח מסויג בהתאם למקובל במדיניותנו

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

880275

16/01/2020

מניות

 .8אישור הענקת כתבי פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה שהינם
בעלי השליטה או קרוביהם

בעד

עבר

הפטור בנוסח מסויג בהתאם למקובל במדיניותנו

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

880275

16/01/2020

מניות

 .9אישור "עסקת מסגרת" בהתאם להוראות תקנות ההקלות להתקשרות
החברה בפוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה ,אשר תחול ,בין היתר
על דירקטורים ונושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם

בעד

עבר

ב .אנו בדעה כי יש להעניק כיסוי ביטוחי לנושאי
המשרה בחברה ,מאחר ומדובר ברובד ראשוני
במסגרתו החברה מבקשת לפזר את סיכוניה.

התקרות המצויות במדיניות נראות לנו כגבוהות
ביחס לגודל החברה וביחס לפעילותה
א .אנו בדעה כי יש להגביל את סכום השיפוי
ליכולתה הפיננסית של החברה במועד מתן השיפוי.
החברה מגבילה את השיפוי ל 25%-מההון העצמי.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אינרום תעשיות בנייה בע"מ

1132356

1293809

16/01/2020

מניות

 .1אישור תנאי הכהונה והעסקה של מר נועם שצ'לקה כמנכ"ל החברה

בעד

תנאי כהונתו והעסקתו המוצעים למנכ"ל החברה
תואמים את גודלה של החברה וכן את המקובל בשוק

אינרום תעשיות בנייה בע"מ

1132356

1293809

16/01/2020

מניות

 .2עדכון תנאי הכהונה של מר ציון גינת כיו" ר דירקטוריון החברה

בעד

תנאי העסקתו של יו" ר הדירקטוריון תואמים את
גודלה של החברה וכן את המקובל בשוק

עילדב השקעות בע"מ

1083658

57605

19/01/2020

מניות

לאשר מחדש וללא שינוי מהותי את מדיניות התגמול של החברה בהתאם
לסעיף 267א לחוק החברות ,לתקופה של  3שנים ,החל מיום  18בדצמבר
.2019

נגד

התגמול נראה לנו כגבוה ביחס לגבוה החברה
וביחס לפעילותה

עילדב השקעות בע"מ

1083658

57605

19/01/2020

מניות

לאשר מחדש וללא שינוי ,את התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה
פרטית בבעלות ושליטה מלאה של יו"ר הדירקטוריון ,מר רונן שטרנבך,
הנמנה על בעלי השליטה בחברה ,לתקופה בת  3שנים ,החל מיום  1בינואר
.2020

נגד

התגמול נראה לנו כגבוה ביחס לגבוה החברה
וביחס לפעילותה

טלסיס בע"מ

354019

319421

20/01/2020

מניות

 .1אישור מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה

בעד

מדיניות התגמול של החברה הינה תואמת את
גודלה וכן את המקובל בשוק

ניסן תעשיות רפואיות בע"מ

660019

244983

20/01/2020

מניות

 .1דיון בדו"חות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2018לרבות ,בשכר טרחת
רואה החשבון המבקר הכלול בדו"ח הדירקטוריון.

דיון

ניסן תעשיות רפואיות בע"מ

660019

244983

20/01/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר וכן של משרד ורדי,
ברוקנר ,אינגבר רוזנצוויג ושות' ,כרואי החשבון המבקרים של החברה ,עד
לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,והסמכת דירקטוריון החברה
לקבוע את שכרם.

בעד

בעל הידע והמוניטין הדרושים לתפקיד

ניסן תעשיות רפואיות בע"מ

660019

244983

20/01/2020

מניות

 .3מינוי מחדש ה"ה אברהם הראל לכהן כיו" ר דירקטוריון החברה.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

ניסן תעשיות רפואיות בע"מ

660019

244983

20/01/2020

מניות

 .4מינוי מחדש ה" ה יעל גיט לכהן כדירקטורית בחברה.

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ניסן תעשיות רפואיות בע"מ

660019

244983

20/01/2020

מניות

 .5מינוי מחדש ה" ה יחזקאל ניסן לכהן כדירקטור בחברה

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

ג'י.אף.סי גרין פילדס קפיטל בע"מ

1122688

91806

20/01/2020

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה ליום 31
בדצמבר 2018

דיון

ג'י.אף.סי גרין פילדס קפיטל בע"מ

1122688

91806

20/01/2020

מניות

 .2אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון,
כרואי החשבון של החברה לשנים  2019ו ,2020 -והסמכת דירקטוריון
החברה לקבוע את שכרו לשנים אלו

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לטיפול בענייני הביקורת והמס של החברה

ג'י.אף.סי גרין פילדס קפיטל בע"מ

1122688

91806

20/01/2020

מניות

 .3לאשר את מינויו מחדש של מר שלמה שלו ,כיו"ר דירקטוריון החברה
וזאת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

ג'י.אף.סי גרין פילדס קפיטל בע"מ

1122688

91806

20/01/2020

מניות

 .4לאשר את מינויו מחדש של מר אלכסנדר רבינוביץ כדירקטור בחברה
וזאת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

ג'י.אף.סי גרין פילדס קפיטל בע"מ

1122688

91806

20/01/2020

מניות

 .5לאשר את מינויו מחדש של מר עידו זלטנרייך כדירקטור בחברה וזאת עד
לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה ואישור קביעת
גמולו בהתאם לסכום המזערי הנקוב בתוספת השנייה ובהתאם לסכום
הקבוע הנקוב בתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול
והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס2000-

בעד

ג'י.אף.סי גרין פילדס קפיטל בע"מ

1122688

91806

20/01/2020

מניות

 .6לאשר את מינויו מחדש של מר גבריאל אונגר כדירקטור בחברה וזאת עד
לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה ואישור קביעת
גמולו בהתאם לסכום המזערי הנקוב בתוספת השנייה ובהתאם לסכום
הקבוע הנקוב בתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול
והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס2000-

בעד

דיון

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

ג'י.אף.סי גרין פילדס קפיטל בע"מ

1122688

91806

20/01/2020

מניות

 .7אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק
החברות ,בנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה ,לתקופה של שלוש שנים
ממועד אישור האסיפה

נגד

תנאי התגמול נראיים לנו כגבוהים ביחס לפעילות
החברה

אופקטרא נדל"ן והשקעות בע"מ

1080720

51583

20/01/2020

מניות

 .1נושא מס'  :1הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה (לא רשומים)
 06/18ב' (מס' ני"ע)1147644 :

נגד

אין אנו מתרשמים כי הארכת האופציות הינן הדרך
הטובה ביותר של החברה לגיוס כספים

אמות השקעות בע"מ

1097278

8576587

20/01/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדו" ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום .31.12.2018

דיון

אמות השקעות בע"מ

1097278

8576587

20/01/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זוהר ושות' כרו"ח מבקר לחברה
ממועד אסיפה כללית זו ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דווח על
שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים
נוספים לשנת .2018

בעד

אנו סבורים כי המשרד הינו בעל המוניטין והניסיון
להעברת שירותי ביקורת לחברה.

אמות השקעות בע"מ

1097278

8576587

20/01/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אמות השקעות בע"מ

1097278

8576587

20/01/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אמות השקעות בע"מ

1097278

8576587

20/01/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר מוטי ברזילי כדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אמות השקעות בע"מ

1097278

8576587

20/01/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר אמיר עמר כדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אמות השקעות בע"מ

1097278

8576587

20/01/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של מר איל גבאי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אמות השקעות בע"מ

1097278

8576587

20/01/2020

מניות

 .8מינוי מחדש של מר יחיאל גוטמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אמות השקעות בע"מ

1097278

8576587

20/01/2020

מניות

 .9מינוי מחדש של גב' יעל אנדורן קרני כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אמות השקעות בע"מ

1097278

8576587

20/01/2020

מניות

 .10אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה .מדיניות התגמול מצורפת
כנספח ב' לדו"ח זימון האסיפה .מדיניות התגמול תהא בתוקף לתקופה של
 3שנים שתחילתה ביום  28בספטמבר .2019

בעד

מדיניות התגמול נמצאה על ידנו כסבירה על כלל
רכיביה.

להב אל.אר רילאסטייט בע"מ

136010

110779

21/01/2020

מניות

 .1אישור הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם

בעד

חברה ציבורית מבצעת תהליך זה מעת לעת
ומשתמשת בהון המניות לצורך גיוס הון חדש

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אלמור חשמל התקנות ושירותים ( )1986בע"מ

1142454

190850

21/01/2020

מניות

 .1עדכון תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה עדכון תנאי העסקתו של
מר מאיר סרוסי ,מנכ" ל החברה וכן דירקטור ובעל עניין מכוח החזקותיו
במניות החברה (להלן" :מנכ"ל החברה") ,בתוקף מיום  ,1.1.2020כך
ששכרו החודשי יעמוד על סך של  85,000ש"ח לחודש צמוד להפרש בין
מדד המחירים לצרכן (להלן" :המדד") לבין המדד לחודש מאי  .2014בנוסף,
החברה תעמיד לזכות מנכ" ל החברה רכב אשר יהא בשווי הדומה לשווי
הרכב הקיים (כחדש) וניתן יהיה להחליפו אחת ל 250 -ק"מ או אחת לשלוש
שנים ,לפי המועד המוקדם מבניהם .על מי שיש לו עניין אישי בנושא ,יחולו
הוראות סעיף  276לחוק החברות ,בשינויים המחויבים ,לפיו על בעל מניה
המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה ,או על גבי כתב
ההצבעה ,אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו .על בעל מניה
לציין האם הוא :בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה;
משקיע מוסדי .מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את
מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.

בעד

התנאים נראיים לנו כסבירים ביחס לתנאים
המקובלים בשוק

אלמור חשמל התקנות ושירותים ( )1986בע"מ

1142454

190850

21/01/2020

מניות

 .2עדכון תנאי כהונה והעסקה של נושא משרה בחברה

בעד

התנאים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
ופעילותה

אפקון החזקות בע"מ

578013

868355

21/01/2020

מניות

 .1הצגת הדוחות הכספיים של החברה ,דוח הדירקטוריון והדוח התקופתי
לשנה שנסתיימה ביום  ,31.12.2018ודיון בהם

דיון

אפקון החזקות בע"מ

578013

868355

21/01/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של מר ישראל רייף כחבר בדירקטוריון החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אפקון החזקות בע"מ

578013

868355

21/01/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר אייל בן יוסף כחבר בדירקטוריון החברה

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

אפקון החזקות בע"מ

578013

868355

21/01/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר חזי דברת כחבר בדירקטוריון החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי תפקידו

אפקון החזקות בע"מ

578013

868355

21/01/2020

מניות

 .5לאשר את מינויים מחדש של משרד קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר -
 Ernst &amp; Youngכרואי החשבון המבקרים של החברה ,ולהסמיך את
דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

בעד

בעל המוניטין והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ

1085497

35480

22/01/2020

מניות

To discuss the auditor’s report of our independent registered
public accounting firm and audited financial statements for the
.year ended December 31, 2018

דיון

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ

1085497

35480

22/01/2020

מניות

To approve Kesselman &amp; Kesselman, Israel CPAs, a .2
,member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited
as the Company’s independent auditors for the fiscal year
ending December 31, 2018 and until the Company’s next annual
general meeting of shareholders,and to authorize the Audit
.Committee to fix such accounting firm’s compensation

בעד

משרד רואי החשבון בעל המוניטין והנסיון הדרושים
למילוי התפקיד

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ

1085497

35480

22/01/2020

מניות

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ

1085497

35480

22/01/2020

מניות

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ

1085497

35480

22/01/2020

מניות

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ

1085497

35480

22/01/2020

מניות

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ

1085497

35480

22/01/2020

מניות

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ

1085497

35480

22/01/2020

מניות

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

To re-elect Alexander Rabinovitch to the Company’s Board of .3
Directors for a term expiring at the Company’s next annual
.general meeting of shareholders
To re-elect Dr. Jonathan Schapiro to the Company’s Board of .4
Directors for a term expiring at the Company’s next annual
.general meeting of shareholders
To re-elect Shlomo Shalev to the Company’s Board of .5
Directors for a term expiring at the Company’s next annual
.general meeting of shareholders
To re-elect Doron Turgeman to the Company’s Board of .6
Directors for a term expiring at the Company’s next annual
.general meeting of shareholders
To re-elect Dr. Dobroslav Melamed to the Company’s Board .7
of Directors for a term expiring at the Company’s next annual
.general meeting of shareholders
To elect Mrs. Iris Shapira Yalon to hold office as external .8
director at the Company, commencing as of the Meeting date
.and for a period of Three (3) years therefrom

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ

1085497

35480

22/01/2020

מניות

To approve the appointment of Doron Turgeman as CEO of .9
the Company as of the Meeting date, including his terms of
.employment in such capacity

בעד

בנק אגוד לישראל בע"מ

722314

1228101

22/01/2020

מניות

 .1חלוקת דיבידנד

בעד

מג'יק תעשיות תכנה בע"מ

1082312

1579669

23/01/2020

מניות

To re-elect to our Board of Directors of Mr. Guy Bernstein ,for .1
terms expiring at the Company's 2020 Annual General Meeting
of Shareholders

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

מג'יק תעשיות תכנה בע"מ

1082312

1579669

23/01/2020

מניות

To re-elect to our Board of Directors of Ms. Naamit .2
Salomon,for terms expiring at the Company's 2020 Annual
General Meeting of Shareholders

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי תפקידו

מג'יק תעשיות תכנה בע"מ

1082312

1579669

23/01/2020

מניות

To re-elect to our Board of Directors of Mr. Avi Zakay,for .3
terms expiring at the Company's 2020 Annual General Meeting
of Shareholders

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

מג'יק תעשיות תכנה בע"מ

1082312

1579669

23/01/2020

מניות

To Approve an increase of the Company's authorized and .4
registered share capital by NIS 1,000,000 and to amend its
Articles of Association accordingly

בעד

אין בהצעה בכדי לפגוע בבעלי המניות

מג'יק תעשיות תכנה בע"מ

1082312

1579669

23/01/2020

מניות

To ratify and approve the re-appointment of Kost Forer .5
Gabbay &amp; Kasierer, registered public accounting firm, a
member firm of Ernst &amp; Young Global, as our independent
registered public accounting firm for the year ending December
and to authorize our Board of Directors to delegate to 2019 ,31
the Audit Committee the authority to fix the compensation for
such independent registered public accountants in accordance
.with the volume and nature of their services

בעד

גול פרטנרס בע"מ (מחוקה)

1093046

0

23/01/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה לתקופות שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2017ו –  31בדצמבר
2018

דיון

גול פרטנרס בע"מ (מחוקה)

1093046

0

23/01/2020

מניות

 .2אישור הארכת כהונתו של מר יצחק גילון כדירקטור

נגד

גול פרטנרס בע"מ (מחוקה)

1093046

0

23/01/2020

מניות

 .3אישור הארכת כהונתו של מר יעקב גילון כדירקטור

נגד

גול פרטנרס בע"מ (מחוקה)

1093046

0

23/01/2020

מניות

 .4אישור הארכת כהונתו של ד"ר יעקב (ז'ק) נריה כדירקטור

נגד

גול פרטנרס בע"מ (מחוקה)

1093046

0

23/01/2020

מניות

 .5אישור הארכת כהונתה של גב' פנינה דבורין כדירקטורית בלתי תלויה

נגד

גול פרטנרס בע"מ (מחוקה)

1093046

0

23/01/2020

מניות

 .6אישור הארכת כהונת רו"ח ברייטמן אלמגור זהר ושות' ( )Deloitteכרואה
החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד

לרואה החשבון הידע ,המוניטין והניסיון הדרושים
למילוי התפקיד

גול פרטנרס בע"מ (מחוקה)

1093046

0

23/01/2020

מניות

 .7אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה ,המצורפת כנספח א'
לדוח ,בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות ,התשנ"ט – 1999
("חוק החברות")

בעד

מדיניות התגמול המוצעת הינה סבירה ביחס לנהוג
בשוק ואין בה בכדי לפגוע בבעלי המניות

כפרית תעשיות ( )1993בע"מ

522011

368950

26/01/2020

מניות

 .1עדכון מדיניות התגמול של החברה

בעד

מדיניות התגמול תואמת את גודלה של החברה
והיקף פעילותה

כפרית תעשיות ( )1993בע"מ

522011

368950

26/01/2020

מניות

בעד

תנאי ההקצאה וכן תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה
נראים לנו כסבירים ותואמים את גודלה של החברה

בתי זקוק לנפט בע"מ

2590248

5865610

26/01/2020

מניות

 .3.2הארכת כהונתו של מנכ"ל החברה בשנה אחת נוספת ,אישור הצעה
פרטית מהותית והענקת זכאות למענק הסתגלות
 .1דיון בדו"חות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2018לרבות בשכר טרחת
רואה החשבון המבקר הכלול בדו"ח הדירקטוריון.

דיון

תנאיו נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה

לרואה החשבון המוניטין והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד

בהתאם למדיניותנו ,בחברות מחוקות אנו נסתייג
ממינוי דירקטורים במקרים בהם נתרשם שהחברה
לא עשתה די בכדי לחזור לפעילות מסחר תקינה.
בהתאם למדיניותנו ,בחברות מחוקות אנו נסתייג
ממינוי דירקטורים במקרים בהם נתרשם שהחברה
לא עשתה די בכדי לחזור לפעילות מסחר תקינה.
בהתאם למדיניותנו ,בחברות מחוקות אנו נסתייג
ממינוי דירקטורים במקרים בהם נתרשם שהחברה
לא עשתה די בכדי לחזור לפעילות מסחר תקינה.
בהתאם למדיניותנו ,בחברות מחוקות אנו נסתייג
ממינוי דירקטורים במקרים בהם נתרשם שהחברה
לא עשתה די בכדי לחזור לפעילות מסחר תקינה.

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בתי זקוק לנפט בע"מ

2590248

5865610

26/01/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רו"ח  KPMGסומך חייקין ,כרואי החשבון
המבקרים של החברה ,עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה,
והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

בעד

משרד רואי החשבון בעל המוניטין והנסיון לטפל
בענייני הביקורת והמס של החברה

בתי זקוק לנפט בע"מ

2590248

5865610

26/01/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר עובדיה עלי ,יו"ר
הדירקטוריון ,לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית
הבאה של החברה.

נגד

אחוז הבלתי תלויים עומד על  ,18%נמוך מהמצוין
במדיניותנו

בתי זקוק לנפט בע"מ

2590248

5865610

26/01/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דיויד פדרמן לתקופת
כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

נגד

אחוז הבלתי תלויים עומד על  ,18%נמוך מהמצוין
במדיניותנו

בתי זקוק לנפט בע"מ

2590248

5865610

26/01/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר גיא אלדר ,לתקופת כהונה
נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

נגד

אחוז הבלתי תלויים עומד על  ,18%נמוך מהמצוין
במדיניותנו

בתי זקוק לנפט בע"מ

2590248

5865610

26/01/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של הדירקטורית (שאינה חיצונית) הגב' מאיה אלשיך-קפלן,
לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של
החברה.

נגד

אחוז הבלתי תלויים עומד על  ,18%נמוך מהמצוין
במדיניותנו

בתי זקוק לנפט בע"מ

2590248

5865610

26/01/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יעקב גוטנשטיין ,לתקופת
כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

נגד

אחוז הבלתי תלויים עומד על  ,18%נמוך מהמצוין
במדיניותנו

בתי זקוק לנפט בע"מ

2590248

5865610

26/01/2020

מניות

 .8מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) פרופ' אריה עובדיה ,לתקופת
כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

נגד

אחוז הבלתי תלויים עומד על  ,18%נמוך מהמצוין
במדיניותנו

בתי זקוק לנפט בע"מ

2590248

5865610

26/01/2020

מניות

 .9מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אבישר פז ,לתקופת כהונה
נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

נגד

אחוז הבלתי תלויים עומד על  ,18%נמוך מהמצוין
במדיניותנו

בתי זקוק לנפט בע"מ

2590248

5865610

26/01/2020

מניות

 .10מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אלכס פסל ,לתקופת
כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

נגד

אחוז הבלתי תלויים עומד על  ,18%נמוך מהמצוין
במדיניותנו

בתי זקוק לנפט בע"מ

2590248

5865610

26/01/2020

מניות

 .11מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר שגיא קאבלה ,לתקופת
כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

נגד

אחוז הבלתי תלויים עומד על  ,18%נמוך מהמצוין
במדיניותנו

בתי זקוק לנפט בע"מ

2590248

5865610

26/01/2020

מניות

 .12אישור מינויו מחדש של מר מודי פלד ,המכהן כדירקטור חיצוני בחברה,
לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים .

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אביב ארלון בע"מ

106013

101875

26/01/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31.12.2018

דיון

אביב ארלון בע"מ

106013

101875

26/01/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר ()EY
כרואה החשבון המבקר של החברה.

בעד

משרד רואי החשבון בעל המוניטין והידע לטפל
בענייני המס והביקורת של החברה

אביב ארלון בע"מ

106013

101875

26/01/2020

מניות

 .3מינוי מר דורון אביב כדירקטור בחברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אביב ארלון בע"מ

106013

101875

26/01/2020

מניות

 .4מינוי מר יפתח אלוני כדירקטור בחברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אביב ארלון בע"מ

106013

101875

26/01/2020

מניות

 .5מינוי גב' דפנה הרלב כדירקטורית בחברה.

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אביב ארלון בע"מ

106013

101875

26/01/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר יעקב זילבר כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אפולו פאוור בע"מ

1082114

22806

27/01/2020

מניות

 .1אישור מענק  2020למר עודד רוזנברג ,המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור

בעד

תקרות המענק הינן סבירות ואין בהם בכדי לפגוע
בבעלי המניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אפולו פאוור בע"מ

1082114

22806

27/01/2020

מניות

 .2אישור מענק  2020למר ערן מימון ,המכהן כ CTO -וכדירקטור

בעד

תקרות המענק הינן סבירות ואין בהם בכדי לפגוע
בבעלי המניות

אפולו פאוור בע"מ

1082114

22806

27/01/2020

מניות

 .3אישור מענק  2020לגב' אסתר וסטרייך המכהנת כסמנכ"לית כספים
וכדירקטורית

בעד

תקרות המענקים הינן סבירות ואין בהם בכדי לפגוע
בבעלי המניות

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ

1140573

484188

27/01/2020

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר  .2018ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה
לשנת  2018אשר פורסם ביום  13במרס  2019באתר ההפצה של רשות
ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
(אסמכתא מספר.)2019-01-020616:

דיון

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ

1140573

484188

27/01/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט ( )BDOכמשרד רואי
החשבון המבקר של החברה.

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ

1140573

484188

27/01/2020

מניות

 .3הגדלת הון המניות הרשום של החברה ב 1,000,000,000-מניות רגילות
ללא ערך נקוב של החברה כך שהון המניות הרשום של החברה לאחר
השינוי יורכב מ 1,500,000,000-מניות ללא ערך נקוב .תקנה (11א) לתקנון
החברה יותקן בהתאם.

בעד

הגדלת ההון אינה מעלה את חששנו לפגיעה בבעלי
מניות המיעוט של החברה

הלמן אלדובי בית השקעות בע"מ

1094622

136262

27/01/2020

מניות

 .1סיום כהונה של רוה"ח המבקר של החברה ומינוי רו"ח מבקר לחברה
וקבלת דיווח בדבר שכרו.

בעד

המשרד הינו בעל המוניטין והניסיון לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

הלמן אלדובי בית השקעות בע"מ

1094622

136262

27/01/2020

מניות

 .2ביטול תקנה 103א לתקנון החברה

נגד

אנו סבורים כי נכון יהיה להשאיר את הסעיף
במתכונתו הנוכחית ,לפיה החלטות בנושאים
מהותיים תתקבלנה בהסכמה פה אחד של כלל
הדירקטורים.

הלמן אלדובי בית השקעות בע"מ

1094622

136262

27/01/2020

מניות

 .3נטילת סמכויות דירקטוריון החברה ביחס לקבלת החלטות בעניין מכירת
פעילות הגמל ו/או פעילות כוללת של החברה

נגד

ראוי כי החלטות בעניין זה תיבחנה בקפידה ע"י
דירקטוריון החברה שהינו האורגן המוסמך להתוות
את מדיניות החברה ולפקח על ביצועי ההנהלה.

תעוזה

290023

50133

28/01/2020

מניות

דיון (ללא החלטה) בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון ליום  31בדצמבר
2018

דיון

תעוזה

290023

50133

28/01/2020

מניות

 .2מינוי של משרד רו"ח בריטמן אלמגור זהר ושות' ברואי החשבון
המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה וכן להסמיך את
דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

בעד

לרואה החשבון יש את הניסיון והמוניטין הדרושים
למילוי התפקיד

תעוזה

290023

50133

28/01/2020

מניות

. .3מינוי מחדש של ד" ר שוקי גלייטמן לדירקטור בחברה ואישור שכרו
בגובה הסכום המירבי שחברה יכולה לשלם לדירקטור חיצוני בהתאם
לתקנות הגמול ,לפי הדרגה בה מסווגת החברה.

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך
מהשיעור המינימלי שנקבע במדיניותנו לגבי חברות
ללא מוטת שליטה.

תעוזה

290023

50133

28/01/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר גיורא מיוחס לדירקטור בחברה ואישור שכרו כפי
שהיה בשנים קודמות.

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך
מהשיעור המינימלי שנקבע במדיניותנו לגבי חברות
ללא מוטת שליטה.

תעוזה

290023

50133

28/01/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר רמי גוטרמן לדירקטור בחברה ואישור שכרו כפי
שהיה בשנים קודמות

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך
מהשיעור המינימלי שנקבע במדיניותנו לגבי חברות
ללא מוטת שליטה.

תעוזה

290023

50133

28/01/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר דיוויד פוקס לדירקטור בחברה ואישור שכרו כפי
שהיה בשנים קודמות.

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך
מהשיעור המינימלי שנקבע במדיניותנו לגבי חברות
ללא מוטת שליטה.

תעוזה

290023

50133

28/01/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של מר גיל קרבס כדירקטור בחברה וקביעת שכרו בגובה
הסכום המזערי בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות
לדירקטור חיצוני) ,התש"ס( 2000-להלן" :תקנות הגמול") ,לפי הדרגה שבה
מסווגת החברה.

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך
מהשיעור המינימלי שנקבע במדיניותנו לגבי חברות
ללא מוטת שליטה.

תעוזה

290023

50133

28/01/2020

מניות

 .8למנות מחדש את ד"ר טל נחליאלי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה שנייה בת שלוש שנים שתחל ביום  26בספטמבר .2020

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

סייפ-טי גרופ בע"מ

1083856

29471

28/01/2020

מניות

To increase the Company’s authorized share capital, and to .1
amend and restate the Company’s articles of association to
reflect the same

נגד

אנו מתרשמים כי הגדלת ההון המוצעת הינה חריגה
בהיקפה וסבורים כי גם המצב הקיים מאפשר
לחברה את הגמישות הניהולית הנדרשת.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ

1085497

35480

29/01/2020

מניות

To discuss the auditor’s report of our independent registered
public accounting firm and audited financial statements for the
.year ended December 31, 2018

דיון

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ

1085497

35480

29/01/2020

מניות

To approve Kesselman &amp; Kesselman, Israel CPAs, a .2
,member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited
as the Company’s independent auditors for the fiscal year
ending December 31, 2018 and until the Company’s next annual
general meeting of shareholders,and to authorize the Audit
.Committee to fix such accounting firm’s compensation

בעד

משרד רואי החשבון בעל המוניטין והנסיון הדרושים
למילוי התפקיד

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ

1085497

35480

29/01/2020

מניות

To re-elect Alexander Rabinovitch to the Company’s Board of .3
Directors for a term expiring at the Company’s next annual
.general meeting of shareholders

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ

1085497

35480

29/01/2020

מניות

To re-elect Dr. Jonathan Schapiro to the Company’s Board of .4
Directors for a term expiring at the Company’s next annual
.general meeting of shareholders

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ

1085497

35480

29/01/2020

מניות

To re-elect Shlomo Shalev to the Company’s Board of .5
Directors for a term expiring at the Company’s next annual
.general meeting of shareholders

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ

1085497

35480

29/01/2020

מניות

To re-elect Doron Turgeman to the Company’s Board of .6
Directors for a term expiring at the Company’s next annual
.general meeting of shareholders

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ

1085497

35480

29/01/2020

מניות

To re-elect Dr. Dobroslav Melamed to the Company’s Board .7
of Directors for a term expiring at the Company’s next annual
.general meeting of shareholders

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ

1085497

35480

29/01/2020

מניות

To elect Mrs. Iris Shapira Yalon to hold office as external .8
director at the Company, commencing as of the Meeting date
.and for a period of Three (3) years therefrom

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ

1085497

35480

29/01/2020

מניות

To approve the appointment of Doron Turgeman as CEO of .9
the Company as of the Meeting date, including his terms of
.employment in such capacity

בעד

תנאיו נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה

מיטב דש השקעות בע"מ

1081843

834666

29/01/2020

מניות

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018

דיון

מיטב דש השקעות בע"מ

1081843

834666

29/01/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רוה" ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה
לקבוע את שכרו

בעד

רואה החשבון בעל הידע והמוניטין הדרושים לתפקיד

מיטב דש השקעות בע"מ

1081843

834666

29/01/2020

מניות

 .3אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה ,אשר
אינו דירקטור חיצוני ,לתקופת כהונה נוספת :מר אלי ברקת

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

מיטב דש השקעות בע"מ

1081843

834666

29/01/2020

מניות

 .4אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה ,אשר
אינו דירקטור חיצוני ,לתקופת כהונה נוספת :מר צבי סטפק

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

מיטב דש השקעות בע"מ

1081843

834666

29/01/2020

מניות

 .5אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה ,אשר
אינו דירקטור חיצוני ,לתקופת כהונה נוספת :מר אבנר סטפק

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

מיטב דש השקעות בע"מ

1081843

834666

29/01/2020

מניות

 .6אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה ,אשר
אינו דירקטור חיצוני ,לתקופת כהונה נוספת :מר אבי באשר

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

מיטב דש השקעות בע"מ

1081843

834666

29/01/2020

מניות

 .7אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה ,אשר
אינו דירקטור חיצוני ,לתקופת כהונה נוספת :מר אריה נחמיאס

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

מיטב דש השקעות בע"מ

1081843

834666

29/01/2020

מניות

 .8אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה ,אשר
אינו דירקטור חיצוני ,לתקופת כהונה נוספת :מר דוד ברוך

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

מיטב דש השקעות בע"מ

1081843

834666

29/01/2020

מניות

 .9אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה ,אשר
אינו דירקטור חיצוני ,לתקופת כהונה נוספת :מר אשר דן ינאי שליין

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

מיטב דש השקעות בע"מ

1081843

834666

29/01/2020

מניות

 .10אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה ,אשר
אינו דירקטור חיצוני ,לתקופת כהונה נוספת :מר יהונתן אלכסנדר אסיא

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

שטראוס גרופ בע"מ

746016

11859891

29/01/2020

מניות

 .1למנות מחדש את גב' דליה נרקיס כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת
כהונה בת שלוש שנים ,שתחילתה ביום  5בפברואר  ,2020כמפורט בסעיף
 2לדוח זימון האסיפה.

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

החברה לישראל בע"מ

576017

6605285

30/01/2020

מניות

 .1עדכון סעיף  ( 11.2.3ביטוח נושאי משרה) למדיניות התגמול לנושאי
משרה בחברה ,בהתאם למפורט בדוח המצ"ב .מובהר כי יתר הוראות
מדיניות התגמול לא ישתנו ,וכי עדכון מדיניות התגמול כאמור בדוח המצ"ב
לא יביא להארכת תוקפה של מדיניות התגמול הקיימת של החברה
שאושרה ביום  29.10.2019על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה.

בעד

כימיקלים לישראל בע"מ

281014

23941631

30/01/2020

מניות

Approval of the Company's engagement in directors' and .1
officers' insurance policies, as a framework transaction, for a
period of three years starting February 1, 2020, including the
allocation of premiums between the Company and Israel
.Corporation Ltd

בעד

אנו מתרשמים כי היחס בין היקף הפרמיה
המקסימאלית לבין היקף הכיסוי אמנם גבוה מעט
ביחס למקובל לשוק ,אך זאת בעיקר בעקבות מהיות
החברה חברה דואלית ומשכך הושפעה בהתייקרות
מחירי הביטוח בשוק בארה"ב.

אינטר תעשיות בע"מ

1080928

45349

30/01/2020

מניות

 .1למנות את משרד רו"ח ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון
המבקר של החברה ,עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

בעד

לרואה החשבון המוניטין והניסיון הדרושים לתפקיד

אינטר תעשיות בע"מ

1080928

45349

30/01/2020

מניות

 .2למנות מחדש את הגב' יעל נורקין (יו" ר הדירקטוריון) כדירקטורית
בחברה.

בעד

בעלת הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידה

אינטר תעשיות בע"מ

1080928

45349

30/01/2020

מניות

 .3למנות מחדש את מר אלון גרנות ( דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

אינטר תעשיות בע"מ

1080928

45349

30/01/2020

מניות

 .4למנות מחדש מר רונן טורם (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

אינטר תעשיות בע"מ

1080928

45349

30/01/2020

מניות

 .5לאשר את מינויו של מר אבי וינטר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה נוספת בת שלוש ( )3שנים

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

אינטר תעשיות בע"מ

1080928

45349

30/01/2020

מניות

 .6לאשר את החלפת ההוראות בתקנון החברה העוסקות במתן פטור ,שיפוי
וביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בחברה בנוסח הוראות אלו בתקנון החדש
של החברה ,כמפורט בסעיף  4לדוח זימון האסיפה

בעד

סעיפי התקנון המוצעים הינם תואמים את מדיניותנו
ואין בהם בכדי לפגוע בבעלי המניות

אינטר תעשיות בע"מ

1080928

45349

30/01/2020

מניות

 .7לאשר את החלפת כתבי ההתחייבות לשיפוי ופטור הקיימים לדירקטורים
ולנושאי משרה המכהנים בחברה ,והענקת כתבי התחייבות לשיפוי ופטור
חדשים לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה ,אשר אינם נמנים על בעלי
השליטה בחברה ו/או קרוביהם ,כפי שיהיו מעת לעת ,בנוסחים המצורפים
כנספחים ב' ו-ג' לדוח זימון האסיפה ,בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה

בעד

אינטר תעשיות בע"מ

1080928

45349

30/01/2020

מניות

 .8לאשר הענקת כתבי התחייבות לשיפוי ופטור חדשים לדירקטורים ולנושאי
משרה בחברה ,אשר נמנים על בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם ,כפי
שיהיו מעת לעת ,בנוסחים המצורפים כנספחים ב' ו-ג' לדוח זימון האסיפה,
בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה כמפורט בסעיף  1.3לדוח זימון האסיפה
ולאישור הענקת כתבי התחייבות השיפוי והפטור החדשים לדירקטורים
ולנושאי משרה בחברה שאינם נמנים עם בעלי השליטה וקרוביהם ,כאמור
בהצעת החלטה שבסעיף  1.4.1לדוח זימון האסיפה.

בעד

יחס הפרמיה מהכיסוי הינו סביר ביחס למקובל
בשוק.

כתבתי הפטור והשיפוי הינם תואמים את מדיניותנו
ואין בהם בכדי לפגוע בבעלי המניות

כתבי השיפוי והפטור הינם תואמים את מדיניותנו
ואין בהם בכדי לפגוע בבעלי המניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אינטר תעשיות בע"מ

1080928

45349

30/01/2020

מניות

 .9דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018

דיון

מיטרוניקס בע"מ

1091065

2653914

02/02/2020

מניות

 .1אישור חידוש מדיניות התגמול של החברה ,כמפורט בסעיף  1לדוח זימון
האסיפה.

נגד

אנו מסתייגים ממדיניות התגמול המוצעת לאור תנאי
הפרישה אשר חורגים ממדיניותנו.

מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ

544015

27281

02/02/2020

מניות

 .1אישור מינויו מחדש של מר יאיר רוטלוי המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה
במועד זימון האסיפה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ

544015

27281

02/02/2020

מניות

 .2אישור מינויו מחדש של מר יוסף שטיינמן המכהן כדירקטור בחברה
במועד זימון האסיפה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ

544015

27281

02/02/2020

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר אברהם אלימלך המכהן כדירקטור בחברה
במועד זימון האסיפה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ

544015

27281

02/02/2020

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של מר אלון בר המכהן כדירקטור בחברה במועד
זימון האסיפה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ

544015

27281

02/02/2020

מניות

 .5אישור הארכת כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה,
משרד רו"ח קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,כרואה החשבון המבקר של
החברה ,עד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת
דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לתפקיד

מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ

544015

27281

02/02/2020

מניות

 .6הארכת תוקף מתן פטור מאחריות לנושאי המשרה המכהנים בחברה
וכפי שיכהנו בה מעת לעת ,שהינם בעלי השליטה ו /או קרוביהם ו/או מי
מטעמם

בעד

כתב הפטור תואם את המקובל בשוק

מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ

544015

27281

02/02/2020

מניות

 .7הארכת תוקפה של מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה ואישורה
לתקופה בת שלוש שנים נוספות

בעד

מדיניות התגמול של החברה תואמת את גודלה וכן
את המקובל בשוק

מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ

544015

27281

02/02/2020

מניות

 .8אישור הארכת תנאי העסקתו של מר אבישי אברהם בתפקידו כמנכ"ל
משותף בחברה והקצאת  500,000כתבי אופציה שאינם רשומים למסחר
הניתנים למימוש ל 500,000-מניות רגילות של החברה

נגד

נו סבורים כי התגמול המצרפי עבור המנכ"לים
המשותפים ביחס להיקף פעילותה וגודלה של
החברה הינו חריג בגובהו

מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ

544015

27281

02/02/2020

מניות

 .9אישור הארכת תנאי העסקתו של מר רן שטיינמן בתפקידו כמנכ"ל
משותף בחברה והקצאת  500,000כתבי אופציה שאינם רשומים למסחר
הניתנים למימוש ל 500,000-מניות רגילות של החברה

נגד

נו סבורים כי התגמול המצרפי עבור המנכ"לים
המשותפים ביחס להיקף פעילותה וגודלה של
החברה הינו חריג בגובהו

מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ

544015

27281

02/02/2020

מניות

 .10דיון בדוח התקופתי לשנת  2018הכולל ,בין היתר ,את דוח הדירקטוריון
ואת הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
.2018

דיון

אילקס מדיקל בע"מ

1080753

659500

03/02/2020

מניות

 .1אישור הסמכתו מחדש של ד"ר משה בן שאול ,הנמנה על בעלי השליטה
בחברה ,לכהן כיו" ר דירקטוריון החברה לתקופה של שנתיים ,החל מיום 1
בינואר  ,2020במקביל לכהונתה של בתו ,גב' תמר גלילי ,הנמנית אף היא
על בעלי השליטה בחברה ,כמנכ"ל החברה

בעד

אילקס מדיקל בע"מ

1080753

659500

03/02/2020

מניות

 .2בכפוף לאישור מינויו של ד"ר בן שאול ,כיו" ר דירקטוריון החברה כאמור
בסעיף  1לעיל ,אישור מחדש של התקשרות החברה בהסכם העסקה עם
ד"ר בן שאול כיו"ר דירקטוריון החברה ,לתקופה של שנתיים ,החל מיום 1
בינואר  2020זאת ללא שינוי ביחס לתנאי העסקתו הנוכחיים כפי שאושרו
ע" י האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ביום  2בינואר 2018
( לרבות ביטוח ושיפוי)

בעד

תנאיו נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
וביחס להיקף פעילותה

בעל הידע והנסיון הדרוש למילוי התפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אילקס מדיקל בע"מ

1080753

659500

03/02/2020

מניות

 .3אישור עדכון מנגנון המענק השנתי לגב' גלילי ,כמנכ"ל החברה (ללא
שינוי בתקרות) ,כך שיקבע כי הזכאות למענק השנתי תהא בהתאם לעמידה
ביעד  EBITDAשל קבוצת אילקס ( כהגדרת המונח במדיניות התגמול) חלף
עמידה ביעד  EBITDAבמאוחד.

בעד

אילקס מדיקל בע"מ

1080753

659500

03/02/2020

מניות

 .4אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף 267א' לחוק
החברות לתקופה של  3שנים החל מיום  1בינואר  ,2020ללא שינוי ביחס
למדיניות התגמול הקיימת של החברה ,למעט עדכון תקרת עלות שכר
הבסיס החודשי ליו"ר דירקטוריון החברה ולמנכ"ל החברה ; עדכון משקלם
היחסי של רכיבי תוכנית המענקים לסמנכ" לי שיווק ומכירות ו/או למשנה
למנכ"ל כמפורט בסעיף  7.4למדיניות התגמול; וכן ,שינויים טכניים או
שינויים שאינם מהותיים

בעד

מדיניות התגמול נראת לנו כסבירה ביחס לגודל
החברה וביחס להיקף פעילותה

אבגול תעשיות  1953בע"מ

1100957

1130104

03/02/2020

מניות

 .1עדכון תנאי העסקתו של מר רחים בתפקיד מנכ"ל החברה

בעד

בקשת החברה נועדה לעגן מתווה לקבלת שירותים
מול בעלת השליטה בחברה .היות ונבחנו חלופות
שונות וניכר כי המבנה אינו מייצר הסטת קשב
ניהולי ,אנו נתמוך במתווה.

אבגול תעשיות  1953בע"מ

1100957

1130104

03/02/2020

מניות

 .2התקשרות החברה בהסכם שירותים עם בעלת השליטה לחטיבת
ההיגיינה.

בעד

בקשת החברה נועדה לעגן מתווה לקבלת שירותים
מול בעלת השליטה בחברה .היות ונבחנו חלופות
שונות וניכר כי המבנה אינו מייצר הסטת קשב
ניהולי ,אנו נתמוך במתווה.

אבגול תעשיות  1953בע"מ

1100957

1130104

03/02/2020

מניות

 .3אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה.

בעד

מדיניות התגמול נותרה ללא שינויים מהותיים ,וכי
לצד היקפיה ,מידת הניצול בפועל הינה נמוכה
( בהתייחס למכלול הרכיבים).

אבגול תעשיות  1953בע"מ

1100957

1130104

03/02/2020

מניות

 .4אישור התקשרות בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

בעד

ההתקשרות משקפת תנאי שוק בהתייחס להיכרותנו
עם המקובל והנהוג בקרב חברות דומות.

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

1081165

4010121

04/02/2020

מניות

 .1אישור מדיניות התגמול של החברה לשנים  2020עד וכולל 2022
ועדכונה מוצע לאשר את מדיניות התגמול של החברה לשנים  2020עד
וכולל  2022ועדכונה ,כמפורט בדוח העסקה המצ"ב.

בעד

מדיניות התגמול של החברה תואם את גודלה ואת
המקובל בשוק בקרב חברות פיננסיות

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

1081165

4010121

04/02/2020

מניות

 .2חידוש האישור למתן כתבי שיפוי ופטור לנושאי משרה שהם בעל
השליטה או קרובו חידוש תוקף החלטת האסיפה הכללית של החברה מיום
 30בדצמבר  2016להעניק לנושאי המשרה הבאים :מר שלמה אליהו ומר
ישראל אליהו המכהנים כנושאי משרה בחברה ובחברות בת שלה כתב
שיפוי ופטור בנוסח כפי שאישרה האסיפה הכללית של החברה ביחס ליתר
נושאי המשרה בחברה ,הכל כמפורט בסעיף  3לדוח העסקה המצ"ב.

בעד

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

1081165

4010121

04/02/2020

מניות

 .3חידוש גמול דירקטורים למר ישראל אליהו בגין כהונתו כיו"ר ועדת
הנוסטרו של מגדל ביטוח חידוש תוקף החלטת המוסדות המוסכים של
החברה מיום  22במרץ  2017לתשלום גמול דירקטורים בהתאם לגמול
דח"צים ( גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבות) למר ישראל אליהו ,בנו של
בעל השליטה בחברה ,בגין כהונתו כיו"ר ועדת נוסטרו של חברה הבת,
מגדל ביטוח ,הכל כמפורט בסעיף  4להלן.

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

השינויים המוצעיים במנגנון המענק הינם הגיוניים
ולא באים לפגוע בזכויותיהם של בעלי מניות המיעוט.

כתב השיפוי והפטור בחברה תואמים את המקובל
בשוק

הגמול המוצע לו הינו גמול דירקטורים על פי חוק
החברות ,אשר מקובל בקרב השוק

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

1081165

4010121

04/02/2020

מניות

 .4אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה אישור תנאי כהונתו
והעסקתו של מנכ"ל החברה ,מר ניר גלעד ,החל מיום מינויו כמנכ"ל
החברה ,יום  10באוקטובר  ,.2019כמפורט בסעיף  5לדוח העסקה המצ"ב.

בעד

אפריקה ישראל נכסים בע"מ

1091354

3182784

04/02/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה ,לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2018

דיון

אפריקה ישראל נכסים בע"מ

1091354

3182784

04/02/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של מר איתן בר זאב כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה
המוצעת :לאשר את מינויו מחדש של מר איתן בר זאב כדירקטור בחברה,
החל ממועד אישור האסיפה הכללית.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

אפריקה ישראל נכסים בע"מ

1091354

3182784

04/02/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה
המוצעת :לאשר את מינויו מחדש של מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה,
החל ממועד אישור האסיפה הכללית.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

אפריקה ישראל נכסים בע"מ

1091354

3182784

04/02/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה נוסח ההחלטה
המוצעת :לאשר את מינויה מחדש של גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה,
החל ממועד אישור האסיפה הכללית.

בעד

בעלת הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידה

אפריקה ישראל נכסים בע"מ

1091354

3182784

04/02/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של גב' לאה נס כדירקטורית חיצונית נוסח ההחלטה
המוצעת :לאשר את מינויה מחדש של גב' לאה נס לתקופת כהונה נוספת
(שלישית ואחרונה) בת שלוש שנים כדירקטורית חיצונית בחברה ,החל מיום
.19.2.2020

בעד

בעלת הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידה

אפריקה ישראל נכסים בע"מ

1091354

3182784

04/02/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר דניאל ברנשטיין כדירקטור חיצוני נוסח ההחלטה
המוצעת :לאשר את מינויו מחדש של מר דניאל ברנשטיין לתקופת כהונה
נוספת (כהונה שניה) בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה ,החל מיום
.19.2.2020

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

אפריקה ישראל נכסים בע"מ

1091354

3182784

04/02/2020

מניות

 .7מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים
(הקודמים של החברה) לשנת  .2018נוסח ההחלטה המוצעת :למנות
מחדש את קוסט פורר גבאי את קסירר ( ,)EYכרואי חשבון מבקרים של
החברה.

בעד

לרואה החשבון יש את הניסיון והמוניטין הדרושים
למילוי התפקיד

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1131697

14596

05/02/2020

מניות

(To approve the terms of employment of Mr. Sami Totah, who )1
currently serves as chairman of the board of directors and as
.interim CEO

בעד

תנאיו נראיים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1131697

14596

05/02/2020

מניות

(To approve the terms of service of Mr. Ilan Tamir, the )2
.Company's CFO and COO

נגד

לאור תוצאות החברה אנו לא רואים לנכון לאשר
מענקים לנושאי המשרה בחברה

החלטת האסיפה

נימוקים

שכר המנכ"ל מוגבל ע"פ חוק שכר בכירים בתאגיד
פיננסי והינו מקובל בקרב חברות פיננסיות דומות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1131697

14596

05/02/2020

מניות

(To approve the a bonus and the amendment to the terms of )3
.service of Mr. Liam Galin, the Company's former CEO

נגד

אנו לא רואים לנכון לאשר מענקים בחברה לאור
תוצאותיה ושחיקתה

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1131697

14596

05/02/2020

מניות

(To approve a special bonus to Mr. Ido Barash who served as )4
the vice president of strategic development and general counsel
.of the Company

נגד

אנו לא רואים לנכון לאשר מענקים בחברה לאור
תוצאותיה ושחיקתה

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1131697

14596

05/02/2020

מניות

(To approve a special bonuses to Mrs. Keren Farage who )5
.served as the Company CFO

נגד

אנו לא רואים לנכון לאשר מענקים בחברה לאור
תוצאותיה ושחיקתה

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1131697

14596

05/02/2020

מניות

(To approve a special bonus to Mr. Gil Klein who served as )6
the managing director of Mobfox and a C-level executive at
.Matomy Media Group

נגד

אנו לא רואים לנכון לאשר מענקים בחברה לאור
תוצאותיה ושחיקתה

גולן מוצרי פלסטיק בע"מ

1091933

240650

05/02/2020

מניות

 .1מינויה מחדש של הגב' עמית אורלנד ,כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

יוחננוף

1161264

0

05/02/2020

מניות

 .1מינויה של גב' ברכה ליטבק כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת
כהונה בת שלוש שנים ,החל ממועד אישור האסיפה.

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

יוחננוף

1161264

0

05/02/2020

מניות

 .2מינויה של גב' אסתרי גילעז -רן כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת
כהונה בת שלוש שנים ,החל ממועד אישור האסיפה.

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

230011

7345130

06/02/2020

מניות

לאשר את תיקון כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור לדירקטורים החל מיום 30
ביוני2019 ,

בעד

אנו מתרשמים כי התיקון המוצע הינו הכרחי על מנת
לאפשר לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה למלא
את תפקידם כראוי.

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

230011

7345130

06/02/2020

מניות

לאשר את תיקון כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור למנכ"ל החברה החל מיום
 30ביוני2019 ,

בעד

אנו מתרשמים כי התיקון המוצע הינו הכרחי על מנת
לאפשר לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה למלא
את תפקידם כראוי.

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

230011

7345130

06/02/2020

מניות

 .3לאשר את תיקון סעיף  114.2לתקנון החברה ,בתוקף החל מיום  30ביוני
 ,2019ביחס לשיפוי נושא משרה בחברה

בעד

אנו מתרשמים כי התיקון המוצע הינו הכרחי על מנת
לאפשר לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה למלא
את תפקידם כראוי.

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

230011

7345130

06/02/2020

מניות

 .4לאשר את תיקון סעיף  8.2למדיניות התגמול הנוכחית של נושאי המשרה
של החברה ביחס לסכום השיפוי המצטבר לדירקטורים ונושאי המשרה
בחברה ,בתוקף החל מיום  30ביוני 2019

בעד

אנו מתרשמים כי התיקון המוצע הינו הכרחי על מנת
לאפשר לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה למלא
את תפקידם כראוי.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

230011

7345130

06/02/2020

מניות

 .5לאשר את תיקון סעיפים ( 1סעיף ההגדרות) ו 7.2.1.6.3-למדיניות
התגמול של נושאי המשרה של החברה ביחס ליעדים ולמשקלות שיוגדרו על
ידי האורגנים המוסמכים בחברה ביחס למנכ"ל החברה ,החל מיום 16
בדצמבר 2019 ,בגין שנת ( 2020ואילך)

בעד

אנו מוצאים את השינויים המוצעים כמקובלים.

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

230011

7345130

06/02/2020

מניות

 .6לאשר את תיקון סעיף  7.2.1.6.3למדיניות התגמול של נושאי המשרה
של החברה ביחס לתנאי הסף לקבלת המענק תלוי הביצועים של מנכ"ל
החברה ומנכ" ל החברות הבנות המהותיות ,החל מיום  16בדצמבר2019 ,
בגין שנת ( 2020ואילך)

בעד

אנו מוצאים את השינויים המוצעים כמקובלים.

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

230011

7345130

06/02/2020

מניות

 .7בחירה על ידי האסיפה הכללית של הדירקטור ,מר דארן גלאט ,עד
לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

230011

7345130

06/02/2020

מניות

 .8בחירה על ידי האסיפה הכללית של הדירקטור ,מר רן פורר ,עד לאסיפה
השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

230011

7345130

06/02/2020

מניות

לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור למר דארן גלאט בנוסח המקובל
בחברה ,לרבות התיקון המוצע בנושא  1שעל סדר היום ,החל מיום 1
בדצמבר2019 ,

בעד

אנו מוצאים את הנוסח כמקובל.

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

230011

7345130

06/02/2020

מניות

 .10לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור למר רן פורר בנוסח המקובל
בחברה ,לרבות התיקון המוצע בנושא  1שעל סדר היום ,החל מיום 1
בדצמבר2019 ,

בעד

אנו מוצאים את הנוסח כמקובל.

גבאי מניבים ופיתוח בע"מ

771014

121853

06/02/2020

מניות

 .1מינוי גב' נורית פלג כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה

נגד

החברה צפויה להמחק ממסחר ובשל כך לא שיתפה
עמנו פעולה ,הסתייגנו עקב חוסר מידע אודות
המועמדת

אוברסיז קומרס בע"מ

1139617

207799

06/02/2020

מניות

 .1נושא  - 1מינוי גב' אסתרי גילעז -רן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת
כהונה נוספת ,החל מיום  16בפברואר2020 ,

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אוברסיז קומרס בע"מ

1139617

207799

06/02/2020

מניות

נושא  - 2מינוי מר אליהו ברקאי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה
נוספת ,החל מיום  16בפברואר2020 ,

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

פריון נטוורק בע"מ

1095819

267808

06/02/2020

מניות

To approve the re-election of Mr. Eyal Kaplan to serve as a .1
director for a period commencing on the date of the Meeting and
until the third annual general meeting of the shareholders of the
Company following the Meeting or his earlier resignation or
removal, as applicable

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים

פריון נטוורק בע"מ

1095819

267808

06/02/2020

מניות

To approve the re-election of Mr. Dror Erez to serve as a .2
director for a period commencing on the date of the Meeting and
until the third annual general meeting of the shareholders of the
Company following the Meeting or his earlier resignation or
removal, as applicable

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים

פריון נטוורק בע"מ

1095819

267808

06/02/2020

מניות

To approve the compensation policy for the Company’s .3
officers and directors, as detailed in the Proxy Statement, dated
December 26, 2019

נגד

מדיניות התגמול של החברה לא מפורטת מספיק
ומשאירה להנהלה הרבה מקום לשיקול דעת.

פריון נטוורק בע"מ

1095819

267808

06/02/2020

מניות

To approve the amendment of compensation terms of the .4
Company’s non-executive directors (other than the chairperson
if compensated under a separate arrangement), as detailed in
the Proxy Statement, dated December 26, 2019

נגד

תנאיי ההקצאה לא תואמים את מדיניותנו עקב כך
שהיחס בין היקף התגמול ההוני לבין התגמול
הקבוע של הדירקטורים ,עולה על  50%מהתגמול
השנתי במזומן

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

פריון נטוורק בע"מ

1095819

267808

06/02/2020

מניות

To approve the compensation terms of the chairman of the .5
Company’s board of directors, Mr. Eyal Kaplan, as detailed in
the Proxy Statement, dated December 26, 2019

נגד

רמת הדילול הפוטנציאלית הינה גבוהה

פריון נטוורק בע"מ

1095819

267808

06/02/2020

מניות

.To approve amendments to the terms of employment of Mr .6
Doron Gerstel, Company’s Chief Executive Officer, as detailed
in the Proxy Statement, dated December 26, 2019

בעד

תנאיו נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
ופעילותה

פריון נטוורק בע"מ

1095819

267808

06/02/2020

מניות

;To approve the appointment of Kost Forer Gabbay &amp .7
Kasierer, a member of Ernst &amp; Young Global, as the
independent public auditors of the Company for the year ending
on December 31, 2019, and until the next annual general
,meeting of shareholders, and to authorize the board of directors
upon the recommendation of the audit committee of the
Company, to determine the compensation of said independent
auditors in accordance with the volume and nature of their
services

בעד

בעלי הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אאורה השקעות בע"מ

373019

426146

09/02/2020

מניות

 .1אישור מדיניות התגמול של החברה ,כמפורט בדוח זימון האסיפה
המצורף.

בעד

מדיניות התגמול נראית לנו כסבירה ביחס לגודל
החברה ופעילותה

אאורה השקעות בע"מ

373019

426146

09/02/2020

מניות

 .2אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה ,כמפורט בדוח זימון
האסיפה המצורף.

בעד

תנאי המנכ"ל נראיים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה ופעילותה

אורביט טכנולוג'יס בע"מ

265017

182062

10/02/2020

מניות

 .1לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אשחר כמנכ"ל החברה כמפורט
בדוח זימון האסיפה

בעד

תנאי המנכ"ל נראים לנו כסבירים ותואמים את
גודלה של החברה

ביונד טיים אחזקות בע"מ (בשימור)

249011

62464

11/02/2020

מניות

 .1אישור תנאי הכהונה של מר ניר זיכלינסקי ,יו" ר הדירקטוריון

נגד

תנאי המענק המוצעים ליו"ר הדירקטוריון אינם
גלויים ואינם מותנים בתנאי סף גלוי על כן
התנגדותנו לסעיף

ביונד טיים אחזקות בע"מ (בשימור)

249011

62464

11/02/2020

מניות

 .2אישור תנאי הכהונה של מר יעקב עמידרור ,דירקטור

בעד

תנאי כהונתו נראים לנו כסבירים ותואמים את גודלה
של החברה

ביונד טיים אחזקות בע"מ (בשימור)

249011

62464

11/02/2020

מניות

 .3אישור הקצאת כתבי אופציה ליועץ בתחום הבניה

בעד

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ותואמים את
יכולתה של החברה

ביונד טיים אחזקות בע"מ (בשימור)

249011

62464

11/02/2020

מניות

 .4אישור תיקון תזכיר החברה

בעד

תיקון התזכיר אינו מעלה את חששנו לפגיעה בבעלי
מניות המיעוט של החברה

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

1081165

4010121

11/02/2020

מניות

 .1אישור מדיניות התגמול של החברה לשנים  2020עד וכולל 2022
ועדכונה מוצע לאשר את מדיניות התגמול של החברה לשנים  2020עד
וכולל  2022ועדכונה ,כמפורט בדוח העסקה המצ"ב.

בעד

מדיניות התגמול של החברה תואם את גודלה ואת
המקובל בשוק בקרב חברות פיננסיות

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

1081165

4010121

11/02/2020

מניות

 .2חידוש האישור למתן כתבי שיפוי ופטור לנושאי משרה שהם בעל
השליטה או קרובו חידוש תוקף החלטת האסיפה הכללית של החברה מיום
 30בדצמבר  2016להעניק לנושאי המשרה הבאים :מר שלמה אליהו ומר
ישראל אליהו המכהנים כנושאי משרה בחברה ובחברות בת שלה כתב
שיפוי ופטור בנוסח כפי שאישרה האסיפה הכללית של החברה ביחס ליתר
נושאי המשרה בחברה ,הכל כמפורט בסעיף  3לדוח העסקה המצ"ב.

בעד

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

1081165

4010121

11/02/2020

מניות

 .3חידוש גמול דירקטורים למר ישראל אליהו בגין כהונתו כיו"ר ועדת
הנוסטרו של מגדל ביטוח חידוש תוקף החלטת המוסדות המוסכים של
החברה מיום  22במרץ  2017לתשלום גמול דירקטורים בהתאם לגמול
דח"צים ( גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבות) למר ישראל אליהו ,בנו של
בעל השליטה בחברה ,בגין כהונתו כיו"ר ועדת נוסטרו של חברה הבת,
מגדל ביטוח ,הכל כמפורט בסעיף  4להלן.

בעד

כתב השיפוי והפטור בחברה תואמים את המקובל
בשוק

הגמול המוצע לו הינו גמול דירקטורים על פי חוק
החברות ,אשר מקובל בקרב השוק

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

1081165

4010121

11/02/2020

מניות

 .4אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה אישור תנאי כהונתו
והעסקתו של מנכ"ל החברה ,מר ניר גלעד ,החל מיום מינויו כמנכ"ל
החברה ,יום  10באוקטובר  ,.2019כמפורט בסעיף  5לדוח העסקה המצ"ב.

בעד

שכר המנכ"ל מוגבל ע"פ חוק שכר בכירים בתאגיד
פיננסי והינו מקובל בקרב חברות פיננסיות דומות

מגדלי הים התיכון בע"מ

1131523

1034274

12/02/2020

מניות

 .1אישור הארכת תוקפה של התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברת
רון בן טל בע"מ ,חברה בשליטתו של מר מוטי קירשנבאום ,יו"ר דירקטוריון
החברה ומבעלי השליטה בה ,לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום 1
במרץ ,2020 ,והכל כמפורט בסעיף  6.1לדוח זימון האסיפה.

בעד

תנאיו נרים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
ופעילותה

מגדלי הים התיכון בע"מ

1131523

1034274

12/02/2020

מניות

 .2אישור הענקה של מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה
בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או מי מטעמם ,המכהנים ו/או שיכהנו
מעת לעת בחברה ו /או בחברות המצויות בשליטתה ,במישרין ו/או בעקיפין ,
בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה.

בעד

כתב השיפוי מוגבל לעד  25%מהונה העצמי של
החברה ,התאם למדיניותנו

מגדלי הים התיכון בע"מ

1131523

1034274

12/02/2020

מניות

 .3אישור הענקה של מתן התחייבות לפטור לדירקטורים ולנושאי משרה
בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או מי מטעמם ,המכהנים ו/או שיכהנו
מעת לעת בחברה ו /או בחברות המצויות בשליטתה ,במישרין ו/או בעקיפין ,
בנוסח המצ"ב כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.

בעד

הפטור בנוסח מסויג בהתאם למדיניותנו

החברה לישראל בע"מ

576017

6605285

13/02/2020

מניות

עיון בדוח התקופתי לשנת  :2018דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים של
החברה ובדו" ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר .2018

דיון

החברה לישראל בע"מ

576017

6605285

13/02/2020

מניות

 .2מינוי רואה חשבון מבקר :מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של
החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את
שכרם.

בעד

המשרד הינו בעל הניסיון הנדרש להעביר שירותי
ביקורת לחברה.

החברה לישראל בע"מ

576017

6605285

13/02/2020

מניות

 .3למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אביעד קאופמן ,אשר
ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

החברה לישראל בע"מ

576017

6605285

13/02/2020

מניות

 .4למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אמנון ליאון ,אשר ימשיך
להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון.

בעד

הינו בעל הניסיון הדרוש למילוי התפקיד.

החברה לישראל בע"מ

576017

6605285

13/02/2020

מניות

 .5למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר דן זיסקינד ,אשר ימשיך
להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

החברה לישראל בע"מ

576017

6605285

13/02/2020

מניות

 .6למנות את מר יאיר כספי לכהן כדירקטור בחברה ,אשר יהיה זכאי לגמול
ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון,

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

החברה לישראל בע"מ

576017

6605285

13/02/2020

מניות

 . .7למנות את גב' טלי בליש-מישוד לכהן כדירקטורית בחברה ,אשר תהיה
זכאית לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

רם -און השקעות והחזקות ( )1999בע"מ

1090943

169984

13/02/2020

מניות

 .1עדכון מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה ואישורה לתקופה בת
שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה.

בעד

מדיניות התגמול תואמת את גודלה של החברה וכן
את המקובל בשוק

רם -און השקעות והחזקות ( )1999בע"מ

1090943

169984

13/02/2020

מניות

 .2עדכון תנאי הסכם השירותים בין החברה למושב רם -און ואישורו לתקופה
בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה.

בעד

השכם השירותים נראה סביר בהיקפו וזאת ביחס
לגודלה של החברה

רם -און השקעות והחזקות ( )1999בע"מ

1090943

169984

13/02/2020

מניות

 .3אישור התקשרות בהסכם העסקה עם מר עמית רגב בתוקף תפקידו
כמנכ" ל החברה ועדכון תנאי כתבי האופציה שהוקצו לו בשנת .2017

בעד

תנאי העסקת המנכ"ל נראים סבירים וזאת ביחס
לחברות דומות בשוק

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים
תנאי העסקתו של יו" ר הדירקטוריון לא השתנו ביחס
לתנאים שאושרו לו במסגרת הסכם השירותים עם
מושב רם און ,זאת מלבד היקף משרתו אשר גדלה
בכ ,5%-אנו סבורים כי היקף השכר הינו סביר ביחס
לאחריות הנדרשת מתפקיד היו"ר וכן ביחס להיקף
גמול הדירקטורים הינו על פי חוק החברות ,על כן
לא נתנגד לכמול זה

רם -און השקעות והחזקות ( )1999בע"מ

1090943

169984

13/02/2020

מניות

 .4אישור תנאי הכהונה של מר יוסף ביתן בתוקף תפקידו כיו"ר דירקטוריון
החברה.

בעד

רם -און השקעות והחזקות ( )1999בע"מ

1090943

169984

13/02/2020

מניות

 .5עדכון גמול דירקטורים בחברה שהוצעו ו /או יוצעו על ידי המושב.

בעד

רם -און השקעות והחזקות ( )1999בע"מ

1090943

169984

13/02/2020

מניות

 .6עדכון נוסח כתבי השיפוי לנושאי המשרה בחברה.

בעד

כתב השיפוי תואם את המקובל בשוק

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

1104280

339240

13/02/2020

מניות

 .1אישור מינויו של מר גד קרן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה
אחת בת שלוש שנים החל מיום  17בפברואר 2020

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אלביט מדיקל טכנולוג'יס בע"מ

474015

181483

13/02/2020

מניות

 .1אישור התקשרות החברה בהסכם למכירת חלק ממניות אינסייטק
המוחזקות על ידה ,בתמורה לסך כולל של כ 102.2-מיליון דולר; וכן  -תיקון
מדיניות התגמול של החברה בנוגע לרכישת פוליסת ביטוח אחריות
דירקטורים ונושאי משרה ( לרבות פוליסות ביטוח מסוג  ;)Run-Offכמפורט
בחלק ב לדוח זימון האסיפה.

בעד

תמיכתנו הינה בשים לב לערך שנוצר לבעלי המניות,
ובפרט בהתחשבות באינטרסים של כלל בעלי העניין
בחברה.

אלביט מדיקל טכנולוג'יס בע"מ

474015

181483

13/02/2020

מניות

 .2אישור ביצוע הצעת רכש (עצמית) למניות החברה לפי מחיר של 0.302
דולר למניה ובהיקף כולל של כ 38-מיליון דולר; והכל כמפורט בחלק ג לדוח
זימון האסיפה.

בעד

תמיכתנו הינה בשים לב כי האלט'' בחלוקת דיב''
במזומן לא תוביל בהכרח לתוצאה טובה יותר

כן פייט ביופרמה בע"מ

1094473

35102

13/02/2020

מניות

To approve a renewed version of the Company’s .1
Compensation Policy, in accordance with the requirements of
)”,the Israeli Companies Law 5759-1999 (the “Companies Law
.for a period of three years

נגד

הסתייגותנו הינה על רקע העדר התאמות נדרשות
במדיניות התגמול בשים לב לשחיקת ערך מתמשכת
במניית החברה.

כן פייט ביופרמה בע"מ

1094473

35102

13/02/2020

מניות

To approve amendments to our articles of association, as .2
.described in the accompanying proxy statement

נגד

הסתייגותנו הינה על רקע אימוץ מבנה דירקטוריון
מדורג.

כן פייט ביופרמה בע"מ

1094473

35102

13/02/2020

מניות

Subject to the approval of Proposal No. 2, to re-elect Pnina .3
Fishman to our Board of Directors for a term in accordance with
.her class

נגד

הסתייגותנו הינה על רקע אימוץ מבנה דירקטוריון
מדורג.

כן פייט ביופרמה בע"מ

1094473

35102

13/02/2020

מניות

Subject to the approval of Proposal No. 2, to re-elect Ilan .4
Cohn to our Board of Directors for a term in accordance with his
.class

נגד

הסתייגותנו הינה על רקע אימוץ מבנה דירקטוריון
מדורג.

כן פייט ביופרמה בע"מ

1094473

35102

13/02/2020

מניות

Subject to the approval of Proposal No. 2, to re-elect Guy .5
Regev to our Board of Directors for a term in accordance with
.his class

נגד

הסתייגותנו הינה על רקע אימוץ מבנה דירקטוריון
מדורג.

כן פייט ביופרמה בע"מ

1094473

35102

13/02/2020

מניות

נגד

הסתייגותנו הינה על רקע אימוץ מבנה דירקטוריון
מדורג.

כן פייט ביופרמה בע"מ

1094473

35102

13/02/2020

מניות

נגד

הסתייגותנו הינה על רקע אימוץ מבנה דירקטוריון
מדורג.

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1107663

253393

13/02/2020

מניות

Approval of an amendment to the articles of association of the .1
Company, in order to comply with the terms of the control permit
applicable to the holdings of the Company in Bezeq - The Israeli
.Telecommunications Corp

בעד

אנו סבורים כי השינויים המוצעים הינם הכרחיים על
מנת לאפשר לחברה להמשיך ולעמוד בהיתר
השליטה שניתן לה לשליטה בחברת בזק.

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1107663

253393

13/02/2020

מניות

Approval of the compensation terms of the new Chief .2
.Executive Officer of the Company, Mr. Tomer Raved

בעד

אנו מוצאים את חבילת התגמול המוצעת כסבירה
ביחס למקובל בשוק.

אימקו תעשיות בע"מ

282012

43082

16/02/2020

מניות

נושא מס'  :1דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018

דיון

Subject to the approval of Proposal No. 2, to re-elect .6
Abraham Sartani to our Board of Directors for a term in
.accordance with his class
Subject to the approval of Proposal No. 2, to re-elect Golan .7
Bitton to our Board of Directors for a term in accordance with his
.class

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אימקו תעשיות בע"מ

282012

43082

16/02/2020

מניות

 .2נושא מס'  :2אי חידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה ומינוי
רואה חשבון מבקר חלופי

בעד

אנו סבורים כי המשרד הינו בעל המוניטין לערוך
שירותי ביקורת לחברה.

אימקו תעשיות בע"מ

282012

43082

16/02/2020

מניות

 .3נושא מס'  :3אישור הארכת כהונת הדירקטורים המכהנים בחברה
( שאינם דירקטורים חיצוניים)  -מר ירמיהו קורן

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אימקו תעשיות בע"מ

282012

43082

16/02/2020

מניות

 .4נושא מס'  :4אישור הארכת כהונת הדירקטורים המכהנים בחברה
( שאינם דירקטורים חיצוניים)  -מר דן יקיר

נגד

השתתף בישיבות הדירקטוריון בתקופה של 12
החודשים שקדמו למועד האסיפה בשיעור הנמוך
מהנדרש על פי מדיניותנו.

אימקו תעשיות בע"מ

282012

43082

16/02/2020

מניות

 .5נושא מס'  :5אישור הארכת כהונת הדירקטורים המכהנים בחברה
( שאינם דירקטורים חיצוניים)  -גב' נילי יקיר

בעד

בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אימקו תעשיות בע"מ

282012

43082

16/02/2020

מניות

 .6נושא מס'  :6אישור הארכת כהונת הדירקטורים המכהנים בחברה
( שאינם דירקטורים חיצוניים)  -מר רון יקיר

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אימקו תעשיות בע"מ

282012

43082

16/02/2020

מניות

 .7נושא מס'  :7אישור הארכת כהונת הדירקטורים המכהנים בחברה
( שאינם דירקטורים חיצוניים)  -מר יעקב נגל

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אימקו תעשיות בע"מ

282012

43082

16/02/2020

מניות

 .8נושא מס'  :8אישור הארכת כהונת הדירקטורים המכהנים בחברה
( שאינם דירקטורים חיצוניים)  -מר ערן רום

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אימקו תעשיות בע"מ

282012

43082

16/02/2020

מניות

 .9הענקת התחייבות לשיפוי לנושאי משרה ודירקטורים בחברה ,שכיהנו
בחברה ו /או המכהנים בחברה וכפי שיכהנו בה מעת לעת (לרבות נושאי
משרה ודירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בחברה) רטרואקטיבית
ממועד מינוים בפועל ואילך

בעד

סכום השיפוי לא יעלה על  25%מהונה העצמי של
החברה בעת תשלום השיפוי ע"פ דוחותיה הכספיים
האחרונים ותואם את מדיניותנו בנושא.

אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ

5010129

991796

17/02/2020

מניות

עדכון מדיניות התגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה,
בהתאם לשינויים המסומנים בנוסח המדיניות המצורף כנספח א' לדוח זימון
האסיפה ,בתוקף החל מיום  1בינואר  ,2020וללא הארכת תוקפה של
מדיניות התגמול שהינו עד ליום  14במאי .2021

בעד

העדכון נראה לנו סביר ביחס לפעילות החברה
והתרחבות עסקיה

אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ

5010129

991796

17/02/2020

מניות

 .2אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר צביקה שווימר ,מנכ"ל
החברה ,בתוקף החל מיום  1בינואר  ,2020כמפורט בסעיף ב' לדוח זימון
האסיפה.

בעד

תנאיו נראיים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה.

שמן תעשיות בע"מ

634030

147351

18/02/2020

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול עדכנית לנושאי משרה בחברה

נגד

אנו מוצאים את תקרות הרכיב הקבוע עבור נושאי
המשרה בחברה כגבוהים ביחס לביצועי החברה.
כמו כן ,כתב הפטור נוגד את מדיניותנו בכך שאינו
מכיל לשון מסוייגת בדבר עניין אישי בהחלטה/עסקה
של נושא המשרה בה

אורד בע"מ

1104496

62733

18/02/2020

מניות

 .1מינויו של מר ניר פלג ,המכהן כדירקטור בחברה ,לכהונה כיו"ר
דירקטוריון החברה

בעד

לנושא המשרה יש את הידע והניסיון הדרושים על
מנת להוביל את דירקטוריון החברה

הכשרת הישוב התחדשות עירונית ישראל בע"מ

1121474

39981

18/02/2020

מניות

 .1חידוש כהונתה של גב' לימור בלדב כדירקטורית חיצונית

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

הכשרת הישוב התחדשות עירונית ישראל בע"מ

1121474

39981

18/02/2020

מניות

 .2מינוי מר אילן חורש לדירקטור חיצוני

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

הכשרת הישוב התחדשות עירונית ישראל בע"מ

1121474

39981

18/02/2020

מניות

 .3אישור מינויו של הדירקטור מר גד זהר

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

צ.מ.ח המרמן בע"מ

1104058

232216

18/02/2020

מניות

 .1אישור הארכת ועדכון תנאי בעסקתה של הגב' גילי פייגלין בחברה
בתפקידים מנהלת מחלקת שינויי דיירים ,מרכזת תחום ההתחדשות
העירונית ואחראית על תחום קשרי לקוחות.

בעד

תנאיה של גב'' גילי פייגלין נראיים לנו כסבירים
ביחס לגודל החברה והיקף פעילותה

אופטיבייס בע"מ

1135516

237929

18/02/2020

מניות

Approval of an amendment to the compensation policy for the .1
Company's directors and officers with respect to the maximum
’aggregate annual premium payable for directors’ and officers
liability insurance, as set forth in the Proxy Statement

בעד

אנו מתרשמים כי המסגרת הינה סבירה לאור
התייקרות שוק הביטוח בחברות הנסחרות גם
בארה"ב.

תדביק בע"מ (מחוקה)

443010

0

19/02/2020

מניות

 .1אישור מסגרת התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה

בעד

אנו בדעה כי יש להעניק כיסוי ביטוחי לנושאי
המשרה בחברה ,מאחר ומדובר ברובד ראשוני
במסגרתו החברה מבקשת לפזר את סיכוניה

תדביק בע"מ (מחוקה)

443010

0

19/02/2020

מניות

 .2אישור תנאי כהונתו של מר אריה שור כיו" ר דירקטוריון פעיל בחברה

נגד

אנו סבורים כי יש להגביל את תקרת המענק השנתי
ל 100%-מסך הרכיב הקבוע

תדביק בע"מ (מחוקה)

443010

0

19/02/2020

מניות

 .3תיקון תקנון החברה בעניין מתן פטור ו /או שיפוי לנושאי משרה וביטוח
אחריות של נושאי המשרה.

בעד

החברה תיקנה את התקנון בהתאם למדיניותנו

פרידנזון שירותים לוגיסטיים בע"מ

1102219

96298

19/02/2020

מניות

 .1אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה

בעד

מדיניות התגמול של החברה תואמת את גודלה וכן
את המקובל בשוק

פרידנזון שירותים לוגיסטיים בע"מ

1102219

96298

19/02/2020

מניות

 .2מינוי מר אמיר שחר כדירקטור חיצוני בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ

434019

981985

20/02/2020

מניות

 .1הקצאה פרטית של  645,161מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ע.נ .של
החברה (להלן" :מניות החברה") לכל אחד מבין ה"ה ברק רוזן ואסף
טוכמאיר ,בעלי השליטה בחברה המכהנים כדירקטור ומנכ"ל וכיו"ר
הדירקטוריון ,ושל  2,709,678מניות החברה למר אברהם בן דוד אוחיון,
בעל מניות מהותי (להלן" :ההקצאה הפרטית").

בעד

אלקטרה נדל"ן בע"מ

1094044

763227

20/02/2020

מניות

 .1אישור הענקת מענק מיוחד וחד פעמי למנכ"ל החברה ,מר גיל רושינק,
ולסמנכ"ל פיתוח עסקי של החברה ,מר אמיר יניב ,בחריגה ממדיניות
התגמול של החברה וזאת עבור תרומתם המשמעותית להשלמת הגיוסים
של קרנות הנדל"ן של החברה בשנת  .2019סך המענק למנכ"ל החברה
ולסמנכ"ל פיתוח עסקי של החברה יעמוד על  530,000ש"ח ו318,000-
ש"ח ,בהתאמה ,כפוף למנגנון המפורט בדוח זימון האסיפה המצורף לטופס
דיווח זה.

בעד

החברה הציגה במהלך השנה האחרונה תשואות
עודפות ועל כן אנו רואים לנכון לאשר את המענק
המיוחד

אלקטרה נדל"ן בע"מ

1094044

763227

20/02/2020

מניות

 .2אישור הארכת תוקפם של כתבי השיפוי שהוענקו למר דניאל זלקינד ומר
מיכאל זלקינד ,בעלי השליטה בחברה ,המכהנים כדירקטורים בה.

בעד

השיפוי מוגבל לעד  25%מהונה ההעצמי של החברה

אין בהצעה בכדי לפגוע בבעלי המניות של החברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ

823013

426225

23/02/2020

מניות

 .1חידוש כהונתה של הגב' לימור בלדב כדירקטורית חיצונית בחברה.

בעד

בעלת הידע והניסיון הדרושים

אינטר תעשיות בע"מ

1080928

45349

23/02/2020

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול מעודכנת

בעד

מדיניות התגמול סבירה ביחס לנהוג בשוק ולפעילות
החברה

אינטר תעשיות בע"מ

1080928

45349

23/02/2020

מניות

 .10לאשר עדכון תנאי העסקתו של מר דורי כהן ,לתקופה בת שלוש שנים
החל מיום  1בינואר 2020

בעד

תנאי העסקתו של מר כהן הינם סבירים ביחס לנהוג
בשוק ולהיקף פעילויות החברה

הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ

1142587

308835

23/02/2020

מניות

דיון בדוח התקופתי לשנת 2018

דיון

הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ

1142587

308835

23/02/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ

1142587

308835

23/02/2020

מניות

 .3אישור מינוי מחדש של מר יאיר אלבז כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית אשר תכונס לאחר תום שלוש שנים
ממועד האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה

נגד

בדירקטוריון החברה קיים מנגנון מדורג ,אנו סבורים
כי מנגנון זה אינו לטובת בעלי מניות המיעוט בחברה

הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ

1142587

308835

23/02/2020

מניות

 .4אישור מינויה מחדש של גב' אורלי ירקוני כדירקטורית בחברה לתקופת
כהונה אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית אשר תכונס לאחר תום
שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה

נגד

בדירקטוריון החברה קיים מנגנון מדורג ,אנו סבורים
כי מנגנון זה אינו לטובת בעלי מניות המיעוט בחברה

הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ

1142587

308835

23/02/2020

מניות

 .5אישור מינוי מחדש מר עודד גולן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה אשר
תסתיים באסיפה הכללית השנתית אשר תכונס לאחר תום שלוש שנים
ממועד האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה

נגד

בדירקטוריון החברה קיים מנגנון מדורג ,אנו סבורים
כי מנגנון זה אינו לטובת בעלי מניות המיעוט בחברה

הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ

1142587

308835

23/02/2020

מניות

 .6תיקון תקנון החברה  -מוצע לתקן את סעיף ( 91א) לתקנון החברה,
שעניינו מינוי דירקטור חליף ,באופן שלאחר המילים" :דירקטור זכאי בכל עת
למנות אדם (שאינו תאגיד) לשמש כדירקטור ממלא מקומו בדירקטוריון",
יתווספו המילים ,":ובלבד שהמינוי הינו מסיבת נבצרות זמנית (כגון שהות
בחו"ל ,מחלה וכיוצא באלו) של הדירקטור הממנה".

בעד

התיקון המוצע בא להסדיר את הנסיבות בגינם יהיה
אפשר למנות דירקטור חליף ,ובכך לא לאפשר מינוי
של דירקטור חליף ללא נסיבות מוצדקות .אנו
סבורים כי התיקון המוצע הינו לטובת החברה ועל כן
לטובת בעלי מניותיה

שלא"ג תעשיות בע"מ

1090547

390706

24/02/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018

דיון

שלא"ג תעשיות בע"מ

1090547

390706

24/02/2020

מניות

 .2אישור מינוי מחדש של רו"ח קוסט פורר

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

שלא"ג תעשיות בע"מ

1090547

390706

24/02/2020

מניות

 .3מינוי מחדש דירקטור מרקמן

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שלא"ג תעשיות בע"מ

1090547

390706

24/02/2020

מניות

 .4מינוי מחדש דירקטור בן זאב

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שלא"ג תעשיות בע"מ

1090547

390706

24/02/2020

מניות

 .5מינוי מחדש דירקטור מירון

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שלא"ג תעשיות בע"מ

1090547

390706

24/02/2020

מניות

 .6מינוי מחדש דירקטור שפיגלר

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שלא"ג תעשיות בע"מ

1090547

390706

24/02/2020

מניות

 .7מינוי דירקטור בלתי תלוי וסרמן

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שלא"ג תעשיות בע"מ

1090547

390706

24/02/2020

מניות

 .8מינוי דירקטור רותם

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שלא"ג תעשיות בע"מ

1090547

390706

24/02/2020

מניות

 .9מינוי דחצ אורי קינמון

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שלא"ג תעשיות בע"מ

1090547

390706

24/02/2020

מניות

 .10חידוש הסכם כ"א עם בעל שליטה

בעד

היקפי ההסכם וכן התמורה בגינו נראים לנו כסבירים
ובתנאי שוק

שלא"ג תעשיות בע"מ

1090547

390706

24/02/2020

מניות

 .11חידוש הסכם שירותים עם בעל שליטה

בעד

התמורה עבור שירותי כוח האדם הינה בהתאם
למדיניות התגמול של החברה וכן בתנאי שוק

שלא"ג תעשיות בע"מ

1090547

390706

24/02/2020

מניות

 .12אישור תנאי כהונת יו"ר

בעד

תנאי כהונתו של יו" ר הדירקטוריון תואמים את
גודלה של החברה וכן סבירה ביחס למקובל בשוק

שלא"ג תעשיות בע"מ

1090547

390706

24/02/2020

מניות

 .13חידוש תוקף מדיניות תגמול

בעד

מדיניות התגמול של החברה תואמת את גודלה,
פעילותה וכן את המקובל בשוק

רם -און השקעות והחזקות ( )1999בע"מ

1090943

169984

24/02/2020

מניות

 .1עדכון מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה ואישורה לתקופה בת
שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה.

בעד

מדיניות התגמול תואמת את גודלה של החברה וכן
את המקובל בשוק

רם -און השקעות והחזקות ( )1999בע"מ

1090943

169984

24/02/2020

מניות

 .2עדכון תנאי הסכם השירותים בין החברה למושב רם -און ואישורו לתקופה
בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה.

בעד

השכם השירותים נראה סביר בהיקפו וזאת ביחס
לגודלה של החברה

רם -און השקעות והחזקות ( )1999בע"מ

1090943

169984

24/02/2020

מניות

 .3אישור התקשרות בהסכם העסקה עם מר עמית רגב בתוקף תפקידו
כמנכ" ל החברה ועדכון תנאי כתבי האופציה שהוקצו לו בשנת .2017

בעד

תנאי העסקת המנכ"ל נראים סבירים וזאת ביחס
לחברות דומות בשוק

רם -און השקעות והחזקות ( )1999בע"מ

1090943

169984

24/02/2020

מניות

 .4אישור תנאי הכהונה של מר יוסף ביתן בתוקף תפקידו כיו"ר דירקטוריון
החברה.

בעד

תנאי העסקתו של יו" ר הדירקטוריון לא השתנו ביחס
לתנאים שאושרו לו במסגרת הסכם השירותים עם
מושב רם און ,זאת מלבד היקף משרתו אשר גדלה
בכ ,5%-אנו סבורים כי היקף השכר הינו סביר ביחס
לאחריות הנדרשת מתפקיד היו"ר וכן ביחס להיקף
המשרה שבו הוא מכהן העומד על לפחות .25%

רם -און השקעות והחזקות ( )1999בע"מ

1090943

169984

24/02/2020

מניות

 .5עדכון גמול דירקטורים בחברה שהוצעו ו /או יוצעו על ידי המושב.

בעד

גמול הדירקטורים הינו על פי חוק החברות ,על כן
לא נתנגד לכמול זה

רם -און השקעות והחזקות ( )1999בע"מ

1090943

169984

24/02/2020

מניות

 .6עדכון נוסח כתבי השיפוי לנושאי המשרה בחברה.

בעד

כתב השיפוי תואם את המקובל בשוק

קבוצת דלק בע"מ

1084128

7421440

24/02/2020

מניות

 .1לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר עידן וולס בתפקיד מנכ"ל
החברה ,כמפורט בדוח זימון האסיפה הכללית

בעד

אנו מוצאים את השכר המוצע כמקובל ביחס לשוק.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

מלם-תים בע"מ

156018

975214

25/02/2020

מניות

 .1אישור הארכת תקופת ההתקשרות עם מר אודי וינטראוב ,מנכ"ל משותף
של החברה ומנכ"ל תים נטקום בע"מ ומלם מערכות בע"מ ,חברות בנות
בבעלותה המלאה של החברה ,בשלוש ( )3שנים נוספות שסיומן ביום 31
בדצמבר  ,2022תוך עדכון תנאי ההתקשרות עימו.

נגד

אנו סבורים כי שכרו המצרפי המוצע יחד עם המנכ"ל
המשותף מר אילן טוקר הינו חריג ביחס למקובל
בחברות דומות בשוק.

מלם-תים בע"מ

156018

975214

25/02/2020

מניות

אישור עדכון תנאי העסקתו והיקף משרתו של מר אילן טוקר ,מנכ"ל משותף
של החברה ונושא המשרה הבכיר בתחום הכספים ,בתוקף החל מיום 1
בינואר .2020

נגד

אנו סבורים כי שכרו המצרפי המוצע יחד עם המנכ"ל
המשותף מר אודי וינטראוב הינו חריג ביחס למקובל
בשוק בחברות דומות.

אלביט מערכות בע"מ

1081124

23984438

26/02/2020

מניות

To approve an amendment to the Company’s compensation .1
policy to increase the maximum coverage that the Company is
authorized to procure under, and the maximum annual premium
that the Company is authorized to pay for, policies of D&amp;O
insurance

בעד

אנו מתרשמים כי פוליסת המסגרת המוצעת הינה
סבירה ביחס למקובל בשוק.

ב.גאון אחזקות בע"מ

1104744

143916

26/02/2020

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה ,והכל כמפורט בסעיף 2
לדוח זימון האסיפה

נגד

אין שקיפות מספקת לכללי המענק השנתי וכן יעדי
הסף למענקים אינם מאתגרים מספיק

ב.גאון אחזקות בע"מ

1104744

143916

26/02/2020

מניות

 .2אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון החברה

נגד

תנאי הפטור המוצעים ליו"ר במסגרת תנאי העסקתו
אינם תואמים את המקובל בשוק

ב.גאון אחזקות בע"מ

1104744

143916

26/02/2020

מניות

 .3תיקון להסכם ההשקעה בין החברה לבין ויולה ,מבעלי השליטה בחברה,
והכל כמפורט בסעיף  4לדוח זימון האסיפה

בעד

הנסיבות לתיקון והתיקון עצמו הינו טכני ונובע
מחסמים רגולטוריים ,אנו סבורים כי אין בהצעת
החברה בכדי להרעות את מצבם של בעלי מניות
המיעוט בחברה ועל כן תמיכתנו בסעיף

ב.גאון אחזקות בע"מ

1104744

143916

26/02/2020

מניות

 .4אישור הענקת כתבי פטור לנושאי משרה מקרב בעלי השליטה בחברה,
והכל כמפורט בסעיף  5לדוח זימון האסיפה

נגד

כתב הפטור אינו תואם את המקובל בשוק

ב.גאון אחזקות בע"מ

1104744

143916

26/02/2020

מניות

 .5אישור הארכת ועדכון התקשרות החברה בהסכם ההעסקה עם מנכ"ל
החברה ,והכל כמפורט בסעיף  6לדוח זימון האסיפה

נגד

תנאי הפטור והמענק השנתי אינם תואמים את
המקובל בשוק

ב.גאון אחזקות בע"מ

1104744

143916

26/02/2020

מניות

 .6לעדכן את תנאי יחידות ה PSU-אשר הוענקו למר רגב ,כך שמר רגב
יידרש לשלם בגין כל מניה רגילה של החברה ,אשר תנבע מיחידת
,PSUאת שווי הע.נ .בש"ח בלבד ,והכול כמפורט בסעיף  7לדוח הזימון

נגד

הענקת יחידות המניה החסומות למנכ"ל החברה
ויתר נושאי המשרה המפורטים לעיל ,הוענקו להם
בחודש אוגוסט  ,2017לאחר שאופציות שהוענקו
להם לא הניבו הטבה משמעותית ,נציין כי בהקשר
זה התנגדנו להענקת יחידות המניה החסומות
כשבאו לאישור באותה העת בשל העובדה שבאו
לאישור "בתוך הכסף" ומכיוון שסברנו כי אין מקום
להעניק מענקים הוניים כאשר מניית החברה לא
מציגה ערך למשקיעים.

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

ב.גאון אחזקות בע"מ

1104744

143916

26/02/2020

מניות

 .7להקצות למר רגב  13,119מניות חסומות ,בשלות במלואן (Fully
 )Vestedחלף שתי המנות הראשונות של יחידות ה ,PSU -והכל כמפורט
בסעיף  7לדוח זימון האסיפה

נגד

הענקת יחידות המניה החסומות למנכ"ל החברה
ויתר נושאי המשרה המפורטים לעיל ,הוענקו להם
בחודש אוגוסט  ,2017לאחר שאופציות שהוענקו
להם לא הניבו הטבה משמעותית ,נציין כי בהקשר
זה התנגדנו להענקת יחידות המניה החסומות
כשבאו לאישור באותה העת בשל העובדה שבאו
לאישור "בתוך הכסף" ומכיוון שסברנו כי אין מקום
להעניק מענקים הוניים כאשר מניית החברה לא
מציגה ערך למשקיעים.

ב.גאון אחזקות בע"מ

1104744

143916

26/02/2020

מניות

 .8להקצות לניסים לחאם  1,415מניות חסומות ,בשלות במלואן (Fully
 )Vestedחלף שתי המנות הראשונות של יחידות ה ,PSU -והכל כמפורט
בסעיף  7לדוח זימון האסיפה

נגד

הענקת יחידות המניה החסומות למנכ"ל החברה
ויתר נושאי המשרה המפורטים לעיל ,הוענקו להם
בחודש אוגוסט  ,2017לאחר שאופציות שהוענקו
להם לא הניבו הטבה משמעותית ,נציין כי בהקשר
זה התנגדנו להענקת יחידות המניה החסומות
כשבאו לאישור באותה העת בשל העובדה שבאו
לאישור "בתוך הכסף" ומכיוון שסברנו כי אין מקום
להעניק מענקים הוניים כאשר מניית החברה לא
מציגה ערך למשקיעים.

ב.גאון אחזקות בע"מ

1104744

143916

26/02/2020

מניות

 .9להקצות למשה משגב  2,123מניות חסומות ,בשלות במלואן (Fully
 )Vestedחלף שתי המנות הראשונות של יחידות ה ,PSU -והכל כמפורט
בסעיף  7לדוח זימון האסיפה

נגד

הענקת יחידות המניה החסומות למנכ"ל החברה
ויתר נושאי המשרה המפורטים לעיל ,הוענקו להם
בחודש אוגוסט  ,2017לאחר שאופציות שהוענקו
להם לא הניבו הטבה משמעותית ,נציין כי בהקשר
זה התנגדנו להענקת יחידות המניה החסומות
כשבאו לאישור באותה העת בשל העובדה שבאו
לאישור "בתוך הכסף" ומכיוון שסברנו כי אין מקום
להעניק מענקים הוניים כאשר מניית החברה לא
מציגה ערך למשקיעים.

ב.גאון אחזקות בע"מ

1104744

143916

26/02/2020

מניות

 .10להקצות למרטין אשרף  1,086מניות חסומות ,בשלות במלואן (Fully
 )Vestedחלף שתי המנות הראשונות של יחידות ה ,PSU -והכל כמפורט
בסעיף  7לדוח זימון האסיפה

נגד

הענקת יחידות המניה החסומות למנכ"ל החברה
ויתר נושאי המשרה המפורטים לעיל ,הוענקו להם
בחודש אוגוסט  ,2017לאחר שאופציות שהוענקו
להם לא הניבו הטבה משמעותית ,נציין כי בהקשר
זה התנגדנו להענקת יחידות המניה החסומות
כשבאו לאישור באותה העת בשל העובדה שבאו
לאישור "בתוך הכסף" ומכיוון שסברנו כי אין מקום
להעניק מענקים הוניים כאשר מניית החברה לא
מציגה ערך למשקיעים.

ב.גאון אחזקות בע"מ

1104744

143916

26/02/2020

מניות

 .11הקצאת יחידות  PSUלמנכ" ל החברה אשר מותנות ביעדים הקשורים
בשווי חברה ,וכן אישור תשלום בונוס כספי בכפוף להשגת יעדים ,והכל
כמפורט בסעיף  8לדוח זימון האסיפה

נגד

בבחינתנו את תנאי המענק החד פעמי מצאנו כי
בהתקיים תנאיה ,גם בעלי מניות המיעוט של
החברה "יהנו" מעליית שווי החברה .יחד עם זאת
אנו מוצאים את תקרת המענק ( 4מיליון  )₪כחריגה
ביחס ליתר רכיבי השכר של המנכ"ל ובהתחשב
בעובדה כי בנוסף למענק המוצע ,מנכ"ל החברה
זכאי למענקים נוספים .תקרת מענק זו מהווה כ-
 150%נוספים מסך כול רכיבי השכר שלו בחברה
(כמפורט בנספח ג'' להלן) ,סכום שעל פי הערכתנו
חריג בהיקפו .נציין כי היקף מענק חריג יכול להוות
תמריץ לנטילת סיכונים לא מידתיים בטווח הקצר,
בכדי לעמוד בתנאי הסף

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

593038

8826034

26/02/2020

מניות

 .1לאשר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק ,המצורפת כנספח א'
לדוח זימון האסיפה ,בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות.

בעד

מדיניות התגמול נראית לנו כמתאימה בהתחשב
בגודל החברה והיקף פעילותה

י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ

1090315

1180495

26/02/2020

מניות

 .1אישור מדיניות התגמול של החברה

נגד

התקרות המצויות במדיניות נראות לנו כגבוהות
ביחס לגודל החברה ופעילותה בשוק

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ

1090315

1180495

26/02/2020

מניות

 .2הארכת ותיקון הסכם ניהול עם מנכ"ל החברה

נגד

הרכיב הקבוע נראה לנו כגבוה ביחס לגודל החברה
וביחס לפעילותה בשוק.

י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ

1090315

1180495

26/02/2020

מניות

 .3אישור התחייבות לפטור למר יגאל דמרי

נגד

הפטור אינו בנוסח מסויג בהתאם למדיניותנו

י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ

1090315

1180495

26/02/2020

מניות

 .4הארכת ותיקון הסכם העסקה גב' איריס דמרי ,סמנכ"ל

בעד

התנאים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה

י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ

1090315

1180495

26/02/2020

מניות

 .5אישור התחייבות לפטור לגב' איריס דמרי

נגד

הפטור אינו בנוסח מסויג כפי שמקובל במדיניותנו

י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ

1090315

1180495

26/02/2020

מניות

 .6מינוי גב' תמר סלמניק כדירקטורית בלתי תלויה בחברה

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ

1090315

1180495

26/02/2020

מניות

 .7הארכת התקשרות בהסכם העסקה עם מר נסים דמרי

בעד

שכרו נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה והיקף
פעילותה

י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ

1090315

1180495

26/02/2020

מניות

 .8הארכת התקשרות בהסכם העסקה עם מר חזקיה דמרי לתקופה בת 12
חודשים

נגד

החברה אינה סיפקה מספיק פירוט אודות עבודת
היעוץ של מר חזקיה דמרי

י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ

1090315

1180495

26/02/2020

מניות

 .9מתן מענק פרישה למר חזקיה דמרי בתום תקופת ההעסקה

נגד

א .בהתאם למדיניותנו ,אנו סבורים כי אין מקום
להגדלת הפיצויים לקראת מועד הפרישה

אינפימר בע"מ

1080688

53285

27/02/2020

מניות

 .1איחוד הון המניות של החברה ותיקון תקנון החברה

בעד

לאחר בחינת הסכם ההשקעה לא מצאנו חשש
בפגיעה בבעלי מניות המיעוט כתוצאה מפעולה זו
ועל כן תמיכתנו בסעיף.

ארד בע"מ

1091651

1157398

27/02/2020

מניות

 .1אישור מינויה של גב' מיכל ספיר כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד

בעלת הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

ארד בע"מ

1091651

1157398

27/02/2020

מניות

 .2אישור מינויו של מר מרדכי ביגניץ כדירקטור חיצוני בחברה

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ארד בע"מ

1091651

1157398

27/02/2020

מניות

 .3אישור עדכון גמול חודשי והארכת כהונה לד"ר הוגו צ'אופן  -יו"ר
דירקטוריון ארד

בעד

סך חבילת התגמול המובאת לאישור האסכ"ל הינה
סבירה ביחס לפעילות החברה ולהיקפיה.

ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ

1094283

165121

27/02/2020

מניות

 .1לאשר את השתתפותו של מר שאול זילברשטיין בהליך התחרותי ואת
התקשרות החברה עמו ,ככל שאחת או יותר מהצעותיו יאושרו על ידי ועדת
הביקורת ויוכרזו כהצעות הזוכות

בעד

אין בהשתתפותו של בעל השליטה בכדי לפגוע
בשאר בעלי המניות של החברה.

שופרסל בע"מ

777037

5837214

27/02/2020

מניות

 .1הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31
בדצמבר  2018ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה
שהסתיימה באותו התאריך

דיון

שופרסל בע"מ

777037

5837214

27/02/2020

מניות

 .2לאשר את מינויים של קסלמן וקסלמן ( )PWCכרואי החשבון המבקרים
של החברה ,וזאת בתוקף עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה

בעד

המשרד הינו בעל הידע והניסיון לערוך לחברה
שירותי ביקורת ומס.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שופרסל בע"מ

777037

5837214

27/02/2020

מניות

 .3לאשר את מינויו מחדש של מר מאוריסיו ביאור כדירקטור בחברה עד
לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

שופרסל בע"מ

777037

5837214

27/02/2020

מניות

 .4לאשר את מינויה מחדש של גב' דיאנה אלשטיין-דן כדירקטורית בחברה
עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שופרסל בע"מ

777037

5837214

27/02/2020

מניות

 .5לאשר את מינויה מחדש של דר' איילת בן עזר כדירקטורית בלתי תלויה
בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שופרסל בע"מ

777037

5837214

27/02/2020

מניות

 .6לאשר את מינויו מחדש של מר רן גוטפריד כדירקטור בחברה עד לתום
האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל הניסיון הדרוש למילוי התפקיד.

שופרסל בע"מ

777037

5837214

27/02/2020

מניות

 .7לאשר את מינויו מחדש של מר ערן סער כדירקטור בחברה עד לתום
האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שיכון ובינוי בע"מ

1081942

4200135

27/02/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר .2018

דיון

שיכון ובינוי בע"מ

1081942

4200135

27/02/2020

מניות

 .2לאשר את חידוש מינויו של מר תמיר כהן כדירקטור בחברה ,בתנאים
כאמור בדוח הזימון המצורף ,עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של
החברה.

בעד

בעל היעד והנסיון הדרושים לתפקיד

שיכון ובינוי בע"מ

1081942

4200135

27/02/2020

מניות

 .3לאשר את חידוש מינויו של מר רועי דוד כדירקטור בחברה ,בתנאים
כאמור בדוח הזימון המצורף ,עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של
החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שיכון ובינוי בע"מ

1081942

4200135

27/02/2020

מניות

 .4לאשר את חידוש מינויו של מר שלום שמחון כדירקטור בחברה ,בתנאים
כאמור בדוח הזימון המצורף ,עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של
החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שיכון ובינוי בע"מ

1081942

4200135

27/02/2020

מניות

 .5לאשר את חידוש מינויו של מר דורון ארבלי כדירקטור בחברה ,בתנאים
כאמור בדוח הזימון המצורף ,עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של
החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

שיכון ובינוי בע"מ

1081942

4200135

27/02/2020

מניות

 .6חידוש כהונתם של רואי החשבון ממשרד רו״ח  KPMGסומך-חייקין
ושות׳ ,רו״ח ,ממגדל המילניום ,רחוב הארבעה  ,17תל אביב ,כרואי החשבון
המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה ,הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם ודיווח על שכרם של רואי
החשבון לשנת  ,2018כפי שנקבע על ידי דירקטוריון החברה.

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לטפל בענייני הביקורת והמס של החברה

שיכון ובינוי בע"מ

1081942

4200135

27/02/2020

מניות

 .7מינוי גב' לילי אילון לתקופת כהונה נוספת (שניה) כדירקטורית חיצונית
בחברה.

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

קרדן ישראל בע"מ

1210152

229673

01/03/2020

מניות

 .1אישור התקשרות קרדן תקשורת בע"מ (חברה בת בבעלות מלאה של
החברה) ("קרדן תקשורת") ,בהסכם למכירת מלוא אחזקותיה בBFTV-
)" LLC ("BFTVלמר איתן רכטר ( לשעבר מבעלי השליטה בחברה) ("מר
רכטר") ( באמצעות חברה פרטית בשליטתו)  ,הכל כמפורט בסעיף  1לדוח
זימון האסיפה הכללית ("דוח זימון האסיפה") הצעת ההחלטה :לאשר את
התקשרות קרדן תקשורת בהסכם המכר למכירת מלוא אחזקותיה בBFTV-
למר רכטר (באמצעות הרוכשת) ,כמפורט בסעיף  1לדוח זימון האסיפה.

בעד

קרדן ישראל בע"מ

1210152

229673

01/03/2020

מניות

 .2אישור התקשרות קרדן ישראל בהסכם העסקה עם מר אלון וולקן ,קרוב
של בעל השליטה ,בקשר עם תנאי כהונתו והעסקתו כמנכ"ל וסמנכ"ל כספים
בקרדן ישראל (בהיקף של  60%משרה) לתקופה שתחילתה ביום  1בינואר
 2020הצעת ההחלטה :לאשר את התקשרות קרדן ישראל בהסכם עם מר
אלון וולקן בקשר עם תנאי כהונתו והעסקתו כמנכ"ל וסמנכ"ל כספים בקרדן
ישראל( ,בהיקף של  )60%לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום 1
בינואר  ,2020לרבות לעניין התגמול ההוני הכל כמפורט בסעיף  2.1בדוח
זימון האסיפה ובדיווח הנוסף.

בעד

קרדן ישראל בע"מ

1210152

229673

01/03/2020

מניות

 .3דיון בדו"חות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון לשנת 2018

דיון

קרדן ישראל בע"מ

1210152

229673

01/03/2020

מניות

 .4מינוי רו"ח מבקר ,הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו הצעת החלטה:
למנות את משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ( ,)EYרואי חשבון ,כרואי
החשבון המבקרים של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את
שכרם.

בעד

המשרד הינו בעל הידע והניסיון על מנת לערוך
שירותי ביקורת ומס לחברה.

קרדן ישראל בע"מ

1210152

229673

01/03/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר יוסף גרינפלד כדירקטור בחברה הצעת החלטה:
למנות מחדש את מר יוסף גרינפלד כדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

קרדן ישראל בע"מ

1210152

229673

01/03/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר אבי שנור כדירקטור בחברה הצעת החלטה :למנות
מחדש את מר אבי שנור כדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל הניסיון הדרוש למילוי התפקיד.

קרדן ישראל בע"מ

1210152

229673

01/03/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של מר רוני בירם כדירקטור בחברה הצעת החלטה :למנות
מחדש את מר רוני בירם כדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

קרדן ישראל בע"מ

1210152

229673

01/03/2020

מניות

 .8מינוי מחדש של מר גיל דויטש כדירקטור בחברה הצעת החלטה :למנות
מחדש את מר גיל דויטש כדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

קרדן ישראל בע"מ

1210152

229673

01/03/2020

מניות

 .9מינוי מחדש של גב'' זהבית שחרור כדירקטורית בלתי תלויה בחבר

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

ב.גאון אחזקות בע"מ

1104744

143916

03/03/2020

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה ,והכל כמפורט בסעיף 2
לדוח זימון האסיפה

נגד

אין שקיפות מספקת לכללי המענק השנתי וכן יעדי
הסף למענקים אינם מאתגרים מספיק

החלטת האסיפה

נימוקים

אנו מתרשמים כי בהתאם להערכת השווי והערכת
הוגנות העסקה ,התמורה המשולמת בעסקה ,אשר
נקבעה במו"מ בין הצדדים ,הינה ראויה וסבירה.

לגישתנו ,סמנכ"ל הכספים בחברה הינה פונקציה
חשובה מאוד אשר מהווה שומר סף ,ועל כן,
ובהתאם לכללי ממשל תאגידי תקין יש להפרידו
מתפקיד המנכ"ל.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

ב.גאון אחזקות בע"מ

1104744

143916

03/03/2020

מניות

 .2אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון החברה

נגד

תנאי הפטור המוצעים ליו"ר במסגרת תנאי העסקתו
אינם תואמים את המקובל בשוק

ב.גאון אחזקות בע"מ

1104744

143916

03/03/2020

מניות

 .3תיקון להסכם ההשקעה בין החברה לבין ויולה ,מבעלי השליטה בחברה,
והכל כמפורט בסעיף  4לדוח זימון האסיפה

בעד

הנסיבות לתיקון והתיקון עצמו הינו טכני ונובע
מחסמים רגולטוריים ,אנו סבורים כי אין בהצעת
החברה בכדי להרעות את מצבם של בעלי מניות
המיעוט בחברה ועל כן תמיכתנו בסעיף

ב.גאון אחזקות בע"מ

1104744

143916

03/03/2020

מניות

 .4אישור הענקת כתבי פטור לנושאי משרה מקרב בעלי השליטה בחברה,
והכל כמפורט בסעיף  5לדוח זימון האסיפה

נגד

כתב הפטור אינו תואם את המקובל בשוק

ב.גאון אחזקות בע"מ

1104744

143916

03/03/2020

מניות

 .5אישור הארכת ועדכון התקשרות החברה בהסכם ההעסקה עם מנכ"ל
החברה ,והכל כמפורט בסעיף  6לדוח זימון האסיפה

נגד

תנאי הפטור והמענק השנתי אינם תואמים את
המקובל בשוק

ב.גאון אחזקות בע"מ

1104744

143916

03/03/2020

מניות

 .6לעדכן את תנאי יחידות ה PSU-אשר הוענקו למר רגב ,כך שמר רגב
יידרש לשלם בגין כל מניה רגילה של החברה ,אשר תנבע מיחידת
,PSUאת שווי הע.נ .בש"ח בלבד ,והכול כמפורט בסעיף  7לדוח הזימון

נגד

הענקת יחידות המניה החסומות למנכ"ל החברה
ויתר נושאי המשרה המפורטים לעיל ,הוענקו להם
בחודש אוגוסט  ,2017לאחר שאופציות שהוענקו
להם לא הניבו הטבה משמעותית ,נציין כי בהקשר
זה התנגדנו להענקת יחידות המניה החסומות
כשבאו לאישור באותה העת בשל העובדה שבאו
לאישור "בתוך הכסף" ומכיוון שסברנו כי אין מקום
להעניק מענקים הוניים כאשר מניית החברה לא
מציגה ערך למשקיעים.

ב.גאון אחזקות בע"מ

1104744

143916

03/03/2020

מניות

 .7להקצות למר רגב  13,119מניות חסומות ,בשלות במלואן (Fully
 )Vestedחלף שתי המנות הראשונות של יחידות ה ,PSU -והכל כמפורט
בסעיף  7לדוח זימון האסיפה

נגד

הענקת יחידות המניה החסומות למנכ"ל החברה
ויתר נושאי המשרה המפורטים לעיל ,הוענקו להם
בחודש אוגוסט  ,2017לאחר שאופציות שהוענקו
להם לא הניבו הטבה משמעותית ,נציין כי בהקשר
זה התנגדנו להענקת יחידות המניה החסומות
כשבאו לאישור באותה העת בשל העובדה שבאו
לאישור "בתוך הכסף" ומכיוון שסברנו כי אין מקום
להעניק מענקים הוניים כאשר מניית החברה לא
מציגה ערך למשקיעים.

ב.גאון אחזקות בע"מ

1104744

143916

03/03/2020

מניות

 .8להקצות לניסים לחאם  1,415מניות חסומות ,בשלות במלואן (Fully
 )Vestedחלף שתי המנות הראשונות של יחידות ה ,PSU -והכל כמפורט
בסעיף  7לדוח זימון האסיפה

נגד

הענקת יחידות המניה החסומות למנכ"ל החברה
ויתר נושאי המשרה המפורטים לעיל ,הוענקו להם
בחודש אוגוסט  ,2017לאחר שאופציות שהוענקו
להם לא הניבו הטבה משמעותית ,נציין כי בהקשר
זה התנגדנו להענקת יחידות המניה החסומות
כשבאו לאישור באותה העת בשל העובדה שבאו
לאישור "בתוך הכסף" ומכיוון שסברנו כי אין מקום
להעניק מענקים הוניים כאשר מניית החברה לא
מציגה ערך למשקיעים.

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

נימוקים

החלטת האסיפה

ב.גאון אחזקות בע"מ

1104744

143916

03/03/2020

מניות

 .9להקצות למשה משגב  2,123מניות חסומות ,בשלות במלואן (Fully
 )Vestedחלף שתי המנות הראשונות של יחידות ה ,PSU -והכל כמפורט
בסעיף  7לדוח זימון האסיפה

נגד

הענקת יחידות המניה החסומות למנכ"ל החברה
ויתר נושאי המשרה המפורטים לעיל ,הוענקו להם
בחודש אוגוסט  ,2017לאחר שאופציות שהוענקו
להם לא הניבו הטבה משמעותית ,נציין כי בהקשר
זה התנגדנו להענקת יחידות המניה החסומות
כשבאו לאישור באותה העת בשל העובדה שבאו
לאישור "בתוך הכסף" ומכיוון שסברנו כי אין מקום
להעניק מענקים הוניים כאשר מניית החברה לא
מציגה ערך למשקיעים.

ב.גאון אחזקות בע"מ

1104744

143916

03/03/2020

מניות

 .10להקצות למרטין אשרף  1,086מניות חסומות ,בשלות במלואן (Fully
 )Vestedחלף שתי המנות הראשונות של יחידות ה ,PSU -והכל כמפורט
בסעיף  7לדוח זימון האסיפה

נגד

הענקת יחידות המניה החסומות למנכ"ל החברה
ויתר נושאי המשרה המפורטים לעיל ,הוענקו להם
בחודש אוגוסט  ,2017לאחר שאופציות שהוענקו
להם לא הניבו הטבה משמעותית ,נציין כי בהקשר
זה התנגדנו להענקת יחידות המניה החסומות
כשבאו לאישור באותה העת בשל העובדה שבאו
לאישור "בתוך הכסף" ומכיוון שסברנו כי אין מקום
להעניק מענקים הוניים כאשר מניית החברה לא
מציגה ערך למשקיעים.

ב.גאון אחזקות בע"מ

1104744

143916

03/03/2020

מניות

 .11הקצאת יחידות  PSUלמנכ" ל החברה אשר מותנות ביעדים הקשורים
בשווי חברה ,וכן אישור תשלום בונוס כספי בכפוף להשגת יעדים ,והכל
כמפורט בסעיף  8לדוח זימון האסיפה

נגד

בבחינתנו את תנאי המענק החד פעמי מצאנו כי
בהתקיים תנאיה ,גם בעלי מניות המיעוט של
החברה "יהנו" מעליית שווי החברה .יחד עם זאת
אנו מוצאים את תקרת המענק ( 4מיליון  )₪כחריגה
ביחס ליתר רכיבי השכר של המנכ"ל ובהתחשב
בעובדה כי בנוסף למענק המוצע ,מנכ"ל החברה
זכאי למענקים נוספים .תקרת מענק זו מהווה כ-
 150%נוספים מסך כול רכיבי השכר שלו בחברה
(כמפורט בנספח ג'' להלן) ,סכום שעל פי הערכתנו
חריג בהיקפו .נציין כי היקף מענק חריג יכול להוות
תמריץ לנטילת סיכונים לא מידתיים בטווח הקצר,
בכדי לעמוד בתנאי הסף

דוראה השקעות ופיתוח בע"מ (מחוקה)

3720075

0

03/03/2020

איגרות חוב

 .1דיון והתייעצות בנוגע לאפשרויות העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב
לאור פסק הדין המצורף כ -נספח א' לזימון לאסיפה .2 .דיווח ועדכון על ידי
עו"ד גיא גיסין (בעל התפקיד מטעם בית המשפט ,אשר מונה ,בין היתר,
לשם חקירת נסיבות קריסת החברה) ,בנוגע לפעולות שבוצעו על ידם
ממועד האסיפה הקודמת ועד למועד האסיפה המזומנת בזאת.

דיון

ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ

434019

981985

03/03/2020

מניות

 .1דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2018הכולל בין היתר את
הדוחות הכספיים המבוקרים המאוחדים של החברה ליום  31בדצמבר
 ,2018דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת  ,2018פרק תיאור
עסקי התאגיד ודו"ח פרטים נוספים של החברה ,כפי שפורסם על ידי
החברה ביום  26במרץ  2019מס' אסמכתא ( 2019-01-025323להלן:
"דוח תקופתי .)"2018

דיון

דיון

ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ

434019

981985

03/03/2020

מניות

 .2מוצע למנות מחדש את ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי החשבון
המבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו.

בעד

לרואה החשבון הידע ,הניסיון והמוניטין למילוי
תפקידו

ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ

434019

981985

03/03/2020

מניות

 .3מוצע למנות מחדש את מר אסף טוכמאיר ,כדירקטור בדירקטוריון
החברה.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרוש למילוי תפקידו

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ

434019

981985

03/03/2020

מניות

 .4מוצע למנות מחדש את מר ברק רוזן (המכהן גם כמנכ"ל החברה),
כדירקטור בדירקטוריון החברה.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרוש למילוי תפקידו .כבעל
שליטה ,אין בכפל תפקודו (כמנכ"

ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ

434019

981985

03/03/2020

מניות

 .5מוצע למנות מחדש את הגב' מירב סיגל ,כדירקטורית בדירקטוריון
החברה (דב"ת).

בעד

בעלת הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידה

כהן פיתוח גז ונפט בע"מ

810010

561457

04/03/2020

מניות

 .1למנות את מר אילן ארידור לדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש
שנים ,החל מיום  21במרץ  2020ועד ליום  20במרץ  .2023הדירקטור
החיצוני האמור יהא זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות לדירקטור חיצוני
מומחה בהתאם לדרגת החברה כפי שתהא מעת לעת ובהתאם לסכומים
הקבועים המופיעים בתוספת הרביעית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול
והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס2000-

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת גאון בע"מ

454017

182019

04/03/2020

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה

נגד

מנגנון המענק אינו שקוף ,אלא מורכב מיעדי חברה
(כגון רווח נקי לפני מס ,ו )EBITDA -מיעדים אישיים
( כגון יעדים תפעוליים ,יעדי שיווק מכירות ופיתוח
ויעדים פיננסיים) ומרכיב שיקול דעת ,היעדים
נקבעים ע" י דירקטוריון החברה וועדת התגמול
בתחילת השנה הקלנדרית הרלוונטית ואינם גלויים
לציבור ,כאשר תנאי הסף שקובעת החברה הינו
 EBITDAמינימלית בסך  12מיליון  ₪וכי לאחר
תשלום המענקים לא ירשם הפסד נקי .אנו
מתרשמים כי תנאי הסף אינו מאתגר דיו לאור
תוצאות ה EBITDA-של החברה בשנים האחרונות ,
כן אנו סבורים כי יעדי הסף צריכים להגדיר תשואה
להון מינימאלית אשר תבטיח רווח לחברה גם לאחר
חלוקת המענקים

קבוצת גאון בע"מ

454017

182019

04/03/2020

מניות

 .2אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון החברה

בעד

תנאי היו"ר נראים לנו כסבירים ותואמים את גודלה
של החברה

קבוצת גאון בע"מ

454017

182019

04/03/2020

מניות

 .3אישור הענקת כתבי פטור לנושאי משרה מקרב בעלי השליטה בחברה
ו/או קרוביהם ו/או מי מטעמם

בעד

כתב הפטור תואם את המקובל בשוק בקרב חברות
ציבוריות

קבוצת גאון בע"מ

454017

182019

04/03/2020

מניות

 .4אישור הארכת ועדכון הסכם לקבלת שירותי מנכ"ל החברה ,באמצעות
מר גיא רגב

נגד

היקף השכר המוצע למנכ"ל החברה נראה לנו
כגבוה ביחס למקובל בחברות דומות לחברה

קבוצת גאון בע"מ

454017

182019

04/03/2020

מניות

 .5אישור הארכת ועדכון הסכם לקבלת שירותי מנכ"ל חטיבת מדידה
ובקרה ,באמצעות מר משה משגב

בעד

תנאי נושא המשרה נראים לנו כסבירים והולמים את
גודלה של החברה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

קבוצת גאון בע"מ

454017

182019

04/03/2020

מניות

 .6אישור הארכת ועדכון הסכם עם סמנכ"ל הכספים של החברה ,מר ניסים
לחאם ,וכן הארכת הסכם השיתוף בעלויות עם ב .גאון אחזקות בע"מ ,בעלת
השליטה בחברה

בעד

תנאי נושא המשרה נראים לנו כסבירים והולמים את
גודלה של החברה

בית-הזהב בע"מ

235010

206426

04/03/2020

מניות

 .1מינוי מר אמיר בן -יהודה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש
שנים החל מיום  25במרס 2020

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

רם -און השקעות והחזקות ( )1999בע"מ

1090943

169984

05/03/2020

מניות

 .1עדכון מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה ואישורה לתקופה בת
שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה.

בעד

מדיניות התגמול תואמת את גודלה של החברה וכן
את המקובל בשוק

רם -און השקעות והחזקות ( )1999בע"מ

1090943

169984

05/03/2020

מניות

 .2עדכון תנאי הסכם השירותים בין החברה למושב רם -און ואישורו לתקופה
בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה.

בעד

השכם השירותים נראה סביר בהיקפו וזאת ביחס
לגודלה של החברה

רם -און השקעות והחזקות ( )1999בע"מ

1090943

169984

05/03/2020

מניות

 .3אישור התקשרות בהסכם העסקה עם מר עמית רגב בתוקף תפקידו
כמנכ" ל החברה ועדכון תנאי כתבי האופציה שהוקצו לו בשנת .2017

בעד

תנאי העסקת המנכ"ל נראים סבירים וזאת ביחס
לחברות דומות בשוק

רם -און השקעות והחזקות ( )1999בע"מ

1090943

169984

05/03/2020

מניות

 .4אישור תנאי הכהונה של מר יוסף ביתן בתוקף תפקידו כיו"ר דירקטוריון
החברה.

בעד

תנאי העסקתו של יו" ר הדירקטוריון לא השתנו ביחס
לתנאים שאושרו לו במסגרת הסכם השירותים עם
מושב רם און ,זאת מלבד היקף משרתו אשר גדלה
בכ ,5%-אנו סבורים כי היקף השכר הינו סביר ביחס
לאחריות הנדרשת מתפקיד היו"ר וכן ביחס להיקף
המשרה שבו הוא מכהן העומד על לפחות .25%

רם -און השקעות והחזקות ( )1999בע"מ

1090943

169984

05/03/2020

מניות

 .5עדכון גמול דירקטורים בחברה שהוצעו ו /או יוצעו על ידי המושב.

בעד

גמול הדירקטורים הינו על פי חוק החברות ,על כן
לא נתנגד לכמול זה

רם -און השקעות והחזקות ( )1999בע"מ

1090943

169984

05/03/2020

מניות

 .6עדכון נוסח כתבי השיפוי לנושאי המשרה בחברה.

בעד

כתב השיפוי תואם את המקובל בשוק

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ

1094283

165121

05/03/2020

מניות

 .1לאשר את השתתפותו של מר שאול זילברשטיין בהליך התחרותי ואת
התקשרות החברה עמו ,ככל שאחת או יותר מהצעותיו יאושרו על ידי ועדת
הביקורת ויוכרזו כהצעות הזוכות

בעד

אין בהשתתפותו של בעל השליטה בכדי לפגוע
בשאר בעלי המניות של החברה.

ביוליין אר אקס בע"מ

1101518

202529

05/03/2020

מניות

.To approve an amendment to the BioLineRx Ltd .1
Compensation Policy for Executives and Directors with respect
to director’s and officers’ liability insurance, as set forth in the
.Company’s Proxy Statement dated January 30, 2020

בעד

סכומי המסגרת של הפרמיה ביחס לגובה הכיסוי
הביטוחי המקסימאלי עומדים בהלימה עם המקובל
בשוק.

סלקום ישראל בע"מ

1101534

1229361

05/03/2020

מניות

Approval of the remuneration to the Company's new Chief .1
.Executive Officer

בעד

התגמול המוצע הינו סביר ביחס למקובל בשוק

סלקום ישראל בע"מ

1101534

1229361

05/03/2020

מניות

.Amendment of the Company’s Compensation Policy .2

בעד

פוליסת המסגרת המוצעת הינה סבירה ביחס לשוק.

תנופורט ( )1990בע"מ

1143049

303002.9

05/03/2020

איגרות חוב

 .1תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א') נוסח ההחלטה :לאשר את
התיקון המוצע על ידי החברה לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א')
באופן המפורט ב -נספח ג' לכתב ההצבעה (" התיקון המוצע") .כחלק בלתי
נפרד מהחלטה זו ,להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות
ועל מסמכים נוספים ,ככל שידרשו לשם ביצוע החלטה זו ,ככל שתתקבל.
יצוין כי נכון למועד פרסום אסיפה זו ,התיקון המוצע טרם אושר על ידי
מוסדות החברה ולפיכך ,ההחלטה בסעיף זה ,ככל שתתקבל ,תכנס לתוקף
רק בכפוף לאישור התיקון המוצע על ידי מוסדות החברה .ההחלטה בסעיף
זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  7להלן ,ולעניין זה ,יראו את

בעד

בתמורה להקלות האמורות בדבר חלוקת הדיבידנד,
החברה נותנת פיצויי למחזיקי האג"ח בדמות תוספת
ריבית של  , 0.2%משכך אנו ממליצים לאשר סעיף
זה.

רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה  2006בע"מ

1104249

2569146

05/03/2020

מניות

 .1מינוי של מר יעקב נגל כדירקטור חיצוני

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה  2006בע"מ

1104249

2569146

05/03/2020

מניות

 .2מינוי של גב' נופיה אוחנה לכהונה שנייה כדירקטורית בחברה

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה  2006בע"מ

1104249

2569146

05/03/2020

מניות

 .3אישור הפקדה לקרן השתלמות עבור מר אמנון ראובן ,גיסו של בעל
השליטה בחברה

בעד

התנאים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה  2006בע"מ

1104249

2569146

05/03/2020

מניות

 .4אישור תנאי התקשרות לשכירת נכסים מבעל השליטה

בעד

העסקה נראת לנו כסבירה מבחינתנו את תנאיי
ההתקשרות

ספרינג ונצ'רס בע"מ

1097344

56266

05/03/2020

מניות

 .1אישור מחדש של מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה.

נגד

מדיניות התגמול אינה תואמת את גודל החברה
והיקף פעילותה

ספרינג ונצ'רס בע"מ

1097344

56266

05/03/2020

מניות

 .2חידוש ההתקשרות עם מנכ"ל החברה ,מבעלי השליטה בחברה ,באשר
לתנאי כהונתו והעסקתו ,ללא שינוי ביחס לתנאי כהונתו הנוכחיים.

נגד

התנאים נראיים לנו כגבוהים ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה

ספרינג ונצ'רס בע"מ

1097344

56266

05/03/2020

מניות

 .3אישור מחדש של מתן התחייבות לשיפוי לנושאי המשרה המכהנים
בחברה ,בחברות בת ,בחברות קשורות ובכל תאגיד אחר בו השקיעה או
תשקיע החברה ( במישרין או בעקיפין) וכפי שיכהנו בהם מעת לעת ,שהינם
בעלי השליטה ו/או קרוביהם ו/או מי מטעמם.

בעד

השיפוי מוגבל לעד  25%מהונה העצמי של החברה
בהתאם למדיניותנו.

ספרינג ונצ'רס בע"מ

1097344

56266

05/03/2020

מניות

 .4אישור מחדש של מתן פטור מאחריות לנושאי המשרה המכהנים בחברה,
בחברות בת ,בחברות קשורות ובכל תאגיד אחר בו השקיעה או תשקיע
החברה ( במישרין או בעקיפין) וכפי שיכהנו בהם מעת לעת ,שהינם בעלי
השליטה ו/או קרוביהם ו/או מי מטעמם.

נגד

הפטור אינו בנוסח מסויג

נייר חדרה בע"מ

632018

1528569

08/03/2020

מניות

 .1למנות מחדש של הדירקטור החיצוני של החברה ,מר ירום אריאב,
לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים ,שתחל ביום 27
באפריל 2020ותסתיים ביום  26באפריל 2023

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה וניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

נייר חדרה בע"מ

632018

1528569

08/03/2020

מניות

למנות מחדש של הדירקטורית החיצונית של החברה ,גב' רחל לוין ,לתקופת
כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים ,שתחל ביום  10ביולי  2020ותסתיים
ביום  9ביולי 2023

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

נייר חדרה בע"מ

632018

1528569

08/03/2020

מניות

 .3לאשר הענקת אופציות ,למנכ"ל החברה מר גדי קוניא ,כמפורט במסגרת
דוח זימון האסיפה

בעד

עבר

אנו סבורים כי ההקצאה המוצעת שמה בזהות
אינטרסים את נושא המשרה עם בעלי מניות
המיעוט .תנאי ההקצאה תואמים את מדיניותנו
וכוללים פרמיה של כ 44% -ביחס למחיר הסגירה
של מניית החברה נכון ליום .27.2.2020

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

איי.די.איי .חברה לביטוח בע"מ

1129501

1988451

11/03/2020

מניות

 .1עדכון מדיניות התגמול של החברה ,ואישורה לתקופה של שלוש שנים,
וזאת החל מיום  1בינואר.2020 ,

איי.די.איי .חברה לביטוח בע"מ

1129501

1988451

11/03/2020

מניות

 .2בכפוף לאישור נושא  1.1שעל סדר היום לעיל ,אישור הקצאת 79,628
אופציות לא רשומות למסחר ,הניתנות למימוש ל 79,628-מניות רגילות,
בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת ,של החברה ,למר יעקב הבר ,מנכ"ל החברה.

רובוגרופ ט.א.ק בע"מ

266015

48344

11/03/2020

מניות

 .1הארכת כהונתו של רון סנדק כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה
נוספת של  3שנים שתחילתה ביום  1במרץ .2020

עבר

רובוגרופ ט.א.ק בע"מ

266015

48344

11/03/2020

מניות

 .2בכפוף לאישור הארכת כהונתו של מר סנדק כדירקטור חיצוני בחברה,
לאשר מחדש את תנאי כהונתו והעסקתו כדירקטור חיצוני בחברה.

עבר

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

בעד

נימוקים

מדיניות התגמול תואמת את החברה ואת מעמדה
בשוק

הורד מסדר היום תנאיי ההקצאה תואמים את מדיניותנו

כרמית תעשיות ממתקים בע"מ

440016

80447

11/03/2020

מניות

 .1אישור התקשרות בהסכם ניהול עם בעל השליטה  -ההחלטה המוצעת:
לאשר את התקשרות החברה בהסכם עם סאקסטין ניהול בע"מ  -חברה
בשליטה של מר לני סאקסטין ,בעל השליטה ויו" ר הדירקטוריון ,לקבלת
שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל ,למשך תקופה של שלוש ( )3שנים החל מיום
 16באפריל  2020ועד ליום  15באפריל ( 2023ועד בכלל).

בעד

תנאיו של בעל השליטה נראים לנו כסבירים ביחס
לגודל החברה ופעילותה

כרמית תעשיות ממתקים בע"מ

440016

80447

11/03/2020

מניות

 .2אישור הענקת כתבי שיפוי חדשים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה
שאינם נמנים על בעל השליטה ו/או קרוביו ו/או מי מטעמו.

בעד

השיפוי מוגבל לעד  25%מהון מניות החברה

כרמית תעשיות ממתקים בע"מ

440016

80447

11/03/2020

מניות

 .3אישור הענקת כתבי שיפוי חדשים לדירקטורים ונושאי משרה אשר נמנים
על בעל השליטה בחברה ו/או קרוביו ו/או מי מטעמו  -ההחלטה המוצעת:
לאשר הענקת כתבי שיפוי חדשים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה
הנמנים על בעל השליטה ו/או קרוביו ו /או מי מטעמו חלף כתבי השיפוי
הקיימים ,למשך תקופה של שלוש ( )3שנים החל ממועד אישור ההחלטה
ע"י אסיפת בעלי המניות (ועד בכלל).

בעד

השיפוי מוגבל לעד  25%מהונה העצמי של החברה

קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בע"מ

271015

129049

12/03/2020

מניות

 .1אישור הסכם הניהול עם יו"ר דירקטוריון החברה ,מר ויקטור אדריאן
(אבי) בגס ,מבעלי השליטה בה ,וזאת לתקופה נוספת בת  3שנים ,אשר
תחילתה ביום  1בינואר .2020

בעד

אנו סבורים כי השכר המוצע לאחר ההפחתה ,הינו
מקובל וסביר ביחס למקובל בשוק.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

מדיניות התגמול של החברה תואמת את מדיניותנו
ואין בה בכדי לפגוע בבעלי המניות

חברה לנכסים ולבנין בע"מ

699017

2131220

12/03/2020

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה.

בעד

לידר החזקות והשקעות בע"מ

318014

190620

12/03/2020

מניות

 .1אישור הכללתם של דירקטורים בחברה ( שאינם דירקטורים העשויים
להיחשב כבעלי שליטה בחברה ו /או שבעלי השליטה בחברה עשויים
להיחשב כבעלי עניין אישי בביטוחם) בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים
ונושאי משרה בחברה ,בה יבוטחו נושאי המשרה בחברה ובחברות בנות
שלה ( למעט אטראו שוקי הון בע"מ וחברות הבת שלה) ,כפי שיהיו מעת
לעת ,על בסיס עיקרי ההתקשרות המפורטים בדוח זימון האסיפה ,בהתאם
לסעיף  273לחוק החברות.

בעד

אנו בדעה כי יש להעניק כיסוי ביטוחי לנושאי
המשרה בחברה ,מאחר ומדובר ברובד ראשוני
במסגרתו החברה מבקשת לפזר את סיכוניה.

צור שמיר אחזקות בע"מ

730010

715144

12/03/2020

מניות

 .1לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי למר דורון שנידמן ,דירקטור ומנהל
פעיל בחברה הנמנה על בעלי השליטה בחברה (בנוסח המקובל בחברה),
וכן את הכללתו בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה (בנוסח המקובל
בחברה) ,וזאת לתקופה של  3שנים.

בעד

השיפוי מוגבל ל 25%-מהונה העצמי של החברה

צור שמיר אחזקות בע"מ

730010

715144

12/03/2020

מניות

לאשר את חידוש מינויה של גב' גלית אסף שנהר כדירקטורית חיצונית
בחברה לתקופת כהונה נוספת ( כהונה שלישית) של  3שנים נוספות ,החל
מיום  10באפריל .2020

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים למילוי התקפיד

צור שמיר אחזקות בע"מ

730010

715144

12/03/2020

מניות

 .3בכפוף לאישור נושא  2שעל סדר היום לעיל ,לאשר לגב' גלית אסף
שנהר את תנאי כהונתה והעסקתה כדירקטורית חיצונית בחברה ,ללא שינוי.

בעד

תנאייה הינם תואמים את המקובל בחברות ציבוריות

אדרי-אל ישראל נכסים בע"מ

1105162

26316

12/03/2020

מניות

 .1אישור חידוש תנאי כהונתו והעסקתו של מר גבי אדרי ,בעל השליטה
בחברה ,כמנכ"ל החברה ,באותם תנאים שהיו עד כה

בעד

התנאים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה

אדרי-אל ישראל נכסים בע"מ

1105162

26316

12/03/2020

מניות

 .2אישור חידוש תנאי כהונתו והעסקתו של מר אדם אדרי ,בנו של מר גבי
אדרי בעל השליטה בחברה ,כסמנכ"ל שיווק בחברה ,באותם תנאים שהיו
עד כה

בעד

התנאים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה

אדרי-אל ישראל נכסים בע"מ

1105162

26316

12/03/2020

מניות

 .3אישור ,בהתאם להוראות סעיף (121ג) לחוק החברות לכהונת מר גבי
אדרי ,בעל השליטה בחברה ,כיו" ר הדירקטוריון וכמנכ"ל החברה

נגד

אנו ממליצים להתנגד למינוי מנכ"ל ,או מי מהכפופים
לו ,או מי מבני משפחתו ,לתפקיד יו"ר דירקטוריון,
במקביל לתפקידו כמנכ"ל החברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ

749077

252923

12/03/2020

מניות

 .1אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה

בעד

מדיניות התגמול של החברה תואמת את המקובל
בשוק

אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ

749077

252923

12/03/2020

מניות

 .2אישור מחדש להענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה
אשר הם ו /או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה וכן לנושאי משרה
בחברה שבעלי השליטה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי במתן כתבי שיפוי
להם

בעד

כתב השיפוי תואם את המקובל בשוק

גזית-גלוב בע"מ

126011

5514297

15/03/2020

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה :ביום  21בנובמבר 2016 ,אישרה
האסיפה הכללית של החברה את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה
(למעט בעל השליטה בחברה או קרובו) ,אשר נקבעה בהתאם לסעיף 267א
לחוק החברות ,וזאת לתקופה של שלוש שנים ("מדיניות התגמול הנוכחית").
בהתאם להוראות חוק החברות ,מדיניות התגמול הנוכחית פקעה ביום 21
בנובמבר  2019ובהתאם ביום  6בפברואר  2020וביום  29בינואר 2020
אישר דירקטוריון החברה והמליץ לאסיפה הכללית לאשר ,בהתאם ולאחר
דיוני ועדת התגמול בישיבותיה מהימים  2באוקטובר ו 30-בדצמבר ,2019
 16 ,14ו 21-בינואר וכן  6בפברואר  ,2020מדיניות תגמול חדשה לנושאי
המשרה בחברה ,בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה ("מדיניות
התגמול המוצעת")  ,שתיכנס לתוקף החל ממועד אישור האסיפה הכללית
נשוא דוח זימון זה .במסגרת ישיבות ועדת התגמול והדירקטוריון שדנו
בגיבוש מדיניות התגמול המוצעת ,הובאו נתונים אשר סייעו בגיבושה,
וביניהם )1( :תנאי מדיניות התגמול הנוכחית; ( )2תנאי התגמול הנוכחיים
של נושאי המשרה בחברה; ( )3היחס הנוכחי בין מרכיבי התגמול השונים
של נושאי המשרה בחברה; ( )4היחס בין תנאי התגמול של נושאי המ

בעד

גזית-גלוב בע"מ

126011

5514297

15/03/2020

מניות

 .2אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר צבי גורדון ,המכהן כסמנכ"ל
השקעות של החברה :החל מיום  19ביוני  2017מכהן מר צבי גורדון
בתפקיד סמנכ"ל השקעות של החברה במשרה מלאה (יחד עם כהונתו
בנורסטאר החזקות אינק ,.כמפורט בסעיף  2.1.2לדוח זימון האסיפה ,אשר
הינה בהיקף שאינו מהותי) .במסגרת תפקידו מר גורדון אחראי ,בין היתר,
על איתור ,בחינה וקידום עסקאות נדל"ן גלובאליות ,לרבות בדיקות נאותות,
ניתוחים אנליטיים וכלכליים של שוק הנדל"ן ,תמיכה בחברות בת בנושאי
השקעות ,איתור אלטרנטיבות השקעה לחברה ,גיבוש וסיוע במימוש
אסטרטגיית השקעות החברה באזורים גיאוגרפיים שונים ,ולשם כך נדרש
לשהות זמן ממושך מחוץ למושב הקבע שלו .בנוסף ,החל מחודש ספטמבר
 2015מר גורדון מכהן גם כסמנכ" ל מיזוגים ורכישות ב,.Gazit USA Inc-
חברה בת בבעלותה המלאה של החברה והחל מיום  10בינואר  ,2016מר
גורדון מכהן גם כמנהל אדמיניסטרטיבי ראשי בחברת נורסטאר החזקות
אינק ,.בעלת השליטה בחברה (ללא תגמול ,למעט זכאות להיכלל בכיסוי
פוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה וכן התחייבות לשיפוי שהוענקה
לו) .קודם לכן עסק מר גורדון באיתור ,ביצוע וניהול השקעות בקרן נדל"ן

בעד

עבר

עבר

התקרות הינן סבירות ביחס לפעילות החברה והיקפה

חבילת התגמול הינה סבירה ביחס למקובל בשוק
וביחס להיקף החברה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

גזית-גלוב בע"מ

126011

5514297

15/03/2020

מניות

 .3אישור תגמול לגב' זהבית כהן בגין כהונתה כדירקטורית בחברת הבת
 :Gazit Horizonsבמדיניות התגמול המוצעת של החברה ,נקבע כי תנאי
הכהונה של כל הדירקטורים שאינם ממלאים תפקיד נוסף בחברה יהיו זהים,
ויעמדו בתנאי התגמול של דירקטורים חיצוניים .בכפוף לאישור מדיניות
התגמול המוצעת על ידי האסיפה הכללית של החברה ,כמפורט בסעיף 2
לעיל ,יאושר להעניק גמול לדירקטור חיצוני בחברה ,בגין כהונתו כדירקטור
בדירקטוריון חברה בת בבעלות מלאה של החברה בהתאם לתקנות
החברות ( עניינים שאינם מהווים זיקה) ,התשס"ז .2006-במסגרת זאת,
תאשר האסיפה הכללית גמול לדירקטור החיצוני אשר יחושב לפי מספר
הישיבות של דירקטוריון חברת הבת בהן השתתף ,כאשר הגמול בגין כל
ישיבה לא יעלה על הסכום המרבי לישיבה כאמור בתקנות החברות (כללים
בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס"( 2000-תקנות הגמול") לפי
דרגתה של חברת הבת על פי תקנות הגמול או על הגמול השנתי הקבוע
בתקנות הגמול לחברה בדרגתה של החברה ,לפי הנמוך מביניהם .גב' כהן
מכהנת כדירקטורית בחברה החל מיום  8במרץ  .2013בחודש פברואר
 2020מונתה גב' כהן לכהן גם כדירקטורית בדירקטוריון חברת בת בבעלות
מלאה ש

בעד

עבר

אביב ארלון בע"מ

106013

101875

16/03/2020

מניות

 .1למנות את מר רמי אנטין לדירקטור חיצוני בחברה החל מיום 24.3.2020
ולהעניק לו כתב פטור ושיפוי וכיסוי ביטוחי כמקובל בחברה.

בעד

לא עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אביב ארלון בע"מ

106013

101875

16/03/2020

מניות

 .2לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה.

בעד

לא עבר

תנאי הביטוח נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעיולתה

הרודיום השקעות בע"מ

1104363

57492

16/03/2020

מניות

הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר2018 ,

דיון

דיון

הרודיום השקעות בע"מ

1104363

57492

16/03/2020

מניות

 .2מינוי משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר ,כרואה החשבון
המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת הנהלת החברה
לקבוע את שכרם

בעד

עבר

בעל המוניטין והניסיון הדרושים לתפקיד

הרודיום השקעות בע"מ

1104363

57492

16/03/2020

מניות

 .3הארכת כהונתו של מר דדי סגל כדירקטור בחברה

בעד

עבר

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

הרודיום השקעות בע"מ

1104363

57492

16/03/2020

מניות

 .4הארכת כהונתו של מר אסי רוטברט כדירקטור בחברה

בעד

עבר

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

הרודיום השקעות בע"מ

1104363

57492

16/03/2020

מניות

 .5הארכת כהונתו של מר יונתן קולבר כיו" ר דירקטוריון של החברה

בעד

עבר

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

הרודיום השקעות בע"מ

1104363

57492

16/03/2020

מניות

 .6הארכת כהונתה של גב' טל ירון אלדר כדירקטורית בחברה

בעד

עבר

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

החלטת האסיפה

נימוקים

הגמול המוצע הינו בהתאם לחוק החברות ,ואין בו
בכדי לפגוע בבעלי המניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

הרודיום השקעות בע"מ

1104363

57492

16/03/2020

מניות

 .7הארכת כהונתה של גב' אורית פרידמן וייסמן כדירקטורית בחברה

הרודיום השקעות בע"מ

1104363

57492

16/03/2020

מניות

 .8הארכת כהונתה של גב' רינת גזית כדירקטורית בחברה

בעד

הרודיום השקעות בע"מ

1104363

57492

16/03/2020

מניות

 .9אישור עדכון תנאי התגמול של הגב' טל ירון אלדר (יו"ר הדירקטוריון
לשעבר ודירקטורית בחברה) ,רטרואקטיבית החל מיום  19במרץ 2019
ובהתאם להחלטות ועדת התגמול ודירקטוריון החברה

בעד

עבר

הרודיום השקעות בע"מ

1104363

57492

16/03/2020

מניות

 .10אישור תנאי ההתקשרות של מר יונתן קולבר ,יו"ר הדירקטוריון של
החברה ,רטרואקטיבית החל מיום  1באוקטובר  ,2019בכפוף להארכת
כהונתו כדירקטור בחברה

בעד

עבר

טלרד נטוורקס בע"מ

1140953

60070

16/03/2020

מניות

 .1לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת ,בהתאם לנוסח המצורף כנספח
א' לדוח זימון האסיפה

נגד

העדכונים אותם מבקשת החברה לאשר אינם
תואמים את מדיניותנו.

טלרד נטוורקס בע"מ

1140953

60070

16/03/2020

מניות

 .2לאשר עדכון לתנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה ,מר מוטי
אלמליח ,לרבות הקצאת אופציות הניתנות למימוש למניות החברה ,כמפורט
בסעיף  2.2לדוח זימון האסיפה

נגד

אנו סבורים כי לא נכון יהיה לאשר הקצאה הונית
נוספת למנכ"ל ,בפרק זמן קצר מאז ההענקה
הקודמת ,וזאת בשים לב לביצועי החברה.

אלביט מערכות בע"מ

1081124

23984438

17/03/2020

מניות

To elect Mr. Moshe Kaplinsky as an External Director for a .1
first three-year term commencing on the close of the Meeting

בעד

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ

1109644

1480275

18/03/2020

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר  ,2018הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר
ותנאי ההתקשרות עמו.

דיון

דיון

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

עבר

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

שכר העומד בהתאם לתקנות הגמול

תנאי התגמול הינם סבירים ביחס לפעילות החברה
ולמסגרת האחריות ומורכבות תפקיד היו"ר

אנו סבורים כי הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים
למילוי התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ

1109644

1480275

18/03/2020

מניות

 .2דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר  ,2019הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר
ותנאי ההתקשרות עמו.

דיון

דיון

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ

1109644

1480275

18/03/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואה
החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה ,והסמכת
דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

בעד

עבר

משרד רואי החשבון בעל המוניטין והנסיון לטפל
בענייני הביקורת והמס של החברה

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ

1109644

1480275

18/03/2020

מניות

 .4מינויו מחדש של מר שמואל סלבין כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת
אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה
( או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ

1109644

1480275

18/03/2020

מניות

 .5מינויו מחדש של מר אלי בן חמו כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת
אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה
( או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ

1109644

1480275

18/03/2020

מניות

 .6מינויו מחדש של מר ברי בר ציון כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת
אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה
( או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ

1109644

1480275

18/03/2020

מניות

 .7מינויה מחדש של מר יעקב אלינב כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת
אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה
( או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ

1109644

1480275

18/03/2020

מניות

 .8מינוי גב' יעל רוזנמן גרוס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה
בת שלוש שנים שתחילתה ביום  12ביוני( 2020 ,קרי -עד ליום  11ביוני,
)2023

הורד מסדר היום

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ

1109644

1480275

18/03/2020

מניות

 .9מינוי מר דוד בועז כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש
שנים שתחילתה ביום  2ביולי( 2020 ,קרי -עד ליום  1ביולי)2023 ,

הורד מסדר היום

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ

1109644

1480275

18/03/2020

מניות

 .10מינויו ד" ר אביטל שטיין כדירקטורית בלתי תלויה בחברה מיום 31
במרץ , 2020 ,ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או
אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

691212

17006288

18/03/2020

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

נימוקים

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

 .1לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק ,המצ"ב כנספח א' לסדר
היום ,בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות ,התשנ"ט ( 1999 -להלן" :חוק
החברות") .עוד לאשר ,כי בהתאם לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים
פיננסיים ( אישור מיוחד ואי -התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג),
התשע"ו – ( 2016להלן" :חוק התגמול") ,כי תגמול לנושאי המשרה
הכפופים למנכ"ל ,יכול שיעלה בהתאם להוראות מדיניות התגמול והאישורים
שנקבעו בה ,על הקבוע בסעיף (2א) לחוק התגמול.

בעד

עבר

מדיניות התגמול של הבנק הינו כמקובל בבנקים
בישראל וכפוף לחוק שכר בכירים בתאגידים פיננסיים

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

691212

17006288

18/03/2020

מניות

 .2לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל הבנק ,מר אורי לוין,
המפורטים בנספח ב' לסדר היום ,החל מיום  2בדצמבר .2019

בעד

עבר

תנאי העסקתו של מנכ"ל הבנק הינם תחת מגבלת
חוק שכר בכירים בתאגידים פיננסיים

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

691212

17006288

18/03/2020

מניות

 .3לאשר את העדכון לתנאי הכהונה של יו" ר הדירקטוריון ,מר שאול
קוברינסקי ,כאמור בסעיף  4.1.3לסדר היום.

בעד

עבר

תנאי העסקתו של יו"ר דירקטוריון הבנק הינם תחת
מגבלת חוק שכר בכירים בתאגידים פיננסיים

חברת פרטנר תקשורת בע"מ

1083484

2521834

18/03/2020

מניות

Approval of an amendment to the Company's Compensation .1
Policy for Office Holders

בעד

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

חברת פרטנר תקשורת בע"מ

1083484

2521834

18/03/2020

מניות

Approval of compensation to the Company's Chairman of the .2
Board of Directors

בעד

עבר

חברת פרטנר תקשורת בע"מ

1083484

2521834

18/03/2020

מניות

Approval of general compensation terms to the Company's .3
directors

בעד

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

חברת פרטנר תקשורת בע"מ

1083484

2521834

18/03/2020

מניות

Approval and ratify compensation, including the grant of .4
.indemnification and release letters to Mr. Yossi Shachak and Mr
Richard Hunter and that these directors will benefit from the
Company's D&amp;O policy

בעד

עבר

פוליסת המסגרת המוצעת סבירה ביחס למקובל
בשוק.

השכר המוצע הינו סביר ותואם את מורכבות
התפקיד והאחריות הכרוכה בו.

התנאים המוצעים דומים לתגמולים שהיו נהוגים
בחברה בשנים האחרונות ,ונתמכו על ידנו בעבר.

תנאיהם המוצעים דומים לתנאים של יתר
הדירקטורים בחברה ,בהם המלצנו לתמוך.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

י.ד .מור השקעות בע"מ

1141464

321045

18/03/2020

מניות

 .1אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ" ל במשותף של החברה ובעל שליטה
בחברה ,מר יוסף לוי ,ובכלל זה תגמול קבוע ,תנאים נלווים ,מענק שנתי
והענקת כתב שיפוי.

י.ד .מור השקעות בע"מ

1141464

321045

18/03/2020

מניות

 .2אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ" ל במשותף של החברה ובעל שליטה
בחברה ,מר אלי לוי ,ובכלל זה תגמול קבוע ,תנאים נלווים ,מענק שנתי
והענקת כתב שיפוי.

בעד

י.ד .מור השקעות בע"מ

1141464

321045

18/03/2020

מניות

 .3אישור תיקונים לתנאי כהונה והעסקה ליו" ר דירקטוריון החברה ,מר מאיר
גרידיש ,ובכלל זה תיקונים בקשר לתגמול קבוע ,תנאים נלווים ומענק שנתי.

בעד

עבר

י.ד .מור השקעות בע"מ

1141464

321045

18/03/2020

מניות

 .4אישור תיקונים למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה.

בעד

עבר

אנו מוצאים את העדכונים המוצעים למדיניות
כמקובלים ביחס לשוק.

י.ד .מור השקעות בע"מ

1141464

321045

18/03/2020

מניות

 .5אישור תנאי העסקה למר אוראל לוי ,קרוב של בעל שליטה בחברה.

בעד

עבר

אנו מוצאים את השכר המוצע לו כמקובל ביחס לשוק.

י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ

1090315

1180495

18/03/2020

מניות

 .1אישור מדיניות התגמול של החברה

בעד

עבר

התקרות נראות לנו כתואמות את גודל החברה
והיקף פעילותה

י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ

1090315

1180495

18/03/2020

מניות

 .2הארכת ותיקון הסכם ניהול עם מנכ"ל החברה

בעד

עבר

תנאיו של המנכ"ל תואמים את גודל החברה והיקף
פעילותה

י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ

1090315

1180495

18/03/2020

מניות

 .3אישור התחייבות לפטור למר יגאל דמרי

בעד

עבר

הפטור הינו בנוסח מסויג בהתאם למדיניותנו

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

לאחר שהחברה הפחיתה את תקרת המענק עבורו
לכ 1.9 -מיליוני ש"ח ,והעמידה בחוק שכר בכירים
אנו ממליצים לתמוך.

עבר

לאחר שהחברה הפחיתה את תקרת המענק עבורו
לכ 1.9 -מיליוני ש"ח ,והעמידה בחוק שכר בכירים
אנו ממליצים לתמוך.

לאחר שהחברה הפחיתה את תקרת המענק עבורו
לכ 1.9 -מיליוני ש"ח ,והעמידה בחוק שכר בכירים
אנו ממליצים לתמוך.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ

1090315

1180495

18/03/2020

מניות

 .4הארכת ותיקון הסכם העסקה גב' איריס דמרי ,סמנכ"ל

י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ

1090315

1180495

18/03/2020

מניות

 .5אישור התחייבות לפטור לגב' איריס דמרי

בעד

י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ

1090315

1180495

18/03/2020

מניות

 .6מינוי גב' תמר סלמניק כדירקטורית בלתי תלויה בחברה

בעד

עבר

י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ

1090315

1180495

18/03/2020

מניות

 .7הארכת התקשרות בהסכם העסקה עם מר נסים דמרי

בעד

עבר

שכרו נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה והיקף
פעילותה

י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ

1090315

1180495

18/03/2020

מניות

 .8הארכת התקשרות בהסכם העסקה עם מר חזקיה דמרי לתקופה בת 12
חודשים

בעד

עבר

תנאיו נראים כמתאים ביחס לגודל החברה והיקף
פעיולתה

י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ

1090315

1180495

18/03/2020

מניות

 .9מתן מענק פרישה למר חזקיה דמרי בתום תקופת ההעסקה

בעד

עבר

מענק הפרישה תואם את מדיניותנו ומדיניות התגמול
של החברה

איתמר מדיקל בע"מ

1102458

405813

18/03/2020

מניות

To approve amendments to the Company’s Compensation .1
Policy and to approve and ratify the purchase of directors’ and
officers’ liability insurance policy, as detailed in the proxy
.statement

בעד

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

אנו מתרשמים כי פוליסת המסגרת המוצעת הינה
סבירה ביחס למקובל בשוק.

איתמר מדיקל בע"מ

1102458

405813

18/03/2020

מניות

-To clarify the Company’s equity-based award policy for non .2
employee directors, including external directors, as detailed in
.the Proxy statement

בעד

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

ההבהרות לגביי האצת הבשלה לתגמול ההוני
במקרים מסוימות נמצאו על ידנו כמקובלות

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

התנאים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה

עבר

הפטור הינו בנוסח מסויג כפי שמקובל במדיניותנו

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

איתמר מדיקל בע"מ

1102458

405813

18/03/2020

מניות

To approve the grant to the Company’s President and Chief .3
Executive Officer of (i) performance-based stock options and
performance-based RSUs in exchange for a waiver of certain
prior grants and (ii) service stock options, as detailed in the
proxy statement

בעד

איתמר מדיקל בע"מ

1102458

405813

18/03/2020

מניות

To approve a special bonus to the Company’s President and .4
Chief Executive Officer

בעד

תפרון בע"מ

1082585

66171

19/03/2020

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול עדכנית לנושאי המשרה בחברה

בעד

מדיניות התגמול של החברה תואמת את גודלה ואת
המקובל בשוק

אלטשולר שחם גמל

1159037

0

19/03/2020

מניות

 .1מינוי מחדש של מר בארי בן זאב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה נוספת

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אלטשולר שחם גמל

1159037

0

19/03/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של מר שי דתיקה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה
נוספת

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אלטשולר שחם גמל

1159037

0

19/03/2020

מניות

 .3תיקון תקנון החברה

בעד

התיקון העיקרי לתקנון החברה נועד להסדיר אישור
של עסקאות שאינן חריגות ,ובכל מקרה ,כאמור טעון
אישור של הדירקטוריון

אלטשולר שחם גמל

1159037

0

19/03/2020

מניות

 .4אישור תנאי תגמול לעובד שהינו קרוב של בעל השליטה

בעד

תנאיו נראיים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה

לוינסקי עופר בע"מ

200014

86416

22/03/2020

מניות

 .1אישור מדיניות התגמול של החברה

נגד

מדיניות התגמול של החברה אינה תואמת את
גודלה וכן את המקובל בשוק

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

תנאי ההקצאה מאתגרים ביחס למחיר המניה בשוק.

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

המענק בגובה  3משכורות חודשיות תואם את
מדיניותנו למענק בשיקול דעת עבור מנכ"ל שכיר.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

נימוקים

החלטת האסיפה

א.ליבנטל אחזקות בע"מ

584011

94847

22/03/2020

מניות

דיון בדו"ח הדירקטוריון ובדו"חות הכספיים של החברה לשנת 2018

דיון

א.ליבנטל אחזקות בע"מ

584011

94847

22/03/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה ההחלטה המוצעת:
לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון וקסלר ,קודנצ'יק ,אנוך
ושות' ,כרואה החשבון המבקר של החברה ,ולהסמיך את דירקטוריון
החברה לקבוע את שכרו.

בעד

בעל הידע והנסיון

א.ליבנטל אחזקות בע"מ

584011

94847

22/03/2020

מניות

 .3מינויו מחדש של מר ברוך אופיר ארביב כדירקטור בחברה.

נגד

אנו סבורים כי על החברה לבצע הפרדה בתפקידים

א.ליבנטל אחזקות בע"מ

584011

94847

22/03/2020

מניות

 .4מינויו מחדש של מר הדי בן סירא כדירקטור בחברה.

נגד

החברה לא העבירה לנו נתונים ועל כן התקשנו לבחון

א.ליבנטל אחזקות בע"מ

584011

94847

22/03/2020

מניות

 .5אישור גמול לדירקטור בלתי תלוי ההחלטה המוצעת :לאשר כי סכום
הגמול השנתי שישולם לדירקטור הבלתי תלוי הדי בן סירא ,יהיה בגובה
הסכום המזערי שנקבע בתוספת השנייה לתקנות החברות (כללים בדבר
גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס ,2000-בהתאם לדרגת החברה.

בעד

הגמול נראה כסביר

א.ליבנטל אחזקות בע"מ

584011

94847

22/03/2020

מניות

 .6אישור מדיניות התגמול של החברה

נגד

התקרות המצויות גבוהות וחורגות ממדיניות
ההצבעה שלנו

ישרוטל בע"מ

1080985

2685159

23/03/2020

מניות

 .1עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה

נגד

בהתאם למדגם השוואתי שערכנו מתאנו כי שכר
המנכ"ל הינו גבוה מהמקובל בשוק

ישרוטל בע"מ

1080985

2685159

23/03/2020

מניות

 .2מדיניות תגמול

נגד

מדיניות התגמול של החברה אינה שקופה מספיק
ואינה תואמת את המקובל בשוק

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

נימוקים

החלטת האסיפה

ישרוטל בע"מ

1080985

2685159

23/03/2020

מניות

 .3סיום כהונה משרד רו"ח KPMG

בעד

משרד רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה
הינו קסלמן וקסלמן ,אנו סבורים כי למשרד האמור
יש את הניסיון והידע הדרוש לביצוע ביקורת בחברה

אייץ' בי אל  -הדסית ביו החזקות בע"מ

1095405

55153

24/03/2020

מניות

 .1התקשרות עם מר הלפרט ,יו" ר דירקטוריון החברה לשעבר ,בהסכם
גישור נוסף

בעד

אנו רואים בהסכם הגישור כצעד מהותי ליישוב
הסכסוך בין הצדדים וזאת בראייה לטובתה של
החברה ובעלי מניותיה

סולגרין בע"מ

1102235

83419

24/03/2020

מניות

 .1תיקון מדיניות התגמול של החברה

בעד

אנו מוצאים את התיקונים המוצעים כמקובלים.

סולגרין בע"מ

1102235

83419

24/03/2020

מניות

 .2תיקון תנאי כהונה והעסקה של יו" ר דירקטוריון פעיל של החברה ,מר גל
בוגין ,לרבות הענקת אופציות לרכישת מניות החברה

בעד

תנאי העסקתו המוצעים הינם סבירים ביחס למקובל
בשוק.

סולגרין בע"מ

1102235

83419

24/03/2020

מניות

 .3תיקון תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה ,מר תום שפרן ,לרבות
הענקת אופציות לרכישת מניות החברה

בעד

תנאי העסקתו המוצעים הינם סבירים ביחס למקובל
בשוק.

הפניקס אחזקות בע"מ

767012

5580852

24/03/2020

מניות

 .1הענקת כתבי שיפוי בנוסח מתוקן לנושאי משרה ודירקטורים בחברה
המכהנים או שיכהנו מעת לעת בחברה לרבות למנכ"ל החברה המכהן או
שיכהן מעת לעת ולרבות לנושאי משרה ודירקטורים בחברה המכהנים או
שיכהנו מעת לעת אשר בעלת השליטה בחברה עשויה להיחשב כבעלת
עניין אישי בהענקתם של כתבי השיפוי.

בעד

הפניקס אחזקות בע"מ

767012

5580852

24/03/2020

מניות

 .2הענקת כתבי פטור בנוסח מתוקן לנושאי משרה ודירקטורים בחברה
המכהנים או שיכהנו מעת לעת בחברה לרבות למנכ"ל החברה המכהן או
שיכהן מעת לעת ולרבות לנושאי משרה ודירקטורים בחברה המכהנים או
שיכהנו מעת לעת אשר בעלת השליטה בחברה עשויה להיחשב כבעלת
עניין אישי בהענקתם של כתבי הפטור.

בעד

הפטור תואם את מדיניותנו בשל היותו בנוסח מסויג

הפניקס אחזקות בע"מ

767012

5580852

24/03/2020

מניות

 .3אישור תשלום הוצאות השתתפות בישיבות דירקטוריון וועדותיו
לדירקטורים המתגוררים מחוץ לישראל ,בין היתר לדירקטורים מטעם בעלת
השליטה בחברה ,אשר מכהנים או יכהנו מטעם בעלת השליטה בדירקטוריון
החברה.

בעד

ההחזר נראה לנו סביר

כתבי השיפוי בהתאם למדיניותנו ומוגבלים לעד
 25%מהונה העצמי של החברה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

הפניקס אחזקות בע"מ

767012

5580852

24/03/2020

מניות

 .4אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה.

בעד

מדיניות התגמול תואמת את גודל החברה והיקף
פעילותה

הפניקס אחזקות בע"מ

767012

5580852

24/03/2020

מניות

 .5תיקון סעיפי הפטור והשיפוי בתקנון ההתאגדות של החברה.

בעד

השינויים בתקנון תואמים את מדיניותנו

הפניקס אחזקות בע"מ

767012

5580852

24/03/2020

מניות

 .6מינוי גברת רחל (רוחה) לוין לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה
ראשונה בת  3שנים ולאשר לה כתב פטור ושיפוי וכיסוי ביטוחי כמקובל
בחברה.

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ביולייט מדעי החיים בע"מ

1095223

54697

25/03/2020

מניות

 .1עדכון מדיניות תגמול מעודכנת של החברה

נגד

תקרות המדיניות נראות לנו כגבוהות ביחס לגודל
החברה ופעילותה

ביולייט מדעי החיים בע"מ

1095223

54697

25/03/2020

מניות

 .2מינוי דירקטורית חיצונית ואישור תנאי כהונתה

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ביולייט מדעי החיים בע"מ

1095223

54697

25/03/2020

מניות

 .3אישור תנאי כהונת המועמדת – ביטוח

בעד

תנאי הביטוח נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

ביולייט מדעי החיים בע"מ

1095223

54697

25/03/2020

מניות

 .4אישור תנאי כהונת המועמדת – שיפוי

נגד

בהתאם למדיניותנו ,אנו תומכים במתן שיפוי עד ל-
 25%מהונה העצמי של החברה ,השיפוי המוצע
בגובה של כ 46%-מהונה העצמי של החברה

קמהדע בע"מ

1094119

787230

25/03/2020

מניות

To approve an amended Compensation Policy for Executive .1
Officers and Compensation Policy for Directors

בעד

מדיניות התגמול הינה סבירה ותואמת את גודל
החברה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

קמהדע בע"מ

1094119

787230

25/03/2020

מניות

Subject to the approval of Proposal 1, to approve the grant of .2
.options to each of the currently serving directors

בעד

תואם את מדיניותנו בתנאי הקצאת תגמול הוני
לדירקטורים.

קמהדע בע"מ

1094119

787230

25/03/2020

מניות

To approve amended compensation terms and a one-time .3
award of equity-based compensation, consisting of options and
restricted shares, to Mr. Amir London, the Chief Executive
.Officer of the Company

בעד

תנאיי ההקצאה תואמים את מדיניותנו והינם סבירים
ביחס לגודל החברה.

בנק מזרחי טפחות בע"מ

695437

18967778

25/03/2020

מניות

 .1תיאור טבעו של הנושא :התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות
הדירקטורים ונושאי המשרה האחרים ,לרבות המבקר הפנימי הראשי של
הבנק .ההחלטה המוצעת :לאשר את ההתקשרות בפוליסה (להלן –
" פוליסת הביטוח") לביטוח אחריות נושאי המשרה ,המכהנים מעת לעת
(ובכללם אלה שימונו בעתיד) או שכיהנו בבנק ו/או בחברות באשכול הבנק,
הכולל חברות בת של הבנק ,ובכללן ,בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ (להלן,
ביחד – "נושאי המשרה"); במסגרת פוליסת הביטוח ,יבוטחו גם המנהל
הכללי של הבנק ,המכהן מעת לעת (ובכלל זה ,מי שימונה בעתיד) או שכיהן
כמנהל הכללי של הבנק ,וכן בעלי שליטה בבנק וקרוביהם ונושאי משרה
שלבעלי שליטה בבנק ענין אישי בביטוח אחריותם ,המכהנים מעת לעת
(ובכללם אלה שימונו בעתיד) או שכיהנו כנושאי משרה ,הכל כמפורט בסעיף
 1.3לדוח המיידי המצ"ב .לפרטים נוספים ראו סעיף  1לדוח המיידי בדבר
זימון האסיפה הכללית ,המצ"ב.

בעד

אנו סבורים כי הפוליסה המוצעת הינה סבירה ביחס
למקובל בשוק ,וזאת על אף שמובאת בחריגה ביחס
למדיניות התגמול של הבנק.

מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ

433011

25724

26/03/2020

מניות

 .1אישור התקשרות החברה עם נקסטייג' קנאביס אינוביישן בע"מ ואח'
בהסכם הקצאת מניות ובעסקה ,הוצאתם אל הפועל וביצוע כל הפעולות
מכוחם ,וכן ביצוע כל הפעולות הנלוות הנדרשות על מנת להשלמת העסקה
והוצאתה אל הפועל על פי תנאיה כמפורט בדוח זימון האסיפה

נגד

כל ההחלטות המבואות לאישור האסיפה באות
כמקשה אחת וכתנאי מתלה על מנת לאשר את
עסקת המיזוג .קיימים סעיפים שלא נוכל לתמוך
בהם בשל חרגיתם ממדיניות ההצבעה שלנו.

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

1118447

348745

26/03/2020

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול בחברה הצעת ההחלטה :לאשר את מדיניות
התגמול המעודכנת של החברה שצורפה כנספח א' לדוח הזימון לתקופה
של  3שנים החל ממועד אישורה באסיפה הכללית.

בעד

מדיניות התגמול המוצעת תואמת את מדיניותנו
לאחר מס'' תיקונים שערכה החברה.

סומוטו לימיטד

1129451

131945

26/03/2020

מניות

 .1אישור האסיפה להתקשרות החברה בהסכם מיום  18בפברואר2020 ,
עם חברה בשליטתו של מר צביקה בארינבוים ,למכירת פעילות מגזר הפצת
האפליקציות של החברה כמפורט בדוח הזימון.

בעד

אנו רואים בתמורות ככלכליות עבור החברה ואין
בהצעה בכדי לפגוע בבעלי המניות.

אלון חיפושי גז טבעי בע"מ

1117688

435597

26/03/2020

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול

בעד

מדיניות התגמול של החברה תואמת את גודלה וכן
את המקובל בשוק

אלון חיפושי גז טבעי בע"מ

1117688

435597

26/03/2020

מניות

 .2אישור לעדכון הסכם הניהול בין החברה לבין בעלת השליטה

בעד

העדכון להסכם הניהול אשר עניינו הוספת נושא
משרה (סמנכ"ל כספים) מגלם חסכון בעלויות
לחברה ביחס לתפקיד זה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אלון חיפושי גז טבעי בע"מ

1117688

435597

26/03/2020

מניות

 .3אישור הסכם למתן שירותי מנכ"ל

בעד

תנאי המנכ"ל תואמים את גודלה של החברה וכן
ביצועיה

אלון חיפושי גז טבעי בע"מ

1117688

435597

26/03/2020

מניות

 .4אישור דמי הסתגלות למנכ"ל היוצא

בעד

דמי ההסתגלות למנכ"ל היוצא הינם סבירים ואינם
מהותיים במונחי החברה

נתנאל גרופ בע"מ

421016

130688

26/03/2020

מניות

 .1אישור מינויו מחדש של מר אריה נתנאל המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה
במועד זימון האסיפה.

נגד

אנו סבורים כי מבחינת ממשל תאגידי תקין נדרשת
הפרדה בין תפקיד המנכ"ל והיו"ר .במקרה זה היו"ר
הינו אחיו של המנכ"ל ושניהם נמנים על בעלי
השליטה בחברה.

נתנאל גרופ בע"מ

421016

130688

26/03/2020

מניות

 .2אישור מינויו מחדש של מר יוסי פלד המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה
במועד זימון האסיפה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

נתנאל גרופ בע"מ

421016

130688

26/03/2020

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר יונתן קורפל המכהן כדירקטור בחברה במועד
זימון האסיפה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

נתנאל גרופ בע"מ

421016

130688

26/03/2020

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של מר עמית שניצר המכהן כדירקטור בחברה במועד
זימון האסיפה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

נתנאל גרופ בע"מ

421016

130688

26/03/2020

מניות

 .5אישור הארכת כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה,
משרד עובדיה ,פיק ,קריכלי ושות' – רואי חשבון ,כרואה החשבון המבקר
של החברה ,עד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת
דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

בעד

המשרד הינו בעל הניסיון לערוך שירותי ביקורת
לחברה.

נתנאל גרופ בע"מ

421016

130688

26/03/2020

מניות

 .6אישור מינויה של הגב' אירן מלכה -לוי לכהונה נוספת כדירקטורית
חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים נוספות החל מיום  11במאי .2020

בעד

בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

נתנאל גרופ בע"מ

421016

130688

26/03/2020

מניות

 .7אישור מינויה של גב' אסתרי גילעז -רן כדירקטורית חיצונית בחברה
לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה.

בעד

נתנאל גרופ בע"מ

421016

130688

26/03/2020

מניות

דיון בדוח התקופתי לשנת  2018הכולל ,בין היתר ,את דוח הדירקטוריון ואת
הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר .2018

דיון

גולן מוצרי פלסטיק בע"מ

1091933

240650

29/03/2020

מניות

 .1אישור מינויה של הגב' איריס פיין כדירקטורית חיצונית בחברה ,בהתאם
לסעיף (245א) לחוק החברות ,לתקופת כהונה בת שלוש ( )3שנים,
שתחילתה במועד אישור האסיפה ,קרי ביום  29מרץ 2020

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

מצלאוי חברה לבנין בע"מ

1106749

69159

29/03/2020

מניות

 .1אישור עדכון מדיניות תגמול

בעד

תקרות הרכיב המשתנה הינן גבוהות ולא עומדות
במדיניותנו .תגמול הוני שלא בהתאם למדיניותנו.

מצלאוי חברה לבנין בע"מ

1106749

69159

29/03/2020

מניות

 .2הארכת תוקף הסכם הניהול ועדכון דמי הניהול המשולמים לחברת
הניהול של מר מצלאוי

נגד

העלאת שכר בשיעור גבוה ולא מוצדק לאור ביצועי
החברה בשנים האחרונות

מצלאוי חברה לבנין בע"מ

1106749

69159

29/03/2020

מניות

 .3אישור מתן מענק חד פעמי ,ליו" ר הדירקטוריון החברה ,שהינו גם בעל
שליטה בחברה

נגד

גובה המענק מהווה  100%מהתקרה הנקובה
במדיניות ,אין הצדקה לחלוקת מענק לאור תוצאות
החברה.

מצלאוי חברה לבנין בע"מ

1106749

69159

29/03/2020

מניות

 .4עדכון שכרו של מנכ"ל החברה

בעד

עדכון השכר מביא את המנכ"ל לרמות שכר סבירות
ביחס לנהוג בחברות דומות בענף.

מצלאוי חברה לבנין בע"מ

1106749

69159

29/03/2020

מניות

 .5אישור הוספת מנגנון מימוש אופציות על בסיס מרכיב הטבה (Cashless
 )Exerciseלכתבי האופציה שהוענקו למנכ"ל החברה

בעד

על בסיס התנגדות לחלוקת התגמול ההוני שכעת
מוצע לשנות את מנגנון המימוש שלו ,היות ונוגדת
את מדיניותנו

תדיראן הולדינגס בע"מ

258012

945211

29/03/2020

מניות

 .1אישור מדיניות התגמול המוצעת ( כהגדרתה בדוח זימון האסיפה המצורף
(להלן ":דוח הזימון")) לנושאי המשרה בחברה בהתאם להוראות סעיף
267א לחוק החברות ,בנוסח המצורף כנספח א' לדוח הזימון  ,והכל כמפורט
בחלק ב' לדוח הזימון .תמצית השינויים העיקריים ביחס למדיניות התגמול
הקודמת של החברה מצורפת כנספח ב' לדוח הזימון.

בעד

אקסלנז ביוסיינס בע"מ

1104868

138003

31/03/2020

מניות

 .1לאשר את התקשרות החברה עם החברה הרוכשת וחברת היעד בהסכם
המיזוג ,על מכלול תנאיו ,את עסקת המיזוג ואת כל יתר הפעולות
וההתקשרויות בקשר עם עסקת המיזוג (ובכלל זה פרעון ההלוואה לתאגיד
הבנקאי ואגב כך שחרור בעל השליטה בחברה מערבות אישית אשר העמיד
לטובת חלק מההלוואה לתאגיד בנקאי; הסדרי השיפוי והביטוח; ומענקי
עסקה לנושאי משרה ויו"ר הדירקטוריון).

בעד

מדיניות התגמול הינה סבירה על כלל רכיביה.

מצאנו כי עסקת המיזוג הינה כדאית לחברה ועשויה
לגלם פוטנציאל של עליית ערך המניה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אקסלנז ביוסיינס בע"מ

1104868

138003

31/03/2020

מניות

 .2לאשר ולאשרר את רכישת הפוליסה ,לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי
משרה בחברה שאינם קשורים לקבוצת השליטה בחברה או קרוביהם או
מנכ"ל החברה ,כמפורט בסעיף  1.2לדוח זימון האסיפה.

בעד

תנאי הביטוח הינם בהתאם לתנאי השוק

מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ

433011

25724

31/03/2020

מניות

 .1אישור התקשרות החברה עם נקסטייג' קנאביס אינוביישן בע"מ ואח'
בהסכם הקצאת מניות ובעסקה ,הוצאתם אל הפועל וביצוע כל הפעולות
מכוחם ,וכן ביצוע כל הפעולות הנלוות הנדרשות על מנת להשלמת העסקה
והוצאתה אל הפועל על פי תנאיה כמפורט בדוח זימון האסיפה

נגד

כל ההחלטות המבואות לאישור האסיפה באות
כמקשה אחת וכתנאי מתלה על מנת לאשר את
עסקת המיזוג .קיימים סעיפים שלא נוכל לתמוך
בהם בשל חרגיתם ממדיניות ההצבעה שלנו.

מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ

433011

25724

31/03/2020

מניות

 .2תיקון תקנה  6לתקנון ההתאגדות של החברה ( הגדלה ואיחוד הון)

בעד

איחוד ההון המוצע נועד לסייע למסחר במניות
החברה וכן לעמוד בתנאי הבורסה השונים בקשר
עם שווי מניית החברה .אנו סבורים כי בשינוי המוצע
אין לפגוע בזכויות בעלי מניות המיעוט.

אפליי טכנולוגיות מובייל מתקדמות בע"מ

363010

17026

31/03/2020

מניות

דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת .2018

דיון

אפליי טכנולוגיות מובייל מתקדמות בע"מ

363010

17026

31/03/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון
החברה לקביעת שכרו.

בעד

אפליי טכנולוגיות מובייל מתקדמות בע"מ

363010

17026

31/03/2020

מניות

 .3אישור התקשרות החברה בהסכם עם אירודרום בע"מ ובעלי מניותיה
להקצאה פרטית ,לפיו ,תרכוש החברה את מלוא הון המניות המונפק
והנפרע וזכויות ההצבעה של אירודרום ,כך שכל בעלי המניות של אירודרום,
כפי שיהיו באירודרום במועד השלמת העסקה יעבירו את מלוא אחזקותיהם
באירודרום לחברה ,המהוות  100%מההון המונפק והנפרע של אירודרום,
ויבוטלו כל כתבי האופציה של בעלי אופציות אירודרום ובתמורה יוקצו לבעלי
מניות אירודרום ולבעלי אופציות אירודרום ,מניות רגילות ללא ע.נ .של
החברה ,ואופציות של החברה.

בעד

עסקת המיזוג הינה בתנאי שוק שווים

מנרב פרויקטים בע"מ

1140243

356900

01/04/2020

מניות

 .1לאשר את המיזוג על פי הסכם המיזוג ואת כל העסקאות ,הפעולות
וההתקשרויות בקשר עם המיזוג ,הטעונות אישור האסיפה הכללית ,והכל
כמפורט בדוח זימון האסיפה.

בעד

תמורת המיזוג נראית לנו כמתאימה ביחס לגודל
החברה ומחיר המנייה כיום

מישורים השקעות נדל"ן בע"מ

1105196

219347

01/04/2020

מניות

 .1מוצע לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת ,כמפורט בנספח א' לזימון
האסיפה הכללית .מדיניות התגמול המעודכנת תכנס לתוקף החל מיום
אישורה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה ותהא בתוקף
לתקופה של שלוש ( )3שנים החל מאותו מועד.

נגד

מדיניות התגמול של החברה אינה תואמת את
המקובל בשוק

מישורים השקעות נדל"ן בע"מ

1105196

219347

01/04/2020

מניות

 .2מוצע לאשר את סיום הסדר תיחום הפעילות בו התקשר מר גיל
בלוטרייך ,אחד מבעלי השליטה בחברה ,ביום  16בנובמבר  2017עם
החברה בעת כהונתו כדירקטור ,נשיא ומנהל פיתוח עסקי בחברה .יובהר כי
נכון למועד דיווח מיידי זה ,מר בלוטרייך אינו נושא משרה בחברה.

בעד

סיום הסדר תיום הפעילות עם בעל השליטה אינו
מעלה את חששנו לפגיעה בפעילות החברה

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אנדימד בע"מ

1101021

31662

01/04/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום
 31לדצמבר  2018כפי שפורסמו על-ידי החברה ביום 26במרץ .2019

דיון

אנדימד בע"מ

1101021

31662

01/04/2020

מניות

 .2למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר
כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת  ,2020ועד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה ,וכן להסמיך את דירקטוריון החברה
לקבוע את שכרו בהתאם להמלצת ועדת הביקורת או ועדת המאזן של
החברה ,לאור אופי והיקף השירותים שיינתנו לחברה.

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והמוניטין הדרושים

אנדימד בע"מ

1101021

31662

01/04/2020

מניות

 .3למנות מחדש את מר יואן ייבינג ,המכהן כדירקטור בחברה ,לתקופת
כהונה נוספת החלה ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית
שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

אנדימד בע"מ

1101021

31662

01/04/2020

מניות

 .4למנות מחדש את גב' בת שבע אלרן ,המכהנת כדירקטורית בחברה,
לתקופת כהונה נוספת החלה ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה
השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי.

בעד

בעלת הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

אנדימד בע"מ

1101021

31662

01/04/2020

מניות

 .5למנות מחדש את גב' יוכבד דביר ,המכהנת כדירקטורית בחברה,
לתקופת כהונה נוספת החלה ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה
השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי.

בעד

בעלת הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

אנדימד בע"מ

1101021

31662

01/04/2020

מניות

 .6למנות מחדש את מר עופר בן צבי ,המכהן כדירקטור בחברה ,לתקופת
כהונה נוספת החלה ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית
שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

אנדימד בע"מ

1101021

31662

01/04/2020

מניות

 .7למנות מחדש את גב' יאן יינג ,המכהנת כדירקטורית בחברה ,לתקופת
כהונה נוספת החלה ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית
שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי.

בעד

בעלת הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

אנדימד בע"מ

1101021

31662

01/04/2020

מניות

 .8למנות את מר יון הי כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה שתחל במועד
אישור המינוי באסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה ,וסיומה
בתום האסיפה הכללית השנתית הראשונה שתתקיים לאחר מועד האסיפה
הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

אנדימד בע"מ

1101021

31662

01/04/2020

מניות

 .9למנות את מר ג'ין סון כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה שתחל במועד
אישור המינוי באסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה ,וסיומה
בתום האסיפה הכללית השנתית הראשונה שתתקיים לאחר מועד האסיפה
הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אנדימד בע"מ

1101021

31662

01/04/2020

מניות

 .10ככל שיאושר מינויו מחדש של מר יואן ייבינג כדירקטור בחברה ,לאשר
הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר ייבינג הנמנה עם בעל השליטה
בחברה ,לתקופה של שלוש שנים החל מיום  20ביולי  ,2020בנוסח הזהה
לכתבי ההתחייבות לשיפוי ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה
והמצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.

בעד

אנדימד בע"מ

1101021

31662

01/04/2020

מניות

 .11ככל שיאושר מינויו מחדש של מר יואן ייבינג כדירקטור בחברה ,לאשר
הענקת כתב התחייבות לפטור למר ייבינג הנמנה עם בעל השליטה בחברה,
לתקופה של שלוש שנים החל מיום  20ביולי  ,2020בנוסח הזהה לכתבי
ההתחייבות לפטור ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה והמצורף
כנספח ג' לדוח זימון האסיפה.

בעד

אנדימד בע"מ

1101021

31662

01/04/2020

מניות

 .12ככל שיאושר מינויה מחדש של הגב' יאן יינג כדירקטורית בחברה,
לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי לגב' יינג הנמנית עם בעל השליטה
בחברה ,לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה ,בנוסח
הזהה לכתבי ההתחייבות לשיפוי ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה
והמצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.

בעד

אנדימד בע"מ

1101021

31662

01/04/2020

מניות

 .13ככל שיאושר מינויה מחדש של הגב' יאן יינג כדירקטורית בחברה,
לאשר הענקת כתב התחייבות לפטור לגב' יינג הנמנית עם בעל השליטה
בחברה ,לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה ,בנוסח
הזהה לכתבי ההתחייבות לפטור ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה
והמצורף כנספח ג' לדוח זימון האסיפה.

בעד

כתב הפטור בנוסח מסויג בהתאם למדיניותנו

אנדימד בע"מ

1101021

31662

01/04/2020

מניות

 .14ככל שיאושר מינויו של מר יון הי כדירקטור בחברה ,לאשר הענקת כתב
התחייבות לפטור למר הי הנמנה עם בעל השליטה בחברה ,לתקופה של
שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה ,בנוסח הזהה לכתבי ההתחייבות
לפטור ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה והמצורף כנספח ג' לדוח
זימון האסיפה.

בעד

כתב הפטור בנוסח מסויג בהתאם למדיניותנו

אנדימד בע"מ

1101021

31662

01/04/2020

מניות

 .15ככל שיאושר מינויו של מר יון הי כדירקטור בחברה ,לאשר הענקת כתב
התחייבות לפטור למר הי הנמנה עם בעל השליטה בחברה ,לתקופה של
שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה ,בנוסח הזהה לכתבי ההתחייבות
לפטור ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה והמצורף כנספח ג' לדוח
זימון האסיפה.

בעד

אנדימד בע"מ

1101021

31662

01/04/2020

מניות

"" .16ככל שיאושר מינויו של מר ג'ין סון כדירקטור בחברה ,לאשר הענקת
כתב התחייבות לשיפוי למר סון הנמנה עם בעל השליטה בחברה ,לתקופה
של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה ,בנוסח הזהה לכתבי
ההתחייבות לשיפוי ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה והמצורף
כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.

בעד

אנדימד בע"מ

1101021

31662

01/04/2020

מניות

 .17ככל שיאושר מינויו של מר ג'ין סון כדירקטור בחברה ,לאשר הענקת
כתב התחייבות לפטור למר סון הנמנה עם בעל השליטה בחברה ,לתקופה
של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה ,בנוסח הזהה לכתבי
ההתחייבות לפטור ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה והמצורף
כנספח ג' לדוח זימון האסיפה.

בעד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

כתב השיפוי תואם את מדיניותנו ומוגבל לעד 25%
מהונה העצמי של החברה

כתב הפטור בנוסח מסויג בהתאם למדיניותנו

כתב השיפוי תואם את מדיניותנו ומוגבל לעד 25%
מהונה העצמי של החברה

כתב הפטור בנוסח מסויג בהתאם למדיניותנו

כתב השיפוי תואם את מדיניותנו ומוגבל לעד 25%
מהונה העצמי של החברה

כתב הפטור בנוסח מסויג בהתאם למדיניותנו

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אנדימד בע"מ

1101021

31662

01/04/2020

מניות

 .18לאשר שינוי בכמויות הרכישה המינימאליות המוסכמות בהסכם ההפצה
למוצרים הביתיים של החברה עם חברה בבעלות בעל השליטה בסין לשנים
 2020ו 2021 -כך שכמויות אלו יעמדו בשנת  2020על כ 52% -מסך
כמויות הרכישה המינימאליות עליהן הוסכם עם הארכת הסכם ההפצה
למוצרים הביתיים (בפברואר  )2019משמע עמידה בסך כספי מינימאלי
לשנת  2020של כ 920 -אלף דולר ארה"ב ובשנת  2021יעמדו כמויות אלה
על כ 52% -עם הארכת הסכם ההפצה למוצרים הביתיים (בפברואר )2019
ועמידה בסך כספי מינימאלי לשנת  2021של כ 1,012 -אלף דולר ארה"ב.

בעד

ההסכם הינו סביר ביחס לגודל החברה והיקף
פעילותה

מליסרון בע"מ

323014

8516139

01/04/2020

מניות

 .1לאשר את מינויו של מר שלמה שרף לתקופת כהונה שלישית כדירקטור
חיצוני בחברה ,החל מתום תקופת כהונתו השנייה (היינו ,לתקופה בת שלוש
שנים שתחילתה ביום ה)1.5.2020-

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

פז חברת הנפט בע"מ

1100007

5232021

01/04/2020

מניות

אישור תיקונים במדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה .התיקונים
במדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה מסומנים על גבי נספח א' לדוח
זימון האסיפה ביחס למדיניות התגמול שאושרה לאחרונה על ידי האסיפה
הכללית של החברה ביום  30באוקטובר .2019

בעד

התיקונים מתייחסים בעיקר לתנאי העסקתו
המוצעים של מנכ"ל החברה .לאור תמיכתנו בתנאי
העסקתו נתמוך גם בסעיף זה.

פז חברת הנפט בע"מ

1100007

5232021

01/04/2020

מניות

אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה ,מר ניר שטרן ,בגין
כהונתו כמנכ"ל החברה ,החל מיום  22בינואר .2020

בעד

אנו מתרשמים כי התנאים המוצעים תואמים את
המקובל בשוק.

פז חברת הנפט בע"מ

1100007

5232021

01/04/2020

מניות

 .3לאשרר תשלום גמול בסך  4,000ש"ח לישיבה לדירקטורים המכהנים
בחברה בעבור השתתפות בחברות הבנות (כאשר הסכום צמוד למדד
מחודש פברואר  2010ובתוספת מע"מ כדין) ,וזאת בהמשך להחלטת
דירקטוריון החברה מיום  25בנובמבר .2009

בעד

הגמול תואם את התקנות לגמול דירקטורים.

גנריישן קפיטל

1156926

0

02/04/2020

מניות

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019

דיון

דיון

גנריישן קפיטל

1156926

0

02/04/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון לביצוע
ביקורת בחברה

גנריישן קפיטל

1156926

0

02/04/2020

מניות

 .3הגדלת הון המניות הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם

בעד

ביצוע הגדלת ההון הינה כחלק מאסטרטגיית
החברה לגיוס כספים ,אנו סבורים כי אין בפעולה זו
להרעות את מצבם של בעלי מניות המיעוט בחברה

אייסקיור מדיקל בע"מ

1122415

67065

02/04/2020

מניות

 .1אישור חידוש מדיניות התגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי
המשרה בחברה

בעד

התקרות המצויות במדיניות נראות לנו כסבירות
ביחס לגודל החברה והיקף פעילותה

מגה אור החזקות בע"מ

1104488

1905775

02/04/2020

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה בהתאם לסעיף 267א'
לחוק החברות ,לרבות עדכונה ,לתקופה של  3שנים החל מיום  24בפברואר
2020

בעד

התקרות המצויות במדיניות נראות לנו כסבירות
ביחס לגודל החברה והיקף פעיולתה

נימוקים

החלטת האסיפה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

התקרות המצויות תואמות את גודל החברה והיקף
פעילותה .החברה הקטינה את תקרות המענקים
עבור נושאי המשרה הבכירים.

קרסו מוטורס בע"מ

1123850

1255975

02/04/2020

מניות

 .1מוצע לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה.

בעד

בבילון בע"מ

1101666

79948

05/04/2020

מניות

דיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019

דיון

בבילון בע"מ

1101666

79948

05/04/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון
החברה לקביעת שכרו

בעד

המשרד בעל המוניטין לבצע שירותי ביקורת ומס
לחברה.

בבילון בע"מ

1101666

79948

05/04/2020

מניות

 .3מינוי דירקטור (שאינו דירקטור חיצוני)  -מוצע לאשר את מינויו של מר טל
אלדר גולדפינגר ,לכהונה כדירקטור ( שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון
החברה ,לתקופת כהונה החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית
ועד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בבילון בע"מ

1101666

79948

05/04/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של דירקטורים ( שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה
נוספת  -מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר אריק פינטו ,לתקופת כהונה
נוספת ,החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית ועד לתום
האסיפה השנתית הבאה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בבילון בע"מ

1101666

79948

05/04/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של דירקטורים ( שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה
נוספת  -מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר גבי דישי ,לתקופת כהונה
נוספת ,החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית ועד לתום
האסיפה השנתית הבאה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בבילון בע"מ

1101666

79948

05/04/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של דירקטורים ( שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה
נוספת  -מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר ערן שמואל הדר (דירקטור
בלתי תלוי) ,לתקופת כהונה נוספת ,החל ממועד אישור מינויו על ידי
האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בבילון בע"מ

1101666

79948

05/04/2020

מניות

 .7אישור מדיניות תגמול חדשה  -מוצע לאשר תיקונים למדיניות התגמול,
בנוסח המפורט בנספח ב' לדוח זימון האסיפה המצורף ,אשר יעמדו בתוקף
ממועד אישורם על ידי האסיפה הכללית ועד לתום שלוש שנים ממועד
אישורה

נגד

אנו מתרשמים כי תקרות הרכיב הקבוע של מנכ"ל
החברה חריגות ביחס למקובל בשוק וביחס לשווי
החברה נכון למועד זה.

בבילון בע"מ

1101666

79948

05/04/2020

מניות

 .8אישור תנאי הכהונה של מר אריק פינטו ,יו" ר הדירקטוריון ,בכפוף
לאישור מדיניות התגמול החדשה

בעד

חבילת התגמול המוצעת הינה סבירה ביחס לשוק.

בבילון בע"מ

1101666

79948

05/04/2020

מניות

 .9אישור תנאי הכהונה של מר גבי דישי ,מקבוצת השליטה בחברה,
לכהונתו כדירקטור ,לרבות אישור זכאותו לשיפוי כקבוע בתקנון החברה

בעד

זכאי לשכר דירקטורים בהתאם לחוק החברות

בבילון בע"מ

1101666

79948

05/04/2020

מניות

 .10אישור תנאי כהונה והעסקה של מר שי אוזון ,מנכ"ל החברה ,בכפוף
לאישור מדיניות התגמול החדשה

נגד

אנו מתרשמים כי השכר המוצע הינו גבוה ביחס
למקובל בשוק .כמו כן ,ועדת התגמול והדירקטוריון
עשויים ,לאחר שנה ,לעדכן את שכרו של המנכ

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

רבל אי.סי.אס .בע"מ

1103878

572922

05/04/2020

מניות

 .1לאשר את שינוי תנאי כהונתו של מר ניר אלימלך כמנכ"ל החברה באופן
ש )1( :החל מיום  1.1.2020מר ניר אלימלך יועסק כעובד של החברה (חלף
מתן שירותי ניהול באמצעות חברה בשליטתו); ( )2החל מיום 1.1.2020
שכרו החודשי של מר ניר אלימלך יהיה  105,000ש"ח; וכן ( )3יוקצו למר
ניר אלימלך ,בהקצאה פרטית מהותית ( כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית),
 804,444כתבי אופציה המירים למניות החברה ,אשר תנאיהם כמפורט
בנספח א'' לדוח העסקה

בעד

רבל אי.סי.אס .בע"מ

1103878

572922

05/04/2020

מניות

 .2לאשר ביצוע הקצאה פרטית מהותית ( כמשמעותה בתקנות הצעה
פרטית) של  367,746כתבי אופציה המירים למניות החברה לחברה
בשליטת מר שמואל וולודינגר ,יו" ר דירקטוריון החברה ,אשר תנאיהם
כמפורט בנספח א' לדוח העסקה

הורד מסדר היום

רבל אי.סי.אס .בע"מ

1103878

572922

05/04/2020

מניות

 .3לאשר ביצוע הקצאה פרטית מהותית ( כמשמעותה בתקנות הצעה
פרטית) של  93,800כתבי אופציה המירים למניות החברה לקיבוץ רביבים
בגין הצבת חברת קיבוץ רביבים שאינה נושאת משרה לעבודה חברה ,אשר
תנאיהם כמפורט בנספח א' לדוח העסקה

הורד מסדר היום

נימוקים

החלטת האסיפה

תנאיו נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה

מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי

1108638

35821

06/04/2020

מניות

 .1מינוי מחדש של גב' מריה דספינה ארגירידו כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי

1108638

35821

06/04/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של מר זאב מילבאואר כדירקטור חיצוני בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

גול פרטנרס בע"מ (מחוקה)

1093046

0

07/04/2020

מניות

 .1אישור תנאי כהונת מר דב וייס ,כמנכ"ל החברה ,בהתאם להוראות
מדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה

בעד

תנאיו נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה

חברת גב-ים לקרקעות בע"מ

759019

4094023

07/04/2020

מניות

 .1אישור מינויו מחדש של מר אלחנדרו אלשטיין ,המכהן כיום כיו"ר
דירקטוריון החברה ,כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ,כמפורט
בסעיף  2.1לדוח זימון האסיפה המצורף.

ללא המלצה

סקירה כללית בלבד

חברת גב-ים לקרקעות בע"מ

759019

4094023

07/04/2020

מניות

 .2אישור מינויו מחדש של מר אדוארדו אלשטיין ,המכהן כיום כדירקטור
בחברה ,כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ,כמפורט בסעיף 2.1
לדוח זימון האסיפה המצורף.

ללא המלצה

סקירה כללית בלבד

חברת גב-ים לקרקעות בע"מ

759019

4094023

07/04/2020

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר סאול זאנג ,המכהן כיום כדירקטור בחברה,
כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ,כמפורט בסעיף  2.1לדוח זימון
האסיפה המצורף.

ללא המלצה

סקירה כללית בלבד

חברת גב-ים לקרקעות בע"מ

759019

4094023

07/04/2020

מניות

 .4אישור מינויה של גב' אורית לרר ,המכהנת כיום כדירקטורית בלתי תלויה
בחברה ,כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת ,כמפורט בסעיף 2.1
לדוח הזימון המצורף.

ללא המלצה

סקירה כללית בלבד

חברת גב-ים לקרקעות בע"מ

759019

4094023

07/04/2020

מניות

 .5אישור מינויו של מר יוסי פרייברון כדירקטור בחברה ,כמפורט בסעיף 2.1
לדוח הזימון המצורף.

ללא המלצה

סקירה כללית בלבד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

חברת גב-ים לקרקעות בע"מ

759019

4094023

07/04/2020

מניות

 .6אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן ()PWC
כרואי החשבון המבקרים של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה ודיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים בגין תקופת
כהונתם.

ללא המלצה

חברת גב-ים לקרקעות בע"מ

759019

4094023

07/04/2020

מניות

 .7דיון (ללא החלטה) בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר  2018ולשנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר .2019

דיון

נימוקים

החלטת האסיפה

סקירה כללית בלבד

דיון

מנרב פרויקטים בע"מ

1140243

356900

12/04/2020

מניות

 .1אישור הארכת כהונתו של הדירקטור החיצוני מר אורי מור ,ב 3 -שנים
החל מיום 30.4.2020

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים

מנרב פרויקטים בע"מ

1140243

356900

12/04/2020

מניות

אישור הארכת כהונתה של הדירקטורית החיצונית גב' רוחמה אברהם ,ב3 -
שנים החל מיום 30.4.2020

בעד

עבר

בעלת הידע והנסיון הדרושים

אלקטרה בע"מ

739037

3547972

12/04/2020

מניות

 .1לאשר את התקשרות החברה ברכישת פוליסת ביטוח לכיסוי אחריותם
של דירקטורים ונושאי משרה אשר מכהנים ואשר יכהנו בחברה ובחברות
בת של החברה מעת לעת ,בתנאים כמפורט בסעיף  1לדוח זימון האסיפה
הכללית; וכן לאשר כי בכפוף לאישור ועדת התגמול של החברה ,החברה
תהא רשאית ,מעת לעת ולתקופה שתסתיים ביום  30באפריל ,2023
להתקשר בפוליסת ביטוח לכיסוי אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה,
בגבולות האחריות ,בפרמיה ובתנאים כמפורט בסעיף  1לדוח זימון האסיפה
הכללית.

בעד

עבר

תנאי ההתקשרות תואמים את גודלה ויכולתה של
החברה וכן את המקובל בשוק

מנרב פרויקטים בע"מ

1140243

356900

13/04/2020

מניות

 .1לאשר את המיזוג על פי הסכם המיזוג ואת כל העסקאות ,הפעולות
וההתקשרויות בקשר עם המיזוג ,הטעונות אישור האסיפה הכללית ,והכל
כמפורט בדוח זימון האסיפה.

בעד

בוטלה

תמורת המיזוג נראית לנו כמתאימה ביחס לגודל
החברה ומחיר המנייה כיום

ננו דיימנשן בע"מ

751032

63172

16/04/2020

מניות

Increase the Company's registered share capital and to .1
amend the Company’s articles of association to effect the same

בעד

עבר

אנו מתרשמים כי הגדלת ההון נחוצה לאור מצב
החברה.

ננו דיימנשן בע"מ

751032

63172

16/04/2020

מניות

Adopt the Amended Articles in the form attached as Exhibit A .2
to the Proxy Statement

נגד

עבר

החברה מבקשת לעבור למנגנון מינוי דירקטורים
במנגנון מדורג אשר אינו תואם את מדיניותנו.

ננו דיימנשן בע"מ

751032

63172

16/04/2020

מניות

In the event Proposal No. 1 for the Increase of Share Capital .3
is approved, to approve the Reverse Split of the Company’s
Ordinary Shares at a ratio of 1-for-50, and to amend Company’s
articles of association to effect the same

בעד

עבר

איחוד ההון צפוי להיטיב עם סחירות מנית החברה.

טוגדר פארמה בע"מ

462010

210641

16/04/2020

מניות

 .1אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה
אשר תכנס לתוקף רטרואקטיבית החל מיום  28בפברואר .2020

בעד

עבר

תנאי ההתקשרות תואמים את גודלה ופעילותה של
החברה וכן את המקובל בשוק

גיבוי אחזקות בע"מ

448019

115280

16/04/2020

מניות

 .1התקשרות בהסכם שירותי ניהול עם מר רן קאירי ,מנכ"ל החברה

בעד

עבר

ההתקשרות המוצעת תואמת את גודלה ויכולתה של
החברה והינה בתנאי שוק הוגנים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

גיבוי אחזקות בע"מ

448019

115280

16/04/2020

מניות

 .2מתן התחייבות לשיפוי למר רן קאירי ,מנכ"ל החברה

גיבוי אחזקות בע"מ

448019

115280

16/04/2020

מניות

 .3התקשרות בהסכם שירותי ניהול עם מר אבי בזורה ,יו"ר דירקטוריון
החברה

בעד

גיבוי אחזקות בע"מ

448019

115280

16/04/2020

מניות

 .4הענקת מענק חד פעמי למר אבי בזורה

בעד

עבר

גיבוי אחזקות בע"מ

448019

115280

16/04/2020

מניות

 .5מינוי מר אבי בזורה כדירקטור בדירקטוריון החברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

גיבוי אחזקות בע"מ

448019

115280

16/04/2020

מניות

 .6מינוי מר ערן מזור כדירקטור בדירקטוריון החברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

גיבוי אחזקות בע"מ

448019

115280

16/04/2020

מניות

 .7מינוי מר אריאל פרדו כדירקטור בדירקטוריון החברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

גיבוי אחזקות בע"מ

448019

115280

16/04/2020

מניות

 .8מינוי מר דורון אדירי כדירקטור בדירקטוריון החברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

גיבוי אחזקות בע"מ

448019

115280

16/04/2020

מניות

 .9מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון.

בעד

עבר

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון לביצוע
ביקורת בחברה

גיבוי אחזקות בע"מ

448019

115280

16/04/2020

מניות

 .10דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019

דיון

דיון

אדגר השקעות ופיתוח בע"מ

1820083

831598

19/04/2020

מניות

 .1לאשר את הארכת כהונתו של מר דן ללוז כדירקטור חיצוני בחברה
לתקופת כהונה נוספת ( כהונה שלישית) של  3שנים שתחילתה ביום 18
במאי.2020 ,

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אדגר השקעות ופיתוח בע"מ

1820083

831598

19/04/2020

מניות

 .2בכפוף לאישור הארכת כהונתו של מר דן ללוז כדירקטור חיצוני בחברה
כאמור בסעיף  6לעיל ,לאשר מחדש את תנאי הכהונה והעסקה בעבורו
כמופרט בסעיף  1.2לדוח זימון האסיפה המצ"ב.

בעד

עבר

תנאי כהונתו המוצעים למר ללוז הינם כמקובל בשוק

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

תנאי השיפוי תואמים את המקובל בשוק

עבר

תנאי ההתקשרות תואמים את יכולתה של החברה
ואת גודלה והינם בתנאי שוק הוגנים

היקף המענק ונסיבותיו אינם מעלים את חששנו לאי
נהותות ההחלטה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

אדגר השקעות ופיתוח בע"מ

1820083

831598

19/04/2020

מניות

 .3לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי למר משה (מוקי) שנידמן ,שהינו נושא
משרה הנמנה על בעלי השליטה בחברה ,לתקופה של  3שנים ,בנוסח
כאמור בסעיף  1.2.1לדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

כתב השיפוי תואם את המקובל בשוק

אדגר השקעות ופיתוח בע"מ

1820083

831598

19/04/2020

מניות

 .4לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יוסי קוצ'יק,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי
המניות של החברה ,וכן לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו כמפורט בסעיף
 1.3לדוח זימון האסיפה המצ"ב.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אשטרום נכסים בע"מ

251017

1667786

19/04/2020

מניות

 .1אישור מדיניות התגמול של החברה ,לרבות עידכונה ,בהתאם לסעיף
267א לחוק החברות לתקופה בת  3שנים ,החל מיום  1בינואר . 2020

נגד

התקרות נראות לנו כגבוהות ביחס לגודל החברה
והיקף פעיולתה

אשטרום נכסים בע"מ

251017

1667786

19/04/2020

מניות

אישור חידוש מינויו של מר מנחם ברנר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה נוספת (כהונה שנייה) של  3שנים שתחילתה ביום  4במאי .2020

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים

אשטרום נכסים בע"מ

251017

1667786

19/04/2020

מניות

 .3בכפוף לאישור הארכת כהונתו של מר ברנר כדירקטור חיצוני בחברה ,
לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר ברנר בהתאם לתנאים
המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת.

בעד

השיפוי תואם את מדיניותנו בכך שמוגבל ל25%-
מהונה העצמי של החברה

אשטרום נכסים בע"מ

251017

1667786

19/04/2020

מניות

 .4בכפוף לאישור הארכת כהונתו של מר מנחם ברנר כדירקטור חיצוני
בחברה ובכפוף לאישור הענקת כתב פטור ,לאשר הענקת כתב פטור
מאחריות למר ברנר.

בעד

הפטור תואם את מדיניותנו והינו בנוסח מסויג

אשטרום נכסים בע"מ

251017

1667786

19/04/2020

מניות

 .5בכפוף לאישור מדיניות התגמול החדשה ,לאשר מתן כתב פטור
מאחריות לדירקטורים בחברה ,שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה,
ובכלל זה הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים.

בעד

הפטור תואם את מדיניותנו והינו בנוסח מסויג

אשטרום נכסים בע"מ

251017

1667786

19/04/2020

מניות

 .6בכפוף לאישור מדיניות התגמול החדשה ,לאשר מתן כתב פטור
מאחריות לדירקטורים בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה ,בתנאים
זהים לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה  ,וזאת לתקופה בת שלוש ()3
שנים ,החל ממועד קבלת אישור אסיפה כללית זוו.

בעד

הפטור תואם את מדיניותנו והינו בנוסח מסויג

אשטרום נכסים בע"מ

251017

1667786

19/04/2020

מניות

 .7בכפוף לאישור מדיניות התגמול החדשה ,לאשר מתן כתב פטור
מאחריות למנכ"ל החברה.

בעד

הפטור תואם את מדיניותנו והינו בנוסח מסויג

קדימהסטם בע"מ

1128461

69325

19/04/2020

מניות

 .1אישור התקשרות בהסכמי השקעה עם פרופ' מישל רבל ומר ג'וליאן רוג'רי

בעד

ההתקשרות נראית לנו בתנאים המטיבים עם
החברה

קדימהסטם בע"מ

1128461

69325

19/04/2020

מניות

 .2הגדלת ההון הרשום של החברה וביצוע איחוד הון

בעד

הגדלת ההון ואיחוד ההוא אינם מעלים את חששנו
לפגיעה בבעלי מניות המיעוט בחברה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

קדימהסטם בע"מ

1128461

69325

19/04/2020

מניות

 .3מינוי רו"ח עוז משה לדירקטור

נגד

אנו סבורים כי מס'' הדירקטורים בדירקטוריון
החברה הינו גבוה וחריג ביחס למקובל בשוק וכן
ביחס לגודלה של החברה

קדימהסטם בע"מ

1128461

69325

19/04/2020

מניות

 .4מינוי מר דב שפיר לדירקטור

נגד

אנו סבורים כי מס'' הדירקטורים בדירקטוריון
החברה הינו גבוה וחריג ביחס למקובל בשוק וכן
ביחס לגודלה של החברה

קדימהסטם בע"מ

1128461

69325

19/04/2020

מניות

 .5מינוי פרופסור יצחק חביב לדירקטור

נגד

אנו סבורים כי מס'' הדירקטורים בדירקטוריון
החברה הינו גבוה וחריג ביחס למקובל בשוק וכן
ביחס לגודלה של החברה

מבני תעשיה בע"מ

226019

3129821

20/04/2020

מניות

 .1תיקון תקנון החברה ביחס למספר חברי הדירקטוריון המירבי.

גן שמואל מזון בע"מ

532010

577454

20/04/2020

מניות

ללא המלצה

לאור המלצתה של אנטרופי ממשל תאגידי בנושא,
לא נמליץ על סעיף זה.

 .1לאשר מסגרת לעריכת פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים
בחברה ,בהיקף ובתנאים כמפורט בסעיף  1לדוח זימון האסיפה ,בהתאם
אליה תהא רשאית ועדת התגמול של החברה לאשר התקשרות בפוליסות
ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים בחברה כפי שיהיו מעת לעת,
שתירכש מכוח מסגרת הביטוח המוצעת ( בין על ידי הארכת תוקף פוליסת
הביטוח הקיימת ובין על ידי התקשרות בפוליסה חדשה עם אותו מבטח או
אחר בישראל) ,ובלבד שההחלטה תתקבל בתקופה של  5שנים ממועד

בעד

ההתקשרות הינה בתנאי שוק ותואמת את יכולתה
של החברה

אספן גרופ בע"מ

313015

439471

20/04/2020

מניות

 .1אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת  2020ליו" ר דירקטוריון החברה ,מר
גיא פרג.

בעד

תנאי המענק השנתי תואמים את פעילות החברה וכן
את המקובל בשוק בהקשר לתקרת המענק

אספן גרופ בע"מ

313015

439471

20/04/2020

מניות

 .2אישור התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה
עתידיות והכללת הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה בהן.

בעד

תנאי ההתקשרות תואמים את יכולתה של החברה
וכן את המקובל בשוק

אספן גרופ בע"מ

313015

439471

20/04/2020

מניות

 .3עדכון הסכם העסקה עם מנכ"לית החברה ,גב' צופית הראל

בעד

תנאי העסקתה של גב'' הראל הינם סבירים ביחס
לגודלה של החברה וכן ביצועיה

אספן גרופ בע"מ

313015

439471

20/04/2020

מניות

 .4מינוי מר גיא פרג כדירקטור בדירקטוריון החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לפקיד

אספן גרופ בע"מ

313015

439471

20/04/2020

מניות

 .5מינוי גברת מיכל גור כדירקטורית בדירקטוריון החברה.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לפקיד

אספן גרופ בע"מ

313015

439471

20/04/2020

מניות

 .6מינוי מר עמיחי קרנר כדירקטור בדירקטוריון החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון לביצוע
ביקורת בחברה

אספן גרופ בע"מ

313015

439471

20/04/2020

מניות

 .7מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון

בעד

אספן גרופ בע"מ

313015

439471

20/04/2020

מניות

 .8דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019

דיון

קרור אחזקות בע"מ

621011

1158265

20/04/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום
 31בדצמבר 2019

דיון

קרור אחזקות בע"מ

621011

1158265

20/04/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה
החשבון המבקר של החברה לשנת  ,2020ועד לתום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה ,וכן הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו של
רואה החשבון המבקר בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
למילוי התפקיד

קרור אחזקות בע"מ

621011

1158265

20/04/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר שלמה רודב לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

קרור אחזקות בע"מ

621011

1158265

20/04/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר דוד שמואל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

קרור אחזקות בע"מ

621011

1158265

20/04/2020

מניות

 .5לאמץ ולאשר את מנגנון חלוקת הפרמיות ,כמפורט בסעיף  1.4לדוח זימון
האסיפה לתקופה של שלוש שנים מיום אישור האסיפה הכללית

בעד

תנאי הביטוח הינם סבירים ביחס לגודל החברה
ושוויה

קרור אחזקות בע"מ

621011

1158265

20/04/2020

מניות

 .6לאשר מחדש את ההסדר למתן שירותי ניהול של יו"ר דירקטוריון
החברה ,שבין החברה לבין בעלת השליטה בחברה ,ספנות ,כפי שפורט
בסעיף  1.5לדוח זימון האסיפה לתקופה של שלוש שנים מיום אישור
האסיפה הכללית

בעד

תנאי היו"ר נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה

קרור אחזקות בע"מ

621011

1158265

20/04/2020

מניות

 .7לאשר מחדש את ההסדר למתן שירותי ניהול של מנכ"ל יפאורה-תבורי,
שבין יפאורה-תבורי לבין בעלת השליטה בחברה ,ספנות ,כמפורט בסעיף
 1.6לדוח העסקה ,לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום  1בינואר 2021

בעד

התנאים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה

קרור אחזקות בע"מ

621011

1158265

20/04/2020

מניות

 .8לאשר מחדש את ההסדר למתן שירותי ניהול של יו"ר יפאורה-תבורי,
שבין יפאורה-תבורי לבין בעלת השליטה בחברה ,ספנות ,כמפורט בסעיף
 1.7לדוח העסקה ,לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום  1בינואר 2021

בעד

התנאים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה

קרור אחזקות בע"מ

621011

1158265

20/04/2020

מניות

 .9לאשר מחדש את ההסדר למתן שירותי ניהול של יו"ר יפ-אורה ,שבין יפ-
אורה לבין בעלת השליטה בחברה ,ספנות ,כמפורט בסעיף  1.8לדוח
העסקה ,לתקופה של שלוש שנים שתחילה ביום  1בינואר 2021

בעד

התנאים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

פרידנזון שירותים לוגיסטיים בע"מ

1102219

96298

21/04/2020

מניות

 .1אישור המשך התקשרות עם מר אסף פרידנזון במשרה מלאה כמשנה
למנהל הכללי של החברה ושל חברת בת לתקופה של שלוש שנים שתתחיל
ביום  1.6.2020ותסתיים ביום  31.5.2023וקביעת שכרו

בעד

בבילון בע"מ

1101666

79948

21/04/2020

מניות

דיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019

דיון

בבילון בע"מ

1101666

79948

21/04/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון
החברה לקביעת שכרו

בעד

המשרד בעל המוניטין לבצע שירותי ביקורת ומס
לחברה.

בבילון בע"מ

1101666

79948

21/04/2020

מניות

 .3מינוי דירקטור (שאינו דירקטור חיצוני)  -מוצע לאשר את מינויו של מר טל
אלדר גולדפינגר ,לכהונה כדירקטור ( שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון
החברה ,לתקופת כהונה החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית
ועד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בבילון בע"מ

1101666

79948

21/04/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של דירקטורים ( שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה
נוספת  -מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר אריק פינטו ,לתקופת כהונה
נוספת ,החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית ועד לתום
האסיפה השנתית הבאה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בבילון בע"מ

1101666

79948

21/04/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של דירקטורים ( שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה
נוספת  -מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר גבי דישי ,לתקופת כהונה
נוספת ,החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית ועד לתום
האסיפה השנתית הבאה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בבילון בע"מ

1101666

79948

21/04/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של דירקטורים ( שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה
נוספת  -מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר ערן שמואל הדר (דירקטור
בלתי תלוי) ,לתקופת כהונה נוספת ,החל ממועד אישור מינויו על ידי
האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בבילון בע"מ

1101666

79948

21/04/2020

מניות

 .7אישור מדיניות תגמול חדשה  -מוצע לאשר תיקונים למדיניות התגמול,
בנוסח המפורט בנספח ב' לדוח זימון האסיפה המצורף ,אשר יעמדו בתוקף
ממועד אישורם על ידי האסיפה הכללית ועד לתום שלוש שנים ממועד
אישורה

בעד

החברה הפחיתה לבקשתנו את תקרות תגמול
הרכיב הקבוע עבור המנכ"ל.

בבילון בע"מ

1101666

79948

21/04/2020

מניות

 .8אישור תנאי הכהונה של מר אריק פינטו ,יו" ר הדירקטוריון ,בכפוף
לאישור מדיניות התגמול החדשה

בעד

חבילת התגמול המוצעת הינה סבירה ביחס לשוק.

בבילון בע"מ

1101666

79948

21/04/2020

מניות

 .9אישור תנאי הכהונה של מר גבי דישי ,מקבוצת השליטה בחברה,
לכהונתו כדירקטור ,לרבות אישור זכאותו לשיפוי כקבוע בתקנון החברה

בעד

זכאי לשכר דירקטורים בהתאם לחוק החברות

בבילון בע"מ

1101666

79948

21/04/2020

מניות

 .10אישור תנאי כהונה והעסקה של מר שי אוזון ,מנכ"ל החברה ,בכפוף
לאישור מדיניות התגמול החדשה

בעד

החברה הסירה את הסעיף המאפשר לעדכן את
שכרו בשיעור של כ 50% -באישור ועדת התגמול
והדירקטוריון בלבד.

החלטת האסיפה

נימוקים

תנאי כהונתו המוצעים למר פרידנזון תואמים את
תנאיהם של יתר הסמנכ"לים בחברה וכן את
המקובל בשוק

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

עשות  -אשקלון תעשיות בע"מ

312017

200908

21/04/2020

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31
בדצמבר  2019ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום  31בדצמבר
..2019

דיון

עשות  -אשקלון תעשיות בע"מ

312017

200908

21/04/2020

מניות

 .2מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ( – )EYרואי חשבון ,כרואה
החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
למילוי התפקיד

עשות  -אשקלון תעשיות בע"מ

312017

200908

21/04/2020

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של ד"ר קובי כגן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

עשות  -אשקלון תעשיות בע"מ

312017

200908

21/04/2020

מניות

 .4אישור מינויה מחדש של גב' מיכל בן אברהם עזרוני כדירקטורית בחברה
לתקופת כהונה נוספת

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

עשות  -אשקלון תעשיות בע"מ

312017

200908

21/04/2020

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של מר מאיר אורן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

עשות  -אשקלון תעשיות בע"מ

312017

200908

21/04/2020

מניות

 .6אישור מינויה מחדש של גב' מיכל דוננפלד כדירקטורית בחברה לתקופת
כהונה נוספת

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

עשות  -אשקלון תעשיות בע"מ

312017

200908

21/04/2020

מניות

 .7אישור מינויו מחדש של מר אהרון מרמרוש כדירקטור בלתי תלוי בחברה
לתקופת כהונה נוספת

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

כן פייט ביופרמה בע"מ

1094473

35102

21/04/2020

מניות

,To increase authorized share capital by NIS 125,000,000 .1
such that following the increase, the authorized share capital
shall equal NIS 250,000,000 divided into 1,000,000,000 ordinary
shares, par value NIS 0.25 each, and to amend our articles of
association accordingly

בעד

הכשרת הישוב התחדשות עירונית ישראל בע"מ

1121474

39981

22/04/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים לשנת .2019

דיון

הכשרת הישוב התחדשות עירונית ישראל בע"מ

1121474

39981

22/04/2020

מניות

 .2אישור מינוי מחדש של רואי החשבון.

בעד

המשרד הינו בעל המוניטין לערוך שירותי ביקורת
ומס לחברה.

הכשרת הישוב התחדשות עירונית ישראל בע"מ

1121474

39981

22/04/2020

מניות

 .3אישור מינויים מחדש של חברי הדירקטוריון ה"ה עופר נמרודי וטל
בריקמן לשלוש שנים נוספות.

נגד

בחברה קיים מנגנון למינוי דירקטורים בצורת מנגנון
מדורג ,אשר אינו תואם את הקווים המנחים
במדיניותנו.

הגדלת ההון המבוקשת סבירה לאור מצב החברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

הכשרת הישוב התחדשות עירונית ישראל בע"מ

1121474

39981

22/04/2020

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אנו מתרשמים כי חסרה שקיפות במנגנון המענק.
כמו כן ,כתב השיפוי ותקופת הבשלת האופציות
בניגוד למדיניותנו.

 .4אישור אימוץ מדיניות תגמול חדשה.

נגד

חלל-תקשורת בע"מ

1135151

199303.3

22/04/2020

איגרות חוב

 .1לאשר את תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ו') בנוסח המצורף
כנספח ב' לכתב ההצבעה וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את
הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים הנוספים ,ככל
שידרשו לביצוע החלטה זו .הצעת ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות
השיפוי והמימון שבסעיף  9לזימון האסיפה ,ולעניין זה יראו את האמור
שבסעיף  9שבזימון ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

בעד

חלל-תקשורת בע"מ

1139922

747849.9

22/04/2020

איגרות חוב

 .1כפי שנמסר על-ידי החברה ,כמתואר במצגת המדווחת על-ידה במקביל
לפרסום זימון אסיפה זה ,החברה מבקשת להסיר את העילה להעמדה
לפירעון מיידי בגין "שינוי השליטה" שבשטר הנאמנות ולבצע תיקונים נוספים
הנובעים מכך .הצעת ההחלטה הינה לאשר את תיקון שטר הנאמנות
לאגרות החוב (סדרה טז') בנוסח המצ"ב לכתב ההצבעה ולהסמיך את
הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים הנוספים ,ככל
שידרשו לביצוע החלטה זו

בעד

חלל-תקשורת בע"מ

1140888

152985

22/04/2020

איגרות חוב
להמרה

 .1כפי שנמסר על-ידי החברה ,כמתואר במצגת המדווחת על-ידה במקביל
לפרסום זימון אסיפה זה ,החברה מבקשת להסיר את העילה להעמדה
לפירעון מיידי בגין "שינוי השליטה" שבשטר הנאמנות ולבצע תיקונים נוספים
הנובעים מכך .הצעת ההחלטה הינה לאשר את תיקון שטר הנאמנות
לאגרות החוב (סדרה יז') בנוסח המצ"ב לכתב ההצבעה ולהסמיך את
הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים הנוספים ,ככל
שידרשו לביצוע החלטה זו

בעד

חלל-תקשורת בע"מ

1158518

209732.5

22/04/2020

איגרות חוב

 .1לאשר את תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ו') בנוסח המצורף
כנספח ב' לכתב ההצבעה וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את
הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים הנוספים ,ככל
שידרשו לביצוע החלטה זו .הצעת ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות
השיפוי והמימון שבסעיף  9לזימון האסיפה ,ולעניין זה יראו את האמור
שבסעיף  9שבזימון ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

בעד

כימיקלים לישראל בע"מ

281014

23941631

23/04/2020

מניות

Election of Yoav Doppelt, Aviad Kaufman, Avisar Paz, Sagi .1
Kabla, Ovadia Eli, Reem Aminoach, Lior Reitblatt and Tzipi Ozer
Armon to serve as directors, effective as of the date of the
Meeting, until the next annual general meeting of shareholders
of the Company or until any of their earlier resignation or
.removal

בעד

בעלי ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

כימיקלים לישראל בע"מ

281014

23941631

23/04/2020

מניות

Reappointment of Somekh Chaikin, a Member Firm of KPMG .2
International, as the Company’s independent auditor until the
next annual general meeting of shareholders of the Company

בעד

המשרד הינו בעל המוניטין לערוך שירותי ביקורת
ומס לחברה.

כימיקלים לישראל בע"מ

281014

23941631

23/04/2020

מניות

,Approval of the award of equity-based compensation .3
consisting of restricted shares, to each director (who is not an
officer or director of Israel Corporation Ltd.) serving in such
capacity immediately following the Meeting, and to each other
such director who may be duly appointed subsequent to the
).Meeting by the Company’s Board of Directors in 2020 (if any

בעד

השינוי הגיע על מנת לאפשר לחברה לגייס הון ,אנו
סבורים כי השינוי יכול להטיב עם המחזיקים

השינוי הגיע על מנת לאפשר לחברה לגייס הון ,אנו
סבורים כי השינוי יכול להטיב עם המחזיקים

השינוי הגיע על מנת לאפשר לחברה לגייס הון ,אנו
סבורים כי השינוי יכול להטיב עם המחזיקים

השינוי הגיע על מנת לאפשר לחברה לגייס הון ,אנו
סבורים כי השינוי יכול להטיב עם המחזיקים

תנאי התגמול ההוני המוצעים עומדים בקווים
המנחים במדיניותנו.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

כימיקלים לישראל בע"מ

281014

23941631

23/04/2020

מניות

Approval of an amendment to the Company’s Memorandum .4
of Association and Articles of Association, to facilitate a change
."in the Company's formal name to "ICL

בעד

כימיקלים לישראל בע"מ

281014

23941631

23/04/2020

מניות

Presentation and discussion on our audited financial .5
.statements for the year ended December 31, 2019

דיון

אורד בע"מ

1104496

62733

23/04/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדו" ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר  2018ולשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2019

דיון

אורד בע"מ

1104496

62733

23/04/2020

מניות

דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור
שירותים נוספים בשנים  2018ו2019-

דיון

אורד בע"מ

1104496

62733

23/04/2020

מניות

 .3הארכת כהונתם של משרד רואי החשבון בריטמן ,אלמגור ,זהר ושות',
רואי חשבון כרואי החשבון המבקרים של החברה ,לתקופת ביקורת נוספת
עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,והסמכת
דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

בעד

המשרד הינו בעל המוניטין לערוך שירותי ביקורת
לחברה.

אורד בע"מ

1104496

62733

23/04/2020

מניות

 .4מינויו מחדש של מר ניר פלג ,יו" ר דירקטוריון החברה ,לתקופת כהונה
נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אורד בע"מ

1104496

62733

23/04/2020

מניות

 .5מינויו מחדש של מר יצחק סולטן לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אורד בע"מ

1104496

62733

23/04/2020

מניות

 .6מינויו מחדש של מר אמנון אדורם לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל הניסיון הדרוש למילוי התפקיד.

אורד בע"מ

1104496

62733

23/04/2020

מניות

 .7מינויו מחדש של מר אילן בן גיגי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אורד בע"מ

1104496

62733

23/04/2020

מניות

 .8מינויה מחדש של הגב' איריס ארקין רביב לתקופת כהונה נוספת
כדירקטורית בלתי תלויה בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אורד בע"מ

1104496

62733

23/04/2020

מניות

 .9מינויה מחדש של הגב' רות שמחה לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית
בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אין בסעיף האמור כדי לפגוע בבעלי המניות בחברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אורד בע"מ

1104496

62733

23/04/2020

מניות

 .10שינוי תנאי הסכם הניהול שבין החברה לבין אריאל אדורם ואמנון אדורם
הנמנים על בעלי השליטה בחברה ,והארכת התקשרות החברה בהסכם
הניהול לתקופה של שלוש שנים נוספות ממועד פקיעתו ( 24באפריל )2020
וכן קביעת יעדים לבונוס למר אריאל אדורם לשנת 2020

בעד

התגמול המוצע סביר ביחס למקובל בשוק.

בתי זקוק לנפט בע"מ

2590248

5865610

23/04/2020

מניות

 .1אישור חידוש התקשרות החברה בפוליסות ביטוח נושאי משרה
ודירקטורים

בעד

אנו מתרשמים כי מסגרת הפוליסה תואמת את
המקובל בשוק.

רציו פטרוליום אנרגיה  -שותפות מוגבלת

1139864

689245

23/04/2020

יחידת השתתפות  .1אישור מינויה מחדש של גב' רינת גזית כדח"צית

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

רציו פטרוליום אנרגיה  -שותפות מוגבלת

1139864

689245

23/04/2020

יחידת השתתפות  .2אישור מינויו מחדש של מר עמוס ספיר כדח"צ

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אפריקה ישראל נכסים בע"מ

1091354

3182784

26/04/2020

פטרוטקס-שותפות מוגבלת

1099761

21225

27/04/2020

אורביט טכנולוג'יס בע"מ

265017

182062

27/04/2020

החלטת האסיפה

אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה נוסח ההחלטה המוצעת:
לאשר את מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה המצורפת כנספח א'
לדוח זה למשך תקופה של  3שנים ממועד אישור האסיפה הכללית .עיקרי
התיקון למדיניות התגמול ביחס למדיניות התגמול שאושרה על ידי אסיפת
בעלי המניות של החברה ביום ( 25.9.2019להלן" :מדיניות התגמול" או
"מדיניות התגמול המוצעת") מפורטים בסעיף  2להלן ונכללים במדיניות
התגמול המצורפת לדוח זה והינה מסומנת ביחס למדיניות התגמול
שעודכנה ביום 25.9.2019

בעד

 .1לאשר מיזוג של כל יחידות ההשתתפות שתהיינה קיימות בתום יום
מסחר שייקבע על ידי השותף הכללי בתיאום עם הבורסה לניירות ערך ועליו
ידווח בדוח מיידי (להלן" :המועד הקובע") באופן שכל  10יחידות השתתפות
קיימות בנות  ( ₪ 1או מספר קטן יותר כפי שיקבע על ידי השותף הכללי על
פי שיקול דעתו) (להלן" :מספר היחידות הקובע") יהפכו ליחידה אחת בת 1
ש"ח ? .אם במועד הקובע יהיו רשומים בפנקס יחידות ההשתתפות על שם
בעלי יחידות השתתפות ,יחידות השתתפות בכפולות השונות ממספר
היחידות הקובע ,אזי שברי יחידות השתתפות שיווצרו עקב המיזוג ,יאוחדו
יחידת השתתפות
ליחידות שלמות ,אשר תימכרנה על ידי הנאמן בבורסה והתמורה (אם תהיה
לאחר ניכוי הוצאות המכירה תמורה העולה על  10ש"ח לזכאי בודד) תחולק
לזכאים על ידי הנאמן לא יאוחר מ 30 -יום לאחר ההחלטה .לחילופין ,לצורך
השלמה ליחידות שלמות של הכמות הכוללת של שברי יחידות השתתפות
הרשומים בפנקס יחידות ההשתתפות או השלמתם ליחידות השתתפות
שלמות של שברי יחידות השתתפות הרשומים על שם בעלי יחידות
השתתפות מסוימים ,יהיה הנאמן רשאי להקצות ,באישור המפקח ,יחידות
לבעלי יחידות השתתפות רשומים כאמור ובלבד שהכמות הכוללת של יחיד

בעד

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

בעד

עבר

מניות

מניות

 .1אישור הצעה פרטית מהותית של כתבי אופציות למר דניאל אשחר,
מנכ"ל החברה ,כמפורט בדוח ההצעה הפרטית וזימון האסיפה

עבר

נימוקים

מדיניות התגמול של החברה תואמת את גודלה וכן
את המקובל בשוק

איחוד ההון בא על מנת לעזור לחברה לגייס הון
בהמשך ,אנו סבורים כי בשינוי אין לפגוע בזכויות
בעלי מניות המיעוט

תנאי ההצעה הפרטים הינם כדאיים לחברה
ומטיבים את מצבה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אורביט טכנולוג'יס בע"מ

265017

182062

27/04/2020

מניות

 .2דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר 2019

אורביט טכנולוג'יס בע"מ

265017

182062

27/04/2020

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון

נימוקים

 .3למנות מחדש את משרד רואי החשבון המבקר של החברה ,קוסט פורר
גבאי את קסירר ,כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה ,וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע
את שכרו של רואה החשבון המבקר בהתאם להיקף השירותים שינתנו על
ידו

בעד

עבר

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לתפקיד

אורביט טכנולוג'יס בע"מ

265017

182062

27/04/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר יצחק גת לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה,
באותם תנאי כהונה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אורביט טכנולוג'יס בע"מ

265017

182062

27/04/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר גילון בק לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה,
באותם תנאי כהונה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אורביט טכנולוג'יס בע"מ

265017

182062

27/04/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר רון בן חיים לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה ,באותם תנאי כהונה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אורביט טכנולוג'יס בע"מ

265017

182062

27/04/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של גברת נעמה זלדיס לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית
בלתי תלויה בחברה ,באותם תנאי כהונה.

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אורביט טכנולוג'יס בע"מ

265017

182062

27/04/2020

מניות

 .8לאשר את מינויו של מר שפיר כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת כהונה
בת שלוש ( )3שנים שתחילתה במועד אישור המינוי באסיפה הכללית
ואישור גמולו בהתאם לאמור בדוח זימון האסיפה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אוברסיז קומרס בע"מ

1139617

207799

27/04/2020

מניות

נושא  - 1הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוחות דירקטוריון
לשנים  2018ו.2019 -

דיון

דיון

אוברסיז קומרס בע"מ

1139617

207799

27/04/2020

מניות

 .2נושא  - 2החלפת משרד רואי החשבון המבקר של החברה .

בעד

עבר

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים על
מנת לטפל בענייני הביקורת והמס של החברה

אוברסיז קומרס בע"מ

1139617

207799

27/04/2020

מניות

 .3נושא מס'  - 3מינוי מחדש של מר עודד פלר כדירקטור בחברה עד תום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים

אוברסיז קומרס בע"מ

1139617

207799

27/04/2020

מניות

 .4נושא מס'  - 4מינוי מחדש של מר יגאל סלהוב כדירקטור בחברה עד תום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

אוברסיז קומרס בע"מ

1139617

207799

27/04/2020

מניות

 .5נושא מס'  - 5מינוי מחדש של מר מאיר בראב כדירקטור בחברה עד תום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים

אוברסיז קומרס בע"מ

1139617

207799

27/04/2020

מניות

 .6נושא מס'  - 6מינוי מחדש של מר אריה קופמן כדירקטור בחברה עד תום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים

אוברסיז קומרס בע"מ

1139617

207799

27/04/2020

מניות

 .7נושא מס'  - 7מינוי מחדש של מר שאול דנקור כדירקטור בחברה עד תום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים

ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

1123777

682477

27/04/2020

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31
בדצמבר 2019

דיון

ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

1123777

682477

27/04/2020

מניות

 .2מינוי רואי חשבון מבקרים של החברה

בעד

המשרד הינו בעל המוניטין לערוך שירותי ביקורת
לחברה.

ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

1123777

682477

27/04/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר חיים (ויקטור) רביד כדירקטור בחברה

בעד

בעל הניסיון הדרוש למילוי התפקיד.

ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

1123777

682477

27/04/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר צביקה ברנשטיין כדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

1123777

682477

27/04/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר אייל רביד כדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל הניסיון הדרושי למילוי התפקיד.

ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

1123777

682477

27/04/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר אברהם רביד כדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

1123777

682477

27/04/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של מר גיא גורן כדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

1123777

682477

27/04/2020

מניות

 .8אישור מינויה של גב' עירית שדר טוביאס לתקופת כהונה ראשונה
כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום  11באוגוסט 2020

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

מגדלי הים התיכון בע"מ

1131523

1034274

27/04/2020

מניות

 .1אישור מינויו של ה" ה רפי בארי כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת
(שלישית) בת שלוש שנים שתחילתה ביום  7במאי.2020 ,

מגדלי הים התיכון בע"מ

1131523

1034274

27/04/2020

מניות

אישור מינויה של ה" ה עינת צפריר כדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה
נוספת (שלישית) בת שלוש שנים שתחילתה ביום  7במאי.2020 ,

בעד

כן פייט ביופרמה בע"מ

1094473

35102

28/04/2020

מניות

,To increase authorized share capital by NIS 125,000,000 .1
such that following the increase, the authorized share capital
shall equal NIS 250,000,000 divided into 1,000,000,000 ordinary
shares, par value NIS 0.25 each, and to amend our articles of
association accordingly

בעד

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

1081165

4010121

30/04/2020

מניות

 .1מינוי גב' לינדה בן שושן לדירקטורית חיצונית בחברה בהתאם להוראות
סעיפים ( 239א) ו( 245-א) לחוק החברות ,מוצע לאשר את מינויה של גב'
לינדה בן שושן ,כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת כהונה ראשונה בת
שלוש שנים ,שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית ,זאת בהתאם
להמלצת דירקטוריון החברה מישיבתו ביום .26.03.2020

בעד

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ

756015

26512

30/04/2020

מניות

 .1אישור מינויו של מר אפי שמש כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת כהונה
ראשונה בת שלוש שנים

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ

756015

26512

30/04/2020

מניות

 .2אישור מינויו מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואה חשבון
מבקר של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי
ההעסקה של רואה החשבון המבקר של החברה.

בעד

הינו בעל המוניטין והניסיון לערוך שירותי ביקורת
לחברה

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ

756015

26512

30/04/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני  -מר יעקב גוטנשטיין

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ

756015

26512

30/04/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני  -מר אלכס פסל

בעד

בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ

756015

26512

30/04/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני  -מר אריה עובדיה

בעד

בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ

756015

26512

30/04/2020

מניות

 .6דיון (ללא החלטה) בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה
ליום  31בדצמבר .2019

דיון

טיב טעם הולדינגס  1בע"מ

103010

248469

30/04/2020

מניות

 .1אישור תנאי כהונתה והעסקתה של הגב' חן חגי-כהן ,ביתו של בעל
השליטה בחברה ,כראש אגף כספים בחברה הבת ,לתקופה של שלוש ()3
שנים.

בעד

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

הגדלת ההון המבוקשת סבירה לאור מצב החברה.

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

תנאיה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה

נימוקים

החלטת האסיפה

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

אנו לא רואים בשינויים לפגוע בזכויותיהם של בעלי
מניות המיעוט

בעד

 לתקנון ההתאגדות של החברה באופן שישקף את4  עדכון תקנה.2
 "ההון הרשום: בנוסח כדלקמו,העדכונים שבוצעו בהון הרשום של החברה
 מניות240,000,000 -ש"ח מחולק ל60,000,000 של החברה יהיה
" כ"א.נ. ש"ח ע0.25 רגילות בנות

מניות

30/04/2020

248469

103010

 בע"מ1 טיב טעם הולדינגס

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

בעד

Re- election of Darren Glatt to serve as a director to hold . . .1
office until the next annual general meeting of shareholders

מניות

30/04/2020

253393

1107663

בי קומיוניקיישנס בע"מ

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

בעד

Re- election Ran Fuhrer to serve as a director to hold office .2
until the next annual general meeting of shareholders

מניות

30/04/2020

253393

1107663

בי קומיוניקיישנס בע"מ

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

בעד

Re- election Phil Bacal to serve as a director to hold office .3 .1
until the next annual general meeting of shareholders

מניות

30/04/2020

253393

1107663

בי קומיוניקיישנס בע"מ

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

בעד

Re- election of Tomer Raved to serve as a director to hold .4
office until the next annual general meeting of shareholders

מניות

30/04/2020

253393

1107663

בי קומיוניקיישנס בע"מ

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

בעד

Re- election of Stephen Joseph to serve as a director to .5 .3
hold office until the next annual general meeting of shareholders

מניות

30/04/2020

253393

1107663

בי קומיוניקיישנס בע"מ

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

בעד

Re- election of Shlomo Zohar to serve as a director to hold .5
office until the next annual general meeting of shareholders

מניות

30/04/2020

253393

1107663

בי קומיוניקיישנס בע"מ

המשרד הינו בעל המוניטין לערוך שירותי ביקורת
.לחברה

בעד

re appointment of Somekh Chaikin, as the Company''s .6
independent registered public accountants for the year ending
December 31, 2020 and until the Company''s next annual
.general meeting

מניות

30/04/2020

253393

1107663

בי קומיוניקיישנס בע"מ

לאור הונה העצמי השלישי של החברה אנו מוצאים
.את התיקון כנדרש

בעד

amendment of the maximum indemnification amount for all .7
current directors and officers to the greater of 25% of
shareholders'' equity and 15$ million, under the D&O
.indemnification letters

מניות

30/04/2020

253393

1107663

בי קומיוניקיישנס בע"מ

.פוליסה נהוגה בשינוי שליטה בחברה

בעד

adoption of a "run off" directors and officers liability insurance
policy that will cover those directors and officers who served in
their roles in the period prior to December 2019

מניות

30/04/2020

253393

1107663

בי קומיוניקיישנס בע"מ

.פוליסה נהוגה בשינוי שליטה בחברה

בעד

adoption of a "run off" directors and officers liability .10
insurance policy that will cover certain additional former directors
.and officers

מניות

30/04/2020

253393

1107663

בי קומיוניקיישנס בע"מ

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

קבוצת עזריאלי בע"מ

1119478

28317189

30/04/2020

מניות

 .1הארכת תוקפם של כתבי שיפוי ופטור מאחריות ,שהוענקו לגב' שרון
עזריאלי ולגב' נעמי עזריאלי ,שהינן מבעלות השליטה בחברה ומכהנות
כדירקטוריות בחברה.

בעד

גולן מוצרי פלסטיק בע"מ

1091933

240650

03/05/2020

מניות

דיון והצגת הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת  2018ו2019 -

דיון

גולן מוצרי פלסטיק בע"מ

1091933

240650

03/05/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של מר יהודה כהן לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה

נגד

אנו מעריכים כי היקף הדירקטוריון ,המונה שלושה
עשר ( )13חברים ,הינו גדול ביחס לצרכי החברה,
היקף פעילותה ,שוויה ,וביחס למקובל בשוק
בחברות בעלות היקף פעילות דומה ,באופן אשר
עשוי להקשות ולסרבל את עבודת הדירקטוריון
בקביעת האסטרטגיה ובפיקוח על ההנהלה.

גולן מוצרי פלסטיק בע"מ

1091933

240650

03/05/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר אילן אופיר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה

נגד

אנו מעריכים כי היקף הדירקטוריון ,המונה שלושה
עשר ( )13חברים ,הינו גדול ביחס לצרכי החברה,
היקף פעילותה ,שוויה ,וביחס למקובל בשוק
בחברות בעלות היקף פעילות דומה ,באופן אשר
עשוי להקשות ולסרבל את עבודת הדירקטוריון
בקביעת האסטרטגיה ובפיקוח על ההנהלה.

גולן מוצרי פלסטיק בע"מ

1091933

240650

03/05/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר אילן אשל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה

נגד

אנו מעריכים כי היקף הדירקטוריון ,המונה שלושה
עשר ( )13חברים ,הינו גדול ביחס לצרכי החברה,
היקף פעילותה ,שוויה ,וביחס למקובל בשוק
בחברות בעלות היקף פעילות דומה ,באופן אשר
עשוי להקשות ולסרבל את עבודת הדירקטוריון
בקביעת האסטרטגיה ובפיקוח על ההנהלה.

גולן מוצרי פלסטיק בע"מ

1091933

240650

03/05/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר יעקב קרני לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה

נגד

אנו מעריכים כי היקף הדירקטוריון ,המונה שלושה
עשר ( )13חברים ,הינו גדול ביחס לצרכי החברה,
היקף פעילותה ,שוויה ,וביחס למקובל בשוק
בחברות בעלות היקף פעילות דומה ,באופן אשר
עשוי להקשות ולסרבל את עבודת הדירקטוריון
בקביעת האסטרטגיה ובפיקוח על ההנהלה.

תנאי השיפוי והפטור תואמים את המקובל בשוק

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

גולן מוצרי פלסטיק בע"מ

1091933

240650

03/05/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר יעקב שן לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה

נגד

אנו מעריכים כי היקף הדירקטוריון ,המונה שלושה
עשר ( )13חברים ,הינו גדול ביחס לצרכי החברה,
היקף פעילותה ,שוויה ,וביחס למקובל בשוק
בחברות בעלות היקף פעילות דומה ,באופן אשר
עשוי להקשות ולסרבל את עבודת הדירקטוריון
בקביעת האסטרטגיה ובפיקוח על ההנהלה.

גולן מוצרי פלסטיק בע"מ

1091933

240650

03/05/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של מר מוטי אליאסי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה

נגד

אנו מעריכים כי היקף הדירקטוריון ,המונה שלושה
עשר ( )13חברים ,הינו גדול ביחס לצרכי החברה,
היקף פעילותה ,שוויה ,וביחס למקובל בשוק
בחברות בעלות היקף פעילות דומה ,באופן אשר
עשוי להקשות ולסרבל את עבודת הדירקטוריון
בקביעת האסטרטגיה ובפיקוח על ההנהלה.

גולן מוצרי פלסטיק בע"מ

1091933

240650

03/05/2020

מניות

 .8מינוי מחדש של גב' עינת אפשטיין לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית
בחברה

נגד

אנו מעריכים כי היקף הדירקטוריון ,המונה שלושה
עשר ( )13חברים ,הינו גדול ביחס לצרכי החברה,
היקף פעילותה ,שוויה ,וביחס למקובל בשוק
בחברות בעלות היקף פעילות דומה ,באופן אשר
עשוי להקשות ולסרבל את עבודת הדירקטוריון
בקביעת האסטרטגיה ובפיקוח על ההנהלה.

גולן מוצרי פלסטיק בע"מ

1091933

240650

03/05/2020

מניות

 .9מינוי מחדש של גב' ענת שילה לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית
בחברה

נגד

אנו מעריכים כי היקף הדירקטוריון ,המונה שלושה
עשר ( )13חברים ,הינו גדול ביחס לצרכי החברה,
היקף פעילותה ,שוויה ,וביחס למקובל בשוק
בחברות בעלות היקף פעילות דומה ,באופן אשר
עשוי להקשות ולסרבל את עבודת הדירקטוריון
בקביעת האסטרטגיה ובפיקוח על ההנהלה.

גולן מוצרי פלסטיק בע"מ

1091933

240650

03/05/2020

מניות

 .10מינוי מחדש של מר שאול גור לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה

נגד

אנו מעריכים כי היקף הדירקטוריון ,המונה שלושה
עשר ( )13חברים ,הינו גדול ביחס לצרכי החברה,
היקף פעילותה ,שוויה ,וביחס למקובל בשוק
בחברות בעלות היקף פעילות דומה ,באופן אשר
עשוי להקשות ולסרבל את עבודת הדירקטוריון
בקביעת האסטרטגיה ובפיקוח על ההנהלה.

גולן מוצרי פלסטיק בע"מ

1091933

240650

03/05/2020

מניות

 .11מינוי מחדש של מר שאול אשכנזי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בלתי תלוי בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

גולן מוצרי פלסטיק בע"מ

1091933

240650

03/05/2020

מניות

 .12מינוי מחדש של מר דורון הראל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי
תלוי בחברה ,באותם תנאי כהונה

בעד

גולן מוצרי פלסטיק בע"מ

1091933

240650

03/05/2020

מניות

 .13מינוי מחדש של משרד רואי החשבון המבקר של החברה ,קוסט פורר
גבאי את קסירר ,כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה ,וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע
את שכרו של רואה החשבון המבקר בהתאם להיקף השירותים שינתנו על
ידו

בעד

פטרוטקס-שותפות מוגבלת

1155803

33731.88

03/05/2020

איגרות חוב

 .1הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה.1.1 :דיווח על מצב עסקי
השותפות 1.2 .דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי
אגרות החוב.

החלטת האסיפה

נימוקים

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

קדימהסטם בע"מ

1128461

69325

03/05/2020

מניות

 .1אישור התקשרות בהסכמי השקעה עם פרופ' מישל רבל ומר ג'וליאן רוג'רי

בעד

ההתקשרות נראית לנו בתנאים המטיבים עם
החברה

קדימהסטם בע"מ

1128461

69325

03/05/2020

מניות

 .2הגדלת ההון הרשום של החברה וביצוע איחוד הון

בעד

הגדלת ההון ואיחוד ההוא אינם מעלים את חששנו
לפגיעה בבעלי מניות המיעוט בחברה

קדימהסטם בע"מ

1128461

69325

03/05/2020

מניות

 .3מינוי רו"ח עוז משה לדירקטור

נגד

אנו סבורים כי מס'' הדירקטורים בדירקטוריון
החברה הינו גבוה וחריג ביחס למקובל בשוק וכן
ביחס לגודלה של החברה

קדימהסטם בע"מ

1128461

69325

03/05/2020

מניות

 .4מינוי מר דב שפיר לדירקטור

נגד

אנו סבורים כי מס'' הדירקטורים בדירקטוריון
החברה הינו גבוה וחריג ביחס למקובל בשוק וכן
ביחס לגודלה של החברה

קדימהסטם בע"מ

1128461

69325

03/05/2020

מניות

 .5מינוי פרופסור יצחק חביב לדירקטור

נגד

אנו סבורים כי מס'' הדירקטורים בדירקטוריון
החברה הינו גבוה וחריג ביחס למקובל בשוק וכן
ביחס לגודלה של החברה

סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ

1098755

203246

03/05/2020

מניות

 .1הארכת תוקף כתבי השיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם
בעלי שליטה בחברה

בעד

כתב השיפוי מוגבל לעד  25%מהונה העצמי של
החברה ,בהתאם למדיניותנו.

פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ

1102128

660725

03/05/2020

מניות

 .1אישור מינויו מחדש של מר יוסף פרשקובסקי המכהן כיו"ר דירקטוריון
החברה במועד זימון האסיפה.

נגד

פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ

1102128

660725

03/05/2020

מניות

 .2אישור מינויו מחדש של מר ארנון פרשקובסקי המכהן כנשיא וכדירקטור
בחברה במועד זימון האסיפה.

נגד

בהתאם למדיניותנו אנו נמליץ להתנגד למינוי
דירקטורים שהינם קרובי משפחתו של בעל
השליטה ,מעל לשליש מהדירקטורים ,כולל בעל
השליטה עצמו .כיום מכהנים בדירקטוריון החברה 4
דירקטורים שהינם בני משפחה הנמנים על בעלי
השליטה או קרוביהם (ארנון ,עדנה ,שרון ויוסף
החברה
מדירקטוריון
אנו50%
ומהווים
פרשקובסקי),
למינוי
נמליץ להתנגד
למדיניותנו
בהתאם
דירקטורים שהינם קרובי משפחתו של בעל
השליטה ,מעל לשליש מהדירקטורים ,כולל בעל
השליטה עצמו .כיום מכהנים בדירקטוריון החברה 4
דירקטורים שהינם בני משפחה הנמנים על בעלי
השליטה או קרוביהם (ארנון ,עדנה ,שרון ויוסף
פרשקובסקי) ,ומהווים  50%מדירקטוריון החברה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים
בהתאם למדיניותנו אנו נמליץ להתנגד למינוי
דירקטורים שהינם קרובי משפחתו של בעל
השליטה ,מעל לשליש מהדירקטורים ,כולל בעל
השליטה עצמו .כיום מכהנים בדירקטוריון החברה 4
דירקטורים שהינם בני משפחה הנמנים על בעלי
השליטה או קרוביהם (ארנון ,עדנה ,שרון ויוסף
החברה
מדירקטוריון
אנו50%
ומהווים
פרשקובסקי),
למינוי
נמליץ להתנגד
למדיניותנו
בהתאם
דירקטורים שהינם קרובי משפחתו של בעל
השליטה ,מעל לשליש מהדירקטורים ,כולל בעל
השליטה עצמו .כיום מכהנים בדירקטוריון החברה 4
דירקטורים שהינם בני משפחה הנמנים על בעלי
השליטה או קרוביהם (ארנון ,עדנה ,שרון ויוסף
פרשקובסקי) ,ומהווים  50%מדירקטוריון החברה

פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ

1102128

660725

03/05/2020

מניות

 .3אישור מינויה מחדש של הגב' עדנה פרשקובסקי המכהנת כדירקטורית
בחברה במועד זימון האסיפה.

נגד

פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ

1102128

660725

03/05/2020

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של שרון פרשקובסקי המכהן כמנכ"ל וכדירקטור
בחברה במועד זימון האסיפה.

נגד

פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ

1102128

660725

03/05/2020

מניות

 .5אישור מינויה מחדש של הגב' איילת חייק המכהנת כדירקטורית בלתי
תלויה בחברה במועד זימון האסיפה.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ

1102128

660725

03/05/2020

מניות

 .6אישור מינויו מחדש של מר רמטין סבטי המכהן כדירקטור בלתי תלוי
בחברה במועד זימון האסיפה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ

1102128

660725

03/05/2020

מניות

 .7אישור הארכת כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה,
משרד רואי החשבון בייקר טילי – הורוביץ עידן סבו טבת & ;ampכהן טבח,
כרואה החשבון המבקר של החברה ,עד למועד כינוס האסיפה השנתית
הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ

1102128

660725

03/05/2020

מניות

 .8דיון בדוחות התקופתיים של החברה הכוללים ,בין היתר ,את דוחות
הדירקטוריון ואת הדוחות הכספיים של החברה לשנת  2018ולשנת 2019

דיון

פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ

1102128

660725

03/05/2020

מניות

 .9עדכון והארכת תנאי ההתקשרות עם הגב' מאיה קרדי ,הנמנית עם בעלי
השליטה בחברה ,כיועצת משפטית של החברה

בעד

תנאי המענק המוצעים לגב'' קרדי הינם מקלים ביחס
לתוצאות החברה בשנים האחרונות

איי.די.איי .חברה לביטוח בע"מ

1129501

1988451

04/05/2020

מניות

 .1לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דורון שנידמן,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי
המניות של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

איי.די.איי .חברה לביטוח בע"מ

1129501

1988451

04/05/2020

מניות

 .2לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר משה (מוקי)
שנידמן ,לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של
בעלי המניות של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

איי.די.איי .חברה לביטוח בע"מ

1129501

1988451

04/05/2020

מניות

 .3לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יוסי קוצ'יק,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי
המניות של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

איי.די.איי .חברה לביטוח בע"מ

1129501

1988451

04/05/2020

מניות

 .4לאשר את הארכת כהונתה של גב' פנינה שנהב כדירקטורית חיצונית
בחברה ,לתקופת כהונה נוספת ( כהונה שלישית) של  3שנים שתחילתה
ביום  15במאי.2020 ,

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

איי.די.איי .חברה לביטוח בע"מ

1129501

1988451

04/05/2020

מניות

 .5לאשר את הארכת כהונתו של מר יהושע אברמוביץ כדירקטור חיצוני
בחברה ,לתקופת כהונה נוספת ( כהונה שלישית) של  3שנים שתחילתה
ביום  15במאי.2020 ,

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

איי.די.איי .חברה לביטוח בע"מ

1129501

1988451

04/05/2020

מניות

 .6בכפוף לאישור הארכת כהונתה של גב' פנינה שנהב כדירקטורית חיצונית
בחברה ,כאמור בנושא  4שעל סדר היום לעיל ,לאשר מחדש את תנאי
הכהונה וההעסקה בעבורה ,כמפורט בסעיפים  1.6.1ו 1.6.2-לדוח הזימון
המצ"ב.

בעד

תנאי העסקת הדירקטור החיצוני תואמים את
מדיניותנו בעניין ביטוח ,שיפוי ופטור

איי.די.איי .חברה לביטוח בע"מ

1129501

1988451

04/05/2020

מניות

 .7בכפוף לאישור מינויו של מר יהושע אברמוביץ כדירקטור חיצוני בחברה
כאמור בנושא  5שעל סדר היום לעיל ,לאשר מחדש את תנאי הכהונה
וההעסקה בעבורו ,כמפורט בסעיפים  1.6.1ו 1.6.2-שבדוח הזימון המצ"ב.

בעד

תנאי העסקת הדירקטור החיצוני תואמים את
מדיניותנו בעניין ביטוח ,שיפוי ופטור

איי.די.איי .חברה לביטוח בע"מ

1129501

1988451

04/05/2020

מניות

 .8אישור מינוי מחדש של משרד קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר כרואה
החשבון המבקר של החברה לשנת  2020ולתקופה שעד לאסיפה הכללית
השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

איי.די.איי .חברה לביטוח בע"מ

1129501

1988451

04/05/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום
 31בדצמבר .2019

דיון

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1131697

14596

04/05/2020

מניות

;Resolution I: to elect Mr. Eli Yoresh as Director .1

נגד

אנו סבורים כי מינוי  5דירקטורים מטעם מדיגוס
אשר יהוו כ 71%-מהדירקטוריון ,אינו פרופורציונלי
לשיעור החזקותיה.

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1131697

14596

04/05/2020

מניות

to elect Mr. Liron Carmel as Director .2

נגד

אנו סבורים כי מינוי  5דירקטורים מטעם מדיגוס
אשר יהוו כ 71%-מהדירקטוריון ,אינו פרופורציונלי
לשיעור החזקותיה.

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1131697

14596

04/05/2020

מניות

to elect Mr. Lior Amit as Director .3

נגד

אנו סבורים כי מינוי  5דירקטורים מטעם מדיגוס
אשר יהוו כ 71%-מהדירקטוריון ,אינו פרופורציונלי
לשיעור החזקותיה.

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1131697

14596

04/05/2020

מניות

to elect Mr.Amitay Wiss as Director .4

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1131697

14596

04/05/2020

מניות

to elect Mrs. Kineret Tzedef as Director .5

נגד

אנו סבורים כי מינוי  5דירקטורים מטעם מדיגוס
אשר יהוו כ 71%-מהדירקטוריון ,אינו פרופורציונלי
לשיעור החזקותיה.

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1131697

14596

04/05/2020

מניות

to appoint Mr. Udi Kalifi (see details above) as an "External .6
Director" for a term of three years and the payment of the
Director fees set out in Exhibit I o the Notice which is equal to
the maximum amounts set by the External Directors
.Remuneration Rules

בעד

דיון

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1131697

14596

04/05/2020

מניות

to approve the amendment to the Articles of Association .7
regarding the reduction in the maximum and minimum number of
directors

בעד

התיקון המוצע חוסך עלויות מיותרות של כוח אדם
לחברה

קרדן ישראל בע"מ

1210152

229673

04/05/2020

מניות

 .1מינוי מר דניאל וקנין כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום  1ביולי 2020
הצעת ההחלטה :למנות את מר דניאל וקנין כדירקטור חיצוני בחברה החל
מיום  1ביולי  2020ולתקופה של שלוש שנים.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

קרדן ישראל בע"מ

1210152

229673

04/05/2020

מניות

 .2אישור הענקה של כתב פטור לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה
שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם ,המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת
בחברה ו /או בחברות המצויות בשליטתה ,במישרין ו /או בעקיפין לתקופה
של  3שנים שתחילתה במועד אישור אסיפה זו לרבות לה"ה יוסף גרינפלד,
אבי שנור ,רוני בירם ,גיל דויטש ואלון וולקן .הצעת ההחלטה :לאשר הענקת
כתב פטור בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון לכל הדירקטורים ונושאי
המשרה בחברה ו /או בחברות המצויות בשליטתה ,במישרין ו/או בעקיפין,
שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה וקרוביהם ,לרבות ה"ה יוסף גרינפלד,
אבי שנור ,רוני בירם ,גיל דויטש ואלון וולקן וכן לאשר הענקת כתבי פטור
לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה ,שהינם בעלי שליטה וקרוביהם כפי
שיהיו מעת לעת .יובהר כי ביחס לבעלי השליטה בחברה וקרוביהם ,הענקת
הפטור תוגבל לשלוש שנים ממועד אישורה באסיפה הכללית.

בעד

קרדן ישראל בע"מ

1210152

229673

04/05/2020

מניות

 .3אישור הענקה של כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה
שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם ,המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת
בחברה ו /או בחברות המצויות בשליטתה ,במישרין ו/או בעקיפין ,לתקופה
של  3שנים שתחילתה במועד אישור אסיפה זו ,לרבות לה"ה יוסף גרינפלד,
אבי שנור ,רוני בירם ,גיל דויטש ואלון וולקן .הצעת החלטה :לאשר הענקת
כתבי שיפוי בנוסח המצורף כנספח ג' לדוח הזימון לכל הדירקטורים ונושאי
המשרה בחברה ו /או בחברות המצויות בשליטתה ,במישרין ו/או בעקיפין,
מקרב בעלי השליטה בחברה וקרוביהם ,לרבות ה"ה יוסף גרינפלד ,אבי
שנור ,רוני בירם ,גיל דויטש ואלון וולקן וכן ,לאשר הענקת כתבי שיפוי בנוסח
זה בעתיד לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה ,שהינם בעלי שליטה
וקרוביהם ,כפי שיהיו מעת לעת .יובהר כי ביחס לבעלי השליטה בחברה
וקרוביהם ,הענקת השיפוי תוגבל לשלוש שנים ממועד אישורה באסיפה
הכללית.

בעד

מגוריט ישראל בע"מ

1139195

307895

04/05/2020

מניות

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019

דיון

מגוריט ישראל בע"מ

1139195

307895

04/05/2020

מניות

 .2מינוי רואה החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

מגוריט ישראל בע"מ

1139195

307895

04/05/2020

מניות

 .3אישור פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה והכללתם
של הדירקטורים בחברה בפוליסה ו

בעד

תנאי הפוליסה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

מגוריט ישראל בע"מ

1139195

307895

04/05/2020

מניות

 .4אישור פוליסות עתידיות

בעד

תנאי הפוליסה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

החלטת האסיפה

נימוקים

נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנו.

גובה כתב השיפוי לא יעלה על  25%מהונה העצמי
של החברה ודומה למקובל בשוק.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

מגוריט ישראל בע"מ

1139195

307895

04/05/2020

מניות

 .5אישור פוליסת  POSIוהכללתם של הדירקטורים בחברה בפוליסה זו

בעד

תנאי הפוליסה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

מגוריט ישראל בע"מ

1139195

307895

04/05/2020

מניות

 .6אישור פוליסת  POSIעתידיות

בעד

תנאי הפוליסה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

מגוריט ישראל בע"מ

1139195

307895

04/05/2020

מניות

 .7איחוד הון המניות של החברה והגדלת הונה הרשום

בעד

אנו לא רואים בשינוי המוצע לפגוע בבעלי מניות
המיעוט בחברה

אזורים ליו ריט

1162775

0

04/05/2020

מניות

דיון בדוח התקופתי של החברה ,הכולל ,בין היתר ,את הדוחות הכספיים של
החברה ואת דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתימה ביום
 31בדצמבר .2019

דיון

אזורים ליו ריט

1162775

0

04/05/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זוהר ושות' רואי חשבון ,כרואה
החשבון המבקר של החברה ,לתקופת ביקורת נוספת עד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה

אזורים ליו ריט

1162775

0

04/05/2020

מניות

 .3מינוי לראשונה של גב' אפרת טולקובסקי כדירקטורית חיצונית
בדירקטוריון החברה ,לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד
אישור האסיפה הכללית.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד

אזורים ליו ריט

1162775

0

04/05/2020

מניות

 .4מינוי לראשונה של מר דניאל ברנשטיין כדירקטור חיצוני בדירקטוריון
החברה ,לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור
האסיפה הכללית.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אזורים ליו ריט

1162775

0

04/05/2020

מניות

 .5מינוי של מר רון מאור כדירקטור ( שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון
החברה ,לתקופת כהונה ממועד אישור האסיפה הכללית השנתית של
החברה ועד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ

1081074

806613

05/05/2020

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה לתקופה של  3שנים החל
ממועד אישור האסיפה הכללית

בעד

התקרות המצויות במדיניות נראות לנו כסבירות
ביחס לגודל החברה ופעילותה

איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ

1081074

806613

05/05/2020

מניות

 .2אישור תנאי כהונתו והעסקתו של עמיחי גרין כיו" ר דירקטוריון לתקופה
נוספת

בעד

תנאיו נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה

איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ

1081074

806613

05/05/2020

מניות

 .3אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אחישי גל כמנכ"ל החברה לתקופה
נוספת

בעד

תנאיו נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ

1081074

806613

05/05/2020

מניות

 .4אישור תנאי כהונתו והעסקתו של נבו גל כסמנכ" ל פיתוח עסקי ויו"ר פעיל
באיסתא נכסים לתקופה נוספת

בעד

תנאיו נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה

איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ

1081074

806613

05/05/2020

מניות

 .5תיקון תקנון החברה

בעד

השינוי לא בא על מנת לפגוע בזכויות בעלי מניות
המיעוט

או.אר.טי.טכנולוגיות בע"מ

1086230

172979

05/05/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה ,לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2019

דיון

או.אר.טי.טכנולוגיות בע"מ

1086230

172979

05/05/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של מר מאיר ניסנסון כדירקטור

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

או.אר.טי.טכנולוגיות בע"מ

1086230

172979

05/05/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר תנחום אורן כדירקטור

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

או.אר.טי.טכנולוגיות בע"מ

1086230

172979

05/05/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של רוני אורן כדירקטור

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

או.אר.טי.טכנולוגיות בע"מ

1086230

172979

05/05/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר ניב אחיטוב כדירקטור

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

או.אר.טי.טכנולוגיות בע"מ

1086230

172979

05/05/2020

מניות

 .6למנות את  BDOזיו האפט ,כרואי חשבון מבקרים של החברה ולהסמיך
את הדירקטוריון לקבוע את שכרם

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לתפקיד

או.אר.טי.טכנולוגיות בע"מ

1086230

172979

05/05/2020

מניות

בעד

בחברה הצטברו עודפים משמעותיים לאחר הנזלת
הנכס העיקרי וכי זו חילקה חלק ניכר מהם כדיבידנד
לבעלי המניות בשנת  .2017אסטרטגיית החברה
המוצהרת הינה בשימוש מקורות אלו לטובת
השקעה מחדש ,כאשר במועד הנוכחי החברה
משתמשת ברובן לטובת השקעות פיננסיות

או.אר.טי.טכנולוגיות בע"מ

1086230

172979

05/05/2020

מניות

בעד

מדיניות התגמול של החברה תואמת את גודלה ,את
היקף פעילותה וכן את המקובל בשוק

או.אר.טי.טכנולוגיות בע"מ

1086230

172979

05/05/2020

מניות

 .7לאשר את הסך הכולל של הדיבידנדים ביניים שחולקו או אושרו לחלוקה
עד למועד כינוס האסיפה ,כדלקמן :דיבידנד ביניים בסך של כ9,873,222 -
ש"ח ,שחולק על-ידי החברה ביום  .4.9.2019להסרת ספק ,אין באמור
לעיל ,כדי למנוע חלוקת דיבידנדים נוספים מתוך רווחים שנצברו בשנת
.2019
 .8לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת ביחס לנושאי משרה בחברה.
מסמך מדיניות התגמול מצורף כנספח א' לדוח זימון זה (להלן" :מדיניות
התגמול המוצעת") ונוסחו "מסומן" ביחס למסמך מדיניות התגמול הקיימת
(להלן" :מדיניות  .)"2017להלן " :החלטת מדיניות התגמול" .החלטת מדיניות
התגמול אושרה על ידי דירקטוריון החברה בישיבתו מיום ,18.3.2020
לאחר שאושרה על ידי ועדת הביקורת של החברה בישיבתה מיום
.12.3.2020
מענק שנתי מיוחד בגין מדדים איכותיים ובשיקול דעת לגב' תמר
 .9לאשר
רז ,מנכ" ל החברה בגובה משכורת חודשית אחת ,בסך של  35,000ש"ח
(להלן" :המענק המוצע למנכ"ל") .יובהר ,כי הענקת המענק המוצע לגב' רז
אינה חורגת ממדיניות התגמול המוצעת וכן אינה חורגת ממדיניות .2017
החלטת המענק המוצע למנכ" ל אושרה על ידי דירקטוריון החברה בישיבתו
מיום  ,18.3.2020לאחר שאושרה על ידי ועדת הביקורת של החברה
בישיבתה מיום .12.3.2020

ללא המלצה

החלטת האסיפה

הורד מסדר היום

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ

174011

150755

05/05/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה ,לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2019

דיון

אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ

174011

150755

05/05/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של מר בנימין ליברמן כדירקטור

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ

174011

150755

05/05/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר תנחום אורן כדירקטור

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ

174011

150755

05/05/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של גברת מירי לנט שריר כדירקטורית

בעד

היהו בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ

174011

150755

05/05/2020

מניות

 .5למנות את  KPMGסומך חייקין ,כרואי חשבון מבקרים של החברה
ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם לשנת 2019

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון לבצע
ביקורת בחברה

אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ

174011

150755

05/05/2020

מניות

 .6לתקן את תקנון החברה הנוכחי (להלן " :התקנון הנוכחי") כפי שפורסם
בדיווח מיידי מיום ( 11.7.2012מס' אסמכתא ,)2012-01-182832 :כך
שיוחלפו סעיפים  116 - 1וסעיפים  123 - 118בתקנון הנוכחי ,בסעיפים - 1
 196בתקנון המתוקן שנוסחו מצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה

נגד

התיקון המוצע בתקנון החברה מפחית את השפעתם
של בעלי מניות המיעוט בהחלטות בדבר תיקון תקנון
החברה

אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ

174011

150755

05/05/2020

מניות

 .7לתקן את תזכיר החברה הנוכחי (להלן" :התזכיר הנוכחי") כפי שפורסם
בדיווח מיידי מיום ( 5.11.2003מס' אסמכתא ,)2003-01-018738 :כך
שיתוקן סעיף  4לפיו כל שינוי בתזכיר שהאסיפה מוסמכת לעשותו ,יצריך
רוב זהה לזה שיידרש לשם שינוי התקנון ,דהיינו ,רוב רגיל ,לעומת רוב
מיוחד הנדרש אילולא תיקון זה ,והכל כמפורט בתזכיר המתוקן שנוסחו
המסומן מצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה

נגד

שינוי הרוב הנדרש מרוב מיוחד לרוב רגיל מפחית
את השפעתם של בעלי מניות המיעוט בעניין ,אנו
סבורים כי שינויים במסמכי ההתאגדות של החברה
הינם נושא רגיש הנוגע בליבת החברה ,לדידנו כל
שינוי או תיקון שכזה מצריך אישור ברוב מיוחד של
בעלי מניות החברה ,על כן אנו ממליצים להתנגד
לסעיף זה.

יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

1093558

97263

05/05/2020

מניות

 .1לתקן את תקנון החברה לנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה

נגד

אנו מסתייגים מדירקטוריון מדורג וממיניו דירקטורים
במסגרתו

יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

1093558

97263

05/05/2020

מניות

 .2בכפוף לאישור תיקון התקנון החברה ,למנות מחדש את מר שמואל
רובינשטיין כדירקטור בחברה.

נגד

אנו מסתייגים מדירקטוריון מדורג וממיניו דירקטורים
במסגרתו

יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

1093558

97263

05/05/2020

מניות

 .3בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה ,למנות מחדש את ד"ר שאול מוכתר
כדירקטור בחברה.

נגד

אנו מסתייגים מדירקטוריון מדורג וממיניו דירקטורים
במסגרתו

יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

1093558

97263

05/05/2020

מניות

 .4בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה ,למנות מחדש את גב' מיטל רן
זוהרה כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.

נגד

אנו מסתייגים מדירקטוריון מדורג וממיניו דירקטורים
במסגרתו

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

1093558

97263

05/05/2020

מניות

 .5בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה ,למנות מחדש את מר ניר בן צבי
כדירקטור בחברה.

נגד

אנו מסתייגים מדירקטוריון מדורג וממיניו דירקטורים
במסגרתו

יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

1093558

97263

05/05/2020

מניות

 .6בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה ,למנות מחדש את מר גולן ביטון
כדירקטור בחברה.

נגד

אנו מסתייגים מדירקטוריון מדורג וממיניו דירקטורים
במסגרתו

יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

1093558

97263

05/05/2020

מניות

 .7בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה ,למנות מחדש את מר חיים הורביץ
כיו"ר דירקטוריון החברה.

נגד

אנו מסתייגים מדירקטוריון מדורג וממיניו דירקטורים
במסגרתו

יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

1093558

97263

05/05/2020

מניות

 .8בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה ובכפוף לאישור האסיפה הכללית את
מינוים מחדש של הדירקטורים המכהנים ,לסווג את חברי הדירקטוריון
לשלוש קבוצות ,כדלקמן :קבוצה א'' – שמואל רובינשטיין ומיטל רן זוהרה;
קבוצה ב'' – ד"ר שאול מוכתר וניר בן צבי; קבוצה ג'' – גולן ביטון וחיים
הורביץ.

נגד

אנו מסתייגים מדירקטוריון מדורג וממיניו דירקטורים
במסגרתו

יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

1093558

97263

05/05/2020

מניות

 .9לאשר את נוסחת המענק השנתי ,ביחס ליעדים המדידים ,למר ביטון
לשנים  2020עד  ,2022וכן לאשר הענקת  750,000יחידות מניה חסומות
מותנות ביצועים (.)PSUs

נגד

אנו מסתייגים מהענקת תגמול הוני לבעל השליטה.

יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

1093558

97263

05/05/2020

מניות

 .10לאשר תשלום מענק מיוחד למר ניר בן צבי ,דירקטור בחברה ,בשיעור
שיעמוד על  3%משווי עסקת רכישת פעילות (בדרך של מיזוג או רכישה) או
שיתוף פעולה בתחום הקנאביס הרפואי .המענק ישולם בכפוף להשלמת
עסקת רכישה כאמור ובהתאם לאבני הדרך שייקבעו בה ,ככל שייקבעו.

נגד

גובה המענק לא מוגבל במספר ממשי ויכול לחרוג
ממדיניותנו לגבי תגמול הוני לדירקטורים.

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ

1140573

484188

05/05/2020

מניות

 .1מינוי מחדש של הגב' ענת הולנדר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת
כהונה נוספת באותם תנאי כהונה ,החל מיום  17במאי .2020

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ

1140573

484188

05/05/2020

מניות

מינוי מחדש של מר גיל -עד בושביץ כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה
נוספת באותם תנאי כהונה ,החל מיום  17במאי .2020

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ

1140573

484188

05/05/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר נתן (נתי) גלבוע כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה נוספת באותם תנאי כהונה ,החל מיום  17במאי .2020

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

נובולוג (פארם אפ  )1966בע"מ

1140151

501900

05/05/2020

מניות

 .1אישור תיקון למדיניות תגמול לנושאי משרה של החברה ,כמפורט בסעיף
 1לדוח הזימון.

בעד

התיקון המוצע אינו מעלה את חששנו לפגיעה בבעלי
מניות המיעוט בחברה

נובולוג (פארם אפ  )1966בע"מ

1140151

501900

05/05/2020

מניות

 .2הגמול המשולם לדירקטורים בחברה ,כפי שהיו מעת לעת ,כמפורט
בסעיף  2לדוח הזימון.

בעד

הגמול המוצע הינו בהתאם לחוק

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

נובולוג (פארם אפ  )1966בע"מ

1140151

501900

05/05/2020

מניות

 .3אישור מינויה מחדש של הדירקטורית החיצונית ,גב' מירי נוה ,לתקופת
כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים לרבות אישור התגמול שישולם לה
בעבור שירותיה כדירקטורית חיצונית ,כמפורט בסעיף  3לדוח הזימון.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

נובולוג (פארם אפ  )1966בע"מ

1140151

501900

05/05/2020

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של הדירקטור החיצוני ,מר דוד בן עמי ,לתקופת
כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים לרבות אישור התגמול שישולם לו
בעבור שירותיו כדירקטור חיצוני ,כמפורט בסעיף  3לדוח הזימון.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

נובולוג (פארם אפ  )1966בע"מ

1140151

501900

05/05/2020

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון דלויט  -ברייטמן ,אלמגור,
זהר ושות' ,כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף  4לדוח הזימון.

בעד

משרד רואי החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

נובולוג (פארם אפ  )1966בע"מ

1140151

501900

05/05/2020

מניות

 .6אישור מינויו מחדש של רמי דר (יו"ר הדירקטוריון) ,המכהן כדירקטור
בחברה ,לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
של החברה ,כמפורט בסעיף  5לדוח הזימון.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

נובולוג (פארם אפ  )1966בע"מ

1140151

501900

05/05/2020

מניות

 .7אישור מינויו מחדש של ניתאי טל ,המכהן כדירקטור בחברה ,לתקופת
כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ועדכון
תנאי כהונתו והעסקתו ,כמפורט בסעיף  5לדוח הזימון.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

נובולוג (פארם אפ  )1966בע"מ

1140151

501900

05/05/2020

מניות

 .8אישור מינויו מחדש של דורון שטיגר ,המכהן כדירקטור בחברה ,לתקופת
כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ועדכון
תנאי כהונתו והעסקתו ,כמפורט בסעיף  5לדוח הזימון.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

נובולוג (פארם אפ  )1966בע"מ

1140151

501900

05/05/2020

מניות

 .9אישור מינויו מחדש של יהונתן קפלן ( כדירקטור בלתי תלוי) ,המכהן
כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה ועדכון תנאי כהונתו והעסקתו ,כמפורט בסעיף
 5לדוח הזימון.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

נובולוג (פארם אפ  )1966בע"מ

1140151

501900

05/05/2020

מניות

 .10דיון (ללא החלטה) בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה לתקופה של שנים עשר חודשים שהסתיימה ביום  31בדצמבר
.2019

דיון

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

473017

103289

05/05/2020

מניות

 .1אישור רכישת כיסוי ביטוח אחריות נושאי משרה מסוג " "Run Offעבור
דירקטורים ונושאי משרה שכיהנו בדורי בניה ,לרבות נושאי משרה מקרב
בעל השליטה ,עד למועד איבוד השליטה בדורי בניה ,והכל כפוף לתנאי
הכיסוי הביטוחי וכמובא בסעיף ג .לדוח.

בעד

מדיפאואר (אוברסיס) פאבליק קו .לימיטד

1139955

182722

05/05/2020

מניות

הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר2019 ,

דיון

מדיפאואר (אוברסיס) פאבליק קו .לימיטד

1139955

182722

05/05/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן ,אלמגור ,זהר ושות' כרואה
החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת הנהלת
החברה לקבוע את שכרם

בעד

ביטוח מסוג  RUN OFFהינו מקובל בקרב חברות
ציבוריות גם לאחר סיום כהונת נושאי המשרה
בחברה או במקרים של איבוד שליטה ,על כן אנו
סבורים כי מגיע לנושאי המשרה את ההגנה
הביטוחית המקובלת בהקשר זה.

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון לביצוע
ביקורת בחברה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

מדיפאואר (אוברסיס) פאבליק קו .לימיטד

1139955

182722

05/05/2020

מניות

 .3לאשר את הארכת מינויו של מר יאיר גולדפינגר כדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

מדיפאואר (אוברסיס) פאבליק קו .לימיטד

1139955

182722

05/05/2020

מניות

 .4לאשר את הארכת מינויו של מר אמיר שרף כדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

מדיפאואר (אוברסיס) פאבליק קו .לימיטד

1139955

182722

05/05/2020

מניות

 .5לאשר את הארכת מינויו של מר פטרוס אדאמידס כדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

מדיפאואר (אוברסיס) פאבליק קו .לימיטד

1139955

182722

05/05/2020

מניות

 .6לאשר את הארכת מינויו של מר לואיס קלאפאס כדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

מדיפאואר (אוברסיס) פאבליק קו .לימיטד

1139955

182722

05/05/2020

מניות

 .7לאשר את הארכת מינויה של גב' שירלי שטריפלר כדירקטורית בלתי
תלויה בחברה

בעד

היהו בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

קליל תעשיות בע"מ

797035

709607

05/05/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב
ענייני החברה ליום  31בדצמבר 2019

דיון

קליל תעשיות בע"מ

797035

709607

05/05/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר (,)EY
כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד כינוס האסיפה השנתית
הבאה של החברה ,והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכר טרחתו ויתר תנאי
ההתקשרות עמו

בעד

המשרד הינו בעל המוניטין והידע הדרוש לערוך
שירותי ביקורת לחברה.

קליל תעשיות בע"מ

797035

709607

05/05/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,מר צור דבוש ,עד לתום
האסיפה השנתית הבאה.

בעד

הינו בעל הניסיון למילוי התפקיד.

קליל תעשיות בע"מ

797035

709607

05/05/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,מר קובי לוי ,עד לתום
האסיפה השנתית הבאה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

קליל תעשיות בע"מ

797035

709607

05/05/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה ,גב' נעמי אנוך ,עד לתום
האסיפה השנתית הבאה.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

קליל תעשיות בע"מ

797035

709607

05/05/2020

מניות

 .6עדכון תנאי התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ייעוץ כדירקטור
מומחה עם מר קובי לוי ( באמצעות חברה בבעלותו).

בעד

אנו מתרשמים כי התנאים המוצעים תואמים את
תרומתו של מר לוי לחברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

קליל תעשיות בע"מ

797035

709607

05/05/2020

מניות

 .7אישור הארכת מועד תקופת מימוש כתבי אופציה למנכ"ל לשעבר ,מר
אריה ריכטמן.

בעד

אנו מתרשמים כי השינוי המוצע הינו בעל היגיון
כלכלי.

מנורה מבטחים החזקות בע"מ

566018

3446422

05/05/2020

מניות

 .1חידוש כהונת ה"ה אביטל שטיין כדח"צית בחברה ואישור גמולה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

פריגו קומפני

1130699

21965384

06/05/2020

מניות

Election of Directors : Bradley A. Alford .1

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

פריגו קומפני

1130699

21965384

06/05/2020

מניות

Election of Directors : Rolf A. Classon .2

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

פריגו קומפני

1130699

21965384

06/05/2020

מניות

Election of Directors : Adriana Karaboutis .3

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

פריגו קומפני

1130699

21965384

06/05/2020

מניות

Election of Directors: Murray S. Kessler .4

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

פריגו קומפני

1130699

21965384

06/05/2020

מניות

Election of Directors: Jeffrey B. Kindler .5

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

פריגו קומפני

1130699

21965384

06/05/2020

מניות

Election of Directors: Erica L. Mann .6

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

פריגו קומפני

1130699

21965384

06/05/2020

מניות

Election of Directors: Donal O’Connor .7

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

פריגו קומפני

1130699

21965384

06/05/2020

מניות

Election of Directors: Geoffrey M. Parker .8

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

פריגו קומפני

1130699

21965384

06/05/2020

מניות

Election of Directors: Theodore R. Samuels .9

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

פריגו קומפני

1130699

21965384

06/05/2020

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

Ratify, in a non-binding advisory vote, the appointment of .10
Ernst & Young LLP as the Company’s independent auditor, and
authorize, in a binding vote, the Board of Directors, acting
through the Audit Committee, to fix the remuneration of the
auditor

בעד

עבר

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

פריגו קומפני

1130699

21965384

06/05/2020

מניות

Advisory vote on executive compensation . .11

בעד

עבר

התגמולים המשולמים בחברה נראים לנו כסבירים

פריגו קומפני

1130699

21965384

06/05/2020

מניות

Renew the Board’s authority to issue shares under Irish law .12

בעד

עבר

אנו סבורים כי הליך זה הינו מהותי לחברות ציבוריות
ולא בא לפגוע בזכויות בעלי מניות המיעוט

פריגו קומפני

1130699

21965384

06/05/2020

מניות

-Renew the Board’s authority to opt-out of statutory pre .13
emption rights under Irish law

בעד

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

אנו סבורים כי הליך זה הינו מהותי לחברות ציבוריות
ולא בא לפגוע בזכויות בעלי מניות המיעוט

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

727016

99849

06/05/2020

מניות

 .1בהמשך לאישור ועדת הביקורת (והתגמול) ודירקטוריון החברה מהימים
 11במרץ  2020ו 16-במרץ  ,2020בהתאמה ,מוצע לאשר ,את התקשרות
החברה בהסכם שירותי ניהול עם קיו.פי.איי ,שהינה בשליטת מר נגר ,אשר
תעמיד לחברה את שירותיו של מר גבי נגר כמנכ"ל החברה וכמנכ"ל קרגל,
בהיקף של משרה מלאה ,וזאת לתקופה של שלוש שנים החל ממועד
. 16.2.2020

בעד

אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינק.

1155019

56135468

06/05/2020

מניות

Elect of Director Marcello V. Bottoli .1

בעד

השתתף בישיבות הדירקטוריון בשיעור הגבוה מ-
75%

אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינק.

1155019

56135468

06/05/2020

מניות

Elect of Director Michael L. Ducker .2

בעד

השתתף בישיבות הדירקטוריון בשיעור הגבוה מ-
.75%

אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינק.

1155019

56135468

06/05/2020

מניות

Elect of Director David R. Epstein . .3

בעד

השתתף בישיבות הדירקטוריון בשיעור הגבוה מ-
.75%

אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינק.

1155019

56135468

06/05/2020

מניות

.Elect of Director Roger W. Ferguson, Jr . .4

בעד

השתתף בישיבות הדירקטוריון בשיעור הגבוה מ-
.75%

אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינק.

1155019

56135468

06/05/2020

מניות

.Elect of Director John F. Ferraro .5

בעד

השתתף בישיבות הדירקטוריון בשיעור הגבוה מ-
.75%

אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינק.

1155019

56135468

06/05/2020

מניות

.Elect of Director Andreas Fibig .6

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

עבר

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינק.

1155019

56135468

06/05/2020

מניות

.Elect of Director Christina Gold .7

בעד

השתתף בישיבות הדירקטוריון בשיעור הגבוה מ-
.75%

אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינק.

1155019

56135468

06/05/2020

מניות

.Elect of Director Katherine M. Hudson .8

בעד

השתתפה בישיבות הדירקטוריון בשיעור הגבוה מ-
.75%

אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינק.

1155019

56135468

06/05/2020

מניות

.Elect of Director Dale F. Morrison .9

בעד

השתתף בישיבות הדירקטוריון בשיעור הגבוה מ-
.75%

אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינק.

1155019

56135468

06/05/2020

מניות

.Elect of Director Dr. Li-Huei Tsai .10

בעד

השתתף בישיבות הדירקטוריון בשיעור הגבוה מ-
.75%

אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינק.

1155019

56135468

06/05/2020

מניות

.Elect of Director Stephen Williamson .11

בעד

השתתף בישיבות הדירקטוריון בשיעור הגבוה מ-
.75%

אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינק.

1155019

56135468

06/05/2020

מניות

Ratify the selection of PricewaterhouseCoopers LLP as our .12
independent registered public accounting firm for the 2020 fiscal
.year

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינק.

1155019

56135468

06/05/2020

מניות

Approve, on an advisory basis, the compensation of our .13
.named executive officers in 2019

בעד

התגמולים המוצעים תואמים את ביצועי החברה.

ארן מחקר ופיתוח ( )1982בע"מ

1085265

74653

06/05/2020

מניות

 .1דיון וקבלת הדו"ח התקופתי של החברה לשנת  ,2018אשר פורסם
באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה ביום
 28במרץ ( 2018מס' אסמכתא.)2018-01-031699 :

דיון

דיון

ארן מחקר ופיתוח ( )1982בע"מ

1085265

74653

06/05/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות'  -רואי חשבון ,כרואה
החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה ,והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

ארן מחקר ופיתוח ( )1982בע"מ

1085265

74653

06/05/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר אברהם זכאי לדירקטוריון החברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

ארן מחקר ופיתוח ( )1982בע"מ

1085265

74653

06/05/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר רן סתו לדירקטוריון החברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

ארן מחקר ופיתוח ( )1982בע"מ

1085265

74653

06/05/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר אמנון זכאי לדירקטוריון החברה

ארן מחקר ופיתוח ( )1982בע"מ

1085265

74653

06/05/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של גב' אורית סתו לדירקטוריון החברה

בעד

ארן מחקר ופיתוח ( )1982בע"מ

1085265

74653

06/05/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של מר גיורא ענבר לדירקטוריון החברה (כדירקטור בלתי
תלוי)

בעד

עבר

בנק ירושלים בע"מ

726018

555045

06/05/2020

מניות

 .1סעיף  1.1לס"י  -לאשר מענק שנתי משתנה למנכ"ל הבנק ,מר גיל טופז,
בגין שנת  ,2019כמפורט בדוח המיידי המצ"ב.

בעד

עבר

אנו מוצאים את המענק כמקובל לאור עמידת הבנק
בתנאי הסף שנקבעו במסגרת מנגנון המענק.

בנק ירושלים בע"מ

726018

555045

06/05/2020

מניות

 .2סעיף  1.2.1לס"י  -לאשר מענק שנתי משתנה למר דוד לוי ,משנה
למנכ"ל ,מנהל החטיבה הקמעונאית ,בגין שנת  ,2019כמפורט בדוח המיידי
המצ"ב.

בעד

עבר

אנו מוצאים את המענק כמקובל לאור עמידת הבנק
בתנאי הסף שנקבעו במסגרת מנגנון המענק.

בנק ירושלים בע"מ

726018

555045

06/05/2020

מניות

 .3סעיף  1.2.2לס"י  -לאשר מענק שנתי משתנה למר משה עומר ,משנה
למנכ"ל ,מנהל חטיבה פיננסית ואסטרטגיה בגין שנת  ,2019כמפורט בדוח
המיידי המצ"ב.

בעד

עבר

אנו מוצאים את המענק כמקובל לאור עמידת הבנק
בתנאי הסף שנקבעו במסגרת מנגנון המענק.

בנק ירושלים בע"מ

726018

555045

06/05/2020

מניות

 .4סעיף  1.2.3לס"י  -לאשר מענק שנתי משתנה למר מריו ויינגרטין ,משנה
למנכ"ל ,מנהל חטיבת משאבים וחדשנות טכנולוגית ,בגין שנת ,2019
כמפורט בדוח המיידי המצ"ב.

בעד

עבר

אנו מוצאים את המענק כמקובל לאור עמידת הבנק
בתנאי הסף שנקבעו במסגרת מנגנון המענק.

בנק ירושלים בע"מ

726018

555045

06/05/2020

מניות

 .5סעיף  1.2.4לס"י  -לאשר מענק שנתי משתנה למר רון שגיא ,סמנכ"ל,
המבקר הפנימי הראשי ,בגין שנת  ,2019כמפורט בדוח המיידי המצ"ב.

בעד

עבר

אנו מוצאים את המענק כמקובל לאור עמידת הבנק
בתנאי הסף שנקבעו במסגרת מנגנון המענק.

בנק ירושלים בע"מ

726018

555045

06/05/2020

מניות

 .6סעיף  1.2.5לס"י  -לאשר מענק שנתי משתנה למר אלכסנדר זלצמן,
סמנכ"ל ,מנהל אגף הכספים והחשבונאי הראשי ,בגין שנת  ,2019כמפורט
בדוח המיידי המצ"ב.

בעד

עבר

אנו מוצאים את המענק כמקובל לאור עמידת הבנק
בתנאי הסף שנקבעו במסגרת מנגנון המענק.

בנק ירושלים בע"מ

726018

555045

06/05/2020

מניות

 .7סעיף  1.2.6לס"י  -לאשר מענק שנתי משתנה למר אריאל לוינגר,
סמנכ"ל ,מנהל חטיבת הסיכונים מנהל סיכונים ראשי  ,בגין שנת ,2019
כמפורט בדוח המיידי המצ"ב.

בעד

עבר

אנו מוצאים את המענק כמקובל לאור עמידת הבנק
בתנאי הסף שנקבעו במסגרת מנגנון המענק.

בנק ירושלים בע"מ

726018

555045

06/05/2020

מניות

 .8סעיף  1.2.7לס"י  -לאשר מענק שנתי משתנה לגב' שרית וייסטוך,
סמנכ"ל ,מנהלת אגף ייעוץ משפטי ,ציות ואכיפה ,בגין שנת  ,2019כמפורט
בדוח המיידי המצ"ב.

בעד

עבר

אנו מוצאים את המענק כמקובל לאור עמידת הבנק
בתנאי הסף שנקבעו במסגרת מנגנון המענק.

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

בנק ירושלים בע"מ

726018

555045

06/05/2020

מניות

 .9סעיף  1.2.8לס"י  -לאשר מענק שנתי משתנה למר לירן עובדיה ,מנהל
חטיבת נדל"ן ומוצרים בנקאיים בגין שנת  ,2019כמפורט בדוח המיידי
המצ"ב.

בנק ירושלים בע"מ

726018

555045

06/05/2020

מניות

 .10סעיף  1.2.9לס"י  -לאשר מענק שנתי משתנה לגב' כרמל פלורנץ,
מזכיר הבנק ,וחברות בנות בגין שנת  ,2019כמפורט בדוח המיידי המצ"ב.

בעד

קבוצת גולד בונד בע"מ

149013

492116

06/05/2020

מניות

הצגה ודיון בדו" חות הכספיים השנתיים ובדו"ח הדירקטוריון על מצב עסקי
החברה לשנה שהסתיימה ביום 31/12/2019

דיון

דיון

קבוצת גולד בונד בע"מ

149013

492116

06/05/2020

מניות

 .2מינויו מחדש משרד רואה החשבון  – BDOזיו האפט כרואה החשבון
המבקר של החברה ,החל ממועד אישור ההחלטה על ידי האסיפה והסמכת
דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

בעד

עבר

משרד רואי החשבון ,בעל הידע והנסיון הדרושים על
מנת לטפל בענייני הביקורת והמס של החברה

קבוצת גולד בונד בע"מ

149013

492116

06/05/2020

מניות

 .3חידוש כהונת מר שלומי פוגל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת גולד בונד בע"מ

149013

492116

06/05/2020

מניות

 .4חידוש כהונת הגב' טניה פוגל כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה
נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

עבר

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת גולד בונד בע"מ

149013

492116

06/05/2020

מניות

 .5חידוש כהונת הגב' עתליה שמלצר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה
נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

עבר

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת גולד בונד בע"מ

149013

492116

06/05/2020

מניות

 .6חידוש כהונת מר אסי שמלצר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת גולד בונד בע"מ

149013

492116

06/05/2020

מניות

 .7חידוש כהונת מר גל תורן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת גולד בונד בע"מ

149013

492116

06/05/2020

מניות

 .8חידוש כהונת הגב' נופר יחיאל כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה
נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

עבר

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת גולד בונד בע"מ

149013

492116

06/05/2020

מניות

 .9חידוש כהונת מר נחום גנצרסקי כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת
כהונה נוספת שתסתיים ביום 27.7.2020

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

אנו מוצאים את המענק כמקובל לאור עמידת הבנק
בתנאי הסף שנקבעו במסגרת מנגנון המענק.

עבר

אנו מוצאים את המענק כמקובל לאור עמידת הבנק
בתנאי הסף שנקבעו במסגרת מנגנון המענק.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

קבוצת גולד בונד בע"מ

149013

492116

06/05/2020

מניות

 .10מינוי מר שמואל רבינא לכהונת דירקטור חיצוני בחברה

קבוצת גולד בונד בע"מ

149013

492116

06/05/2020

מניות

 .11הענקת כתב פטור למר שמואל רבינא (מועמד לכהונת דח"צ) בגין
הפרת חובת זהירות כלפי החברה

בעד

קבוצת גולד בונד בע"מ

149013

492116

06/05/2020

מניות

 .12התקשרות בין החברה לבין אחת מבעלות השליטה בה בהסכם חדש
למתן שירותי אחסנת מכולות ומטענים ושירותי הובלת מטענים ומכולות

בעד

קרסו מוטורס בע"מ

1123850

1255975

06/05/2020

מניות

 .1מוצע לאשר מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה
ובחברות בנות שלה ,ה"ה יואל קרסו (יו" ר דירקטוריון החברה ובעל שליטה
בחברה) ,ציפורה מזרחי ( דירקטורית ובעלת שליטה בחברה) ,אריאל קרסו
(דירקטור ובעל שליטה בחברה) ,יוני גולדשטיין קרסו (דירקטורית ובעלת
שליטה בחברה) ,אורלי חשן ( דירקטורית ובעלת שליטה בחברה) ,שרה
קרסו בוטון ( דירקטורית ובעלת שליטה בחברה) ,משה קרסו (דירקטור ובעל
שליטה בחברה) ,שלמה קרסו ( דירקטור ואביהן של יוני גולדשטיין ואורלי
חשן) ,יורם בן חיים ( דירקטור וקרוב של בעלת שליטה בחברה ) ,רוני בוטון
(בעלה של הגב' שרה בוטון קרסו ,דירקטורית בדירקטוריון החברה ובעלת
שליטה בחברה ,המכהן כדירקטור בדירקטוריון מטרו מוטור (אחזקות)
בע"מ ,חברה כלולה ( )33%של החברה) ויעקב חשן (בעלה של הגב' אורלי
חשן קרסו ,דירקטורית בדירקטוריון החברה ובעלת שליטה בחברה ,המכהן
כדירקטור בדירקטוריון פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ ,ואוטו קאש שירותי
מימון בע"מ חברות בת ( )100%של החברה) .לפרטים נוספים ראו סעיף 2
לדוח הזימון.

בעד

מיט-טק  3די בעמ

1080720

51583

07/05/2020

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

עבר

כתב הפטור בנוסח מסויג בהתאם למדיניותנו

עבר

העסקה נראת לנו כסבירה ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה

עבר

נימוקים

השיפוי מוגבל ל 25%-מהונה העצמי של החברה
בהתאם למדיניותנו

 .1נושא מס'  :1אישור התקשרות החברה בהסכמי השקעה ומתן שירותים
עם קבוצת משקיעים ,הוצאתם אל הפועל ,ביצוע כל הפעולות מכוחם ,וכן
ביצוע כל הפעולות הנלוות הדרושות להשלמת ההתקשרויות והוצאתם אל
הפועל על פי תנאיהם ,ואישור כל ההחלטות הנלוות להתקשרות ,כמפורט
בסעיפים  1עד  5בדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

לדידנו תועלת שהחברה ובעלי מניותיה יפיקו
כתוצאה מהסכמים אלו ,אנו סבורים כי התועלת
העסקית והכלכלית הצפויים להתקבל מאישור
עסקאות אלו הינן משמעותיות לחברה אשר נמצאת
בשלביה הראשונים כחברה ציבורית וכחברה יזמית,
הכנסת משקיעים אסטרטגיים אשר יסייעו לחברה
לקדם את מטרותיה העסקיות הינה חלק מתכניות
החברה בשלב זה.

מיט-טק  3די בעמ

1080720

51583

07/05/2020

מניות

 .2נושא מס'  :2אישור הקצאה פרטית מהותית למנכ"ל החברה מר שרון
פימה

בעד

עבר

תנאי ההקצאה תואמים את יכולתה של החברה וכן
את המקובל בשוק

מיט-טק  3די בעמ

1080720

51583

07/05/2020

מניות

 .3נושא מס'  :3עדכון והארכת מדיניות התגמול של החברה

נגד

עבר

התיקון המוצע במדיניות התגמול הינו חורג
מהמקובל בשוק

מיטרוניקס בע"מ

1091065

2653914

07/05/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר2019 ,

דיון

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

מיטרוניקס בע"מ

1091065

2653914

07/05/2020

מניות

מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר :קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ודיווח
על שכרו לשנת 2019

מיטרוניקס בע"מ

1091065

2653914

07/05/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר יונתן בשיא כדירקטור בחברה

בעד

מיטרוניקס בע"מ

1091065

2653914

07/05/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר שמעון זילס כדירקטור בחברה

בעד

עבר

מיטרוניקס בע"מ

1091065

2653914

07/05/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר דן ללוז כדירקטור בחברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

מיטרוניקס בע"מ

1091065

2653914

07/05/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר ג'רמי פרלינג כדירקטור בחברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

מיטרוניקס בע"מ

1091065

2653914

07/05/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של מר אריאל ברין דולינקו כדירקטור בחברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

מיטרוניקס בע"מ

1091065

2653914

07/05/2020

מניות

 .8מינוי גב' מורן קופרמן כדירקטורית בחברה

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

מיטרוניקס בע"מ

1091065

2653914

07/05/2020

מניות

 .9מינוי מר רון כהן כדירקטור בחברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

סאטקום מערכות בע"מ

1080597

32440

07/05/2020

מניות

 .1אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה הנכנס ,מר אסף
רוזנהק ,כמפורט בדוח העסקה המצ"ב.

בעד

עבר

תנאיו נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה

המ-לט (ישראל-קנדה) בע"מ

1080324

944562

07/05/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר2019 ,

דיון

דיון

דיון

המ-לט (ישראל-קנדה) בע"מ

1080324

944562

07/05/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של גילון בק (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה לתקופת
כהונה נוספת

בעד

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

המ-לט (ישראל-קנדה) בע"מ

1080324

944562

07/05/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של ישי דוידי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

המ-לט (ישראל-קנדה) בע"מ

1080324

944562

07/05/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של עמירם בם כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

המ-לט (ישראל-קנדה) בע"מ

1080324

944562

07/05/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של לימור בקר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת

בעד

היהו בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

המ-לט (ישראל-קנדה) בע"מ

1080324

944562

07/05/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של שמואל וולק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

המ-לט (ישראל-קנדה) בע"מ

1080324

944562

07/05/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של שלמה זהר (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בלתי תלוי
בחברה לתקופת כהונה נוספת

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

המ-לט (ישראל-קנדה) בע"מ

1080324

944562

07/05/2020

מניות

 .8מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה – משרד קוסט
פורר גבאי את קסירר

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לתפקיד

המ-לט (ישראל-קנדה) בע"מ

1080324

944562

07/05/2020

מניות

 .9אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה.

בעד

מדיניות התגמול של החברה תואמת את יכולתה וכן
את המקובל בשוק

המ-לט (ישראל-קנדה) בע"מ

1080324

944562

07/05/2020

מניות

 .10אישור תיקון תקנון החברה

בעד

תיקון התקנון תואם את חוק החברות וכן את
המקובל בשוק

סים קומרשייל טראסט קורפוריישן

1142306

4172362

07/05/2020

מניות

To elect Douglas Bech to serve for as a member of CIM .1
Commercial’s board of directors, to hold office until the next
annual meeting of stockholders and until his respective
.successor has been elected and qualified

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

סים קומרשייל טראסט קורפוריישן

1142306

4172362

07/05/2020

מניות

To elect Robert Cresci to serve for as a member of CIM .2
Commercial’s board of directors, to hold office until the next
annual meeting of stockholders and until his respective
.successor has been elected and qualified

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

סים קומרשייל טראסט קורפוריישן

1142306

4172362

07/05/2020

מניות

To elect Kelly Eppich to serve for as a member of CIM .3
Commercial’s board of directors, to hold office until the next
annual meeting of stockholders and until her respective
.successor has been elected and qualified

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

סים קומרשייל טראסט קורפוריישן

1142306

4172362

07/05/2020

מניות

To elect Frank Golay to serve for as a member of CIM .4
Commercial’s board of directors, to hold office until the next
annual meeting of stockholders and until his respective
.successor has been elected and qualified

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

סים קומרשייל טראסט קורפוריישן

1142306

4172362

07/05/2020

מניות

To elect Shaul Kuba to serve for as a member of CIM .5
Commercial’s board of directors, to hold office until the next
annual meeting of stockholders and until his respective
.successor has been elected and qualified

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

סים קומרשייל טראסט קורפוריישן

1142306

4172362

07/05/2020

מניות

To elect Richard Ressler to serve for as a member of CIM .6
Commercial’s board of directors, to hold office until the next
annual meeting of stockholders and until his respective
.successor has been elected and qualified

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

סים קומרשייל טראסט קורפוריישן

1142306

4172362

07/05/2020

מניות

To elect Avraham Shemesh to serve for as a member of CIM .7
Commercial’s board of directors, to hold office until the next
annual meeting of stockholders and until his respective
.successor has been elected and qualified

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

סים קומרשייל טראסט קורפוריישן

1142306

4172362

07/05/2020

מניות

To approve the ratification of BDO as CIM Commercial's .8
.auditor for the fiscal year ending December 31, 2020

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים על
מנת לפקח על ענייני הביקורת והמס של החברה

סים קומרשייל טראסט קורפוריישן

1142306

4172362

07/05/2020

מניות

To approve, by a non-binding advisory vote, the executive .9
compensation of our named executive officers, as described in
.the proxy statement

נגד

תנאי ההקצאה חורגים מדיניותנו בנוגע לתגמול הוני
לדירקטורים

זנלכל בע"מ

130013

215584

07/05/2020

מניות

 .1תיקון תקנון ההתאגדות של החברה ,בתוקף ממועד אישור האסיפה.
נוסח ההחלטה :לאשר את תיקון התקנון ,בתוקף ממועד אישור האסיפה,
בהתאם לנוסח התקנון המצ"ב כנספח א' לדוח זימון זה.

בעד

החברה מעוניינת לאשר כתב התחייבות לפטור
בנוסח מסויג עבור נושאי משרה,

זנלכל בע"מ

130013

215584

07/05/2020

מניות

 .2אישור מתן כתב שיפוי מתוקן מראש ,בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח
זימון זה (" כתב השיפוי המתוקן") ,לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה,
לרבות לדירקטורים ולנושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה בחברה (קרי,
ה"ה יעקב שינפלד ,ישי כץ שינפלד ,אמיתי כץ שינפלד ,מתן שינפלד ,גב'
ניצה דנסקי ורות ססובר) ו /או שלבעלי שליטה בחברה יש עניין אישי
בהענקת כתבי שיפוי להם (" נושאי המשרה מקרב בעלי השליטה") ,והכל
כפי שיהיו מעת לעת .תוקף האישור למתן כתב השיפוי המתוקן לנושאי
המשרה מקרב בעלי השליטה יהא למשך תקופה של שלוש שנים ממועד
אישור האסיפה נשוא דוח זימון זה .ההחלטה כאמור בסעיף זה תובא
להצבעת בעלי המניות בכפוף לאישור ההחלטה שבסעיף  1לעיל .נוסח
ההחלטה :לאשר מתן כתב השיפוי המתוקן ,בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח
זימון זה ,לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה ,לרבות נושאי המשרה מקרב
בעלי השליטה (כהגדרת המונח לעיל) ,והכל כפי שיהיו מעת לעת.

בעד

השיפוי מוגבל ל 25%-מהונה העצמי של החברה.

נימוקים

החלטת האסיפה

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

מניות

08/05/2020

1635972

1082510

גילת רשתות לווין בע"מ

אנו מתרשמים כי המיזוג הינו לטובת בעלי מניות
.המיעוט בחברה

עבר (רוב מיוחד
)ללא פירוט

בעד

The approval of (i) the Agreement and Plan of Merger dated .1
,as of January 29, 2020 (as it may be amended from time to time
the “Merger Agreement”) by and among the Company, Comtech
,Telecommunications Corp., a Delaware corporation (“Comtech”)
and Convoy Ltd., a company organized under the laws of the
State of Israel and a wholly- owned subsidiary of Comtech
(“Merger Sub”); (ii) the merger of Merger Sub with and into the
Company in accordance with Sections 314-327 of the Israeli
Companies Law, 5759-1999 (the “ICL”), following which Merger
Sub will cease to exist as a separate legal entity and the
Company will become a wholly-owned subsidiary of Comtech
(the “Merger”); (iii) the right to receive a combination of (A) $7.18
,in cash, without interest, plus (B) 0.08425 of a validly issued
fully paid and nonassessable share of the common stock of
Comtech, par value $0.10 per share (the “Comtech Common
Stock”), with cash payable in lieu of fractional shares of
Comtech Common Stock, subject

.הפוליסה נהוגה בעסקאות מסוג זה

עבר (רוב מיוחד
)ללא פירוט

בעד

To approve the purchase of a seven-year “tail” endorsement .2
to the Company’s current directors’ and officers’ liability
.insurance policy

מניות

08/05/2020

1635972

1082510

גילת רשתות לווין בע"מ

.אנו מתרשמים כי המענק ראוי לאור תרומתו לחברה

עבר

בעד

To approve the payment of a transaction bonus to the Chief .3
.Executive Officer of the Company

מניות

08/05/2020

1635972

1082510

גילת רשתות לווין בע"מ

.אנו מתרשמים כי המענק ראוי לאור תרומתו לחברה

עבר (רוב מיוחד
)ללא פירוט

בעד

To approve the payment of a transaction bonus to the Chief .4
.Financial Officer of the Company

מניות

08/05/2020

1635972

1082510

גילת רשתות לווין בע"מ

.אנו מוצאים את התיקון המוצע כמקובל

עבר (רוב מיוחד
)ללא פירוט

בעד

To approve an amendment to the executive bonus payment .5
schedule set forth in the Company’s Compensation Policy for
.Executive Officers and Directors

מניות

08/05/2020

1635972

1082510

גילת רשתות לווין בע"מ

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

עבר (רוב מיוחד
)ללא פירוט

בעד

To reelect Elyezer Shkedy to serve as an External Director .6
(within the meaning of the ICL) on the Company’s Board of
Directors, for an additional three-year term or until his prior
.termination or resignation

מניות

08/05/2020

1635972

1082510

גילת רשתות לווין בע"מ

ההתקשרות נראית לנו בתנאים המטיבים עם
החברה

עבר

בעד

 אישור התקשרות בהסכמי השקעה עם פרופ' מישל רבל ומר ג'וליאן רוג'רי.1

מניות

10/05/2020

69325

1128461

קדימהסטם בע"מ

הגדלת ההון ואיחוד ההוא אינם מעלים את חששנו
לפגיעה בבעלי מניות המיעוט בחברה

עבר

בעד

 הגדלת ההון הרשום של החברה וביצוע איחוד הון.2

מניות

10/05/2020

69325

1128461

קדימהסטם בע"מ

לא עבר

נגד

 מינוי רו"ח עוז משה לדירקטור.3

מניות

10/05/2020

69325

1128461

קדימהסטם בע"מ

אנו סבורים כי מס'' הדירקטורים בדירקטוריון
החברה הינו גבוה וחריג ביחס למקובל בשוק וכן
ביחס לגודלה של החברה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

קדימהסטם בע"מ

1128461

69325

10/05/2020

מניות

 .4מינוי מר דב שפיר לדירקטור

קדימהסטם בע"מ

1128461

69325

10/05/2020

מניות

 .5מינוי פרופסור יצחק חביב לדירקטור

נגד

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

1118447

348745

10/05/2020

מניות

 .1מינוי מחדש של מר יוסי פלר כדירקטור חיצוני בחברה .הצעת ההחלטה:
למנות את מר יוסף פלר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית
בת שלוש שנים ,החל ממועד תום תקופת כהונתו הנוכחית ביום  19במאי
.2020

בעד

עבר

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

1118447

348745

10/05/2020

מניות

דיון בדו"חות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון לשנת 2019

דיון

דיון

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

1118447

348745

10/05/2020

מניות

 .3מינוי רו"ח מבקר ,קבלת דיווח על שכרו והסמכת הדירקטוריון לקבוע את
שכרו .הצעת החלטה :למנות את משרד רו"ח קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר
(ארנסט יאנג) כרואה החשבון המבקר של החברה ולהסמיך את דירקטוריון
החברה לקבוע את שכרו.

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

1118447

348745

10/05/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר יוסף גרינפלד כדירקטור בחברה הצעת ההחלטה:
למנות מחדש את מר יוסף גרינפלד כדירקטור בחברה.

בעד

עבר

הינו בעל הניסיון הדרוש למילוי התפקיד.

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

1118447

348745

10/05/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר אבי שנור כדירקטור בחברה הצעת ההחלטה :למנות
מחדש את מר אבי שנור כדירקטור בחברה.

בעד

עבר

הינו בעל הניסיון הדרוש למילוי התפקיד.

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

1118447

348745

10/05/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר רוני בירם כדירקטור בחברה הצעת ההחלטה :למנות
מחדש את מר רוני בירם כדירקטור בחברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

1118447

348745

10/05/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של מר גיל דויטש כדירקטור בחברה הצעת ההחלטה :למנות
מחדש את מר גיל דויטש כדירקטור בחברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

1118447

348745

10/05/2020

מניות

 .8מינוי מחדש של מר אלון וולקן כדירקטור בחברה הצעת ההחלטה :למנות
מחדש את מר אלון וולקן כדירקטור בחברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

נגד

לא עבר

אנו סבורים כי מס'' הדירקטורים בדירקטוריון
החברה הינו גבוה וחריג ביחס למקובל בשוק וכן
ביחס לגודלה של החברה

לא עבר

אנו סבורים כי מס'' הדירקטורים בדירקטוריון
החברה הינו גבוה וחריג ביחס למקובל בשוק וכן
ביחס לגודלה של החברה

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

1118447

348745

10/05/2020

מניות

 .9אישור הענקה של כתב פטור לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה
שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם ,המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת
בחברה ו /או בחברות המצויות בשליטתה ,במישרין ו /או בעקיפין לתקופה
של  3שנים שתחילתה במועד אישור אסיפה זו לרבות לה"ה יוסף גרינפלד,
אבי שנור ,רוני בירם ,גיל דויטש ואלון וולקן .הצעת ההחלטה :לאשר הענקת
כתב פטור בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה לכל הדירקטורים
ונושאי המשרה בחברה ו /או בחברות המצויות בשליטתה ,במישרין ו/או
בעקיפין ,שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה וקרוביהם ,לרבות ה"ה יוסף
גרינפלד ,אבי שנור ,רוני בירם ,גיל דויטש ואלון וולקן וכן לאשר הענקת כתבי
פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה ,שהינם בעלי שליטה וקרוביהם
כפי שיהיו מעת לעת .יובהר כי ביחס לבעלי השליטה בחברה וקרוביהם,
הענקת הפטור תוגבל לשלוש שנים ממועד אישורה באסיפה הכללית.

בעד

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

1118447

348745

10/05/2020

מניות

 .10אישור הענקה של כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה
שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם ,המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת
בחברה ו /או בחברות המצויות בשליטתה ,במישרין ו/או בעקיפין ,לתקופה
של  3שנים שתחילתה במועד אישור אסיפה זו ,לרבות לה"ה יוסף גרינפלד,
אבי שנור ,רוני בירם ,גיל דויטש ואלון וולקן .הצעת ההחלטה :לאשר הענקת
כתבי שיפוי בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה לכל הדירקטורים
ונושאי המשרה בחברה ו /או בחברות המצויות בשליטתה ,במישרין ו/או
בעקיפין ,מקרב בעלי השליטה בחברה וקרוביהם ,לרבות ה"ה יוסף
גרינפלד ,אבי שנור ,רוני בירם ,גיל דויטש ואלון וולקן וכן ,לאשר הענקת
כתבי שיפוי בנוסח זה בעתיד לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה ,שהינם
בעלי שליטה וקרוביהם ,כפי שיהיו מעת לעת .יובהר כי ביחס לבעלי
השליטה בחברה וקרוביהם ,הענקת השיפוי תוגבל לשלוש שנים ממועד
אישורה באסיפה הכללית.

בעד

הלמן אלדובי בית השקעות בע"מ

1094622

136262

10/05/2020

מניות

 .1מינוי מר שאול גליקסברג כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
הורד מסדר היום
התפקיד.

הלמן אלדובי בית השקעות בע"מ

1094622

136262

10/05/2020

מניות

 .2מינוי מר גונן ביבר כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
הורד מסדר היום
התפקיד.

הלמן אלדובי בית השקעות בע"מ

1094622

136262

10/05/2020

מניות

 .3מינוי מר חן שרייבר כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
הורד מסדר היום
התפקיד.

הלמן אלדובי בית השקעות בע"מ

1094622

136262

10/05/2020

מניות

 .4מינוי דר' אריה נחמיאס כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
הורד מסדר היום
התפקיד.

הלמן אלדובי בית השקעות בע"מ

1094622

136262

10/05/2020

מניות

 .5מתן התחייבות לפטור למר רון ויסברג וכן לה"ה שאול גליקסברג ,גונן
ביבר ,חן שרייבר ו -אריה נחמיאס (להלן " :המועמדים לכהונת דח"צ"),
בכפוף למינויים כדירקטורים חיצוניים בדירקטוריון החברה

בעד

נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנו.

הלמן אלדובי בית השקעות בע"מ

1094622

136262

10/05/2020

מניות

 .6מתן התחייבות לשיפוי למר רון ויסברג וכן למועמדים לכהונת דח"צ,
בכפוף למינויים כדירקטורים חיצוניים בדירקטוריון החברה.

בעד

נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנו.

החלטת האסיפה

עבר

עבר

נימוקים

נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנו.

נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנו.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

הלמן אלדובי בית השקעות בע"מ

1094622

136262

10/05/2020

מניות

 .7מתן התחייבות לפטור למר רוני משה הלמן.

בעד

נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנו.

הלמן אלדובי בית השקעות בע"מ

1094622

136262

10/05/2020

מניות

 .8מתן התחייבות לשיפוי למר רוני משה הלמן

בעד

נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנו.

קבוצת אחים נאוי בע"מ

208017

683413

10/05/2020

מניות

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019

דיון

דיון

קבוצת אחים נאוי בע"מ

208017

683413

10/05/2020

מניות

 .2מינוי משרד רואי החשבון  ,BDOזיו האפט ,כמשרד רואי החשבון
המבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון

בעד

עבר

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לתפקיד

קבוצת אחים נאוי בע"מ

208017

683413

10/05/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר שאול נאוי כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת אחים נאוי בע"מ

208017

683413

10/05/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר דורי נאוי כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

עבר

הינו בעל הניסיון הדרוש לתפקיד

קבוצת אחים נאוי בע"מ

208017

683413

10/05/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר אפרים אברהם כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת אחים נאוי בע"מ

208017

683413

10/05/2020

מניות

 .6מינוי מחדש מר יצחק פיינגולד כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת אחים נאוי בע"מ

208017

683413

10/05/2020

מניות

 .7מתן התחייבות לשיפוי למר אפרים אברהם (יו" ר הדירקטוריון) .מוצע
לאשר מתן התחייבות לשיפוי ,מראש ובדיעבד ,בנוסח המצ"ב כנספח ב'
לדוח הזימון למר אפרים אברהם .יודגש ,כי ההתחייבות לשיפוי הינה זהה
להתחייבות לשיפוי שניתנה בעבר לנושאי המשרה הנמנים על בעלי
השליטה וקרוביהם ,וליתר נושאי המשרה בחברה .יובהר כי ההתחייבות
לשיפוי תהיה בתוקף לתקופה אשר תחול רטרואקטיבית החל מיום 30
בדצמבר  ,2019מועד תחילת כהונתו של מר אפרים אברהם (להלן" :תקופת
ההתחייבות") ,ותמשיך לחול ביחס לאירועים שעילתם בתקופת ההתחייבות,
גם אם ההתחייבות לשיפוי לא תחודש בעתיד .לפרטים נוספים ראה סעיף
 2.4לדוח הזימון.

בעד

עבר

תנאי השיפוי הינם סבירים ביחס ליכולתה של
החברה וכן תואמים את המקובל בשוק

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

קבוצת אחים נאוי בע"מ

208017

683413

10/05/2020

מניות

 .8מתן התחייבות לפטור למר אפרים אברהם (יו" ר הדירקטוריון) .מוצע
לאשר מתן התחייבות לפטור ,למר אפרים אברהם ,אשר תחול
רטרואקטיבית החל מיום  30בדצמבר  ,2019מועד תחילת כהונתו של מר
אפרים אברהם בנוסח המצ"ב כנספח ג' לדוח הזימון .יודגש ,כי ההתחייבות
לפטור הינה זהה להתחייבות לפטור שניתנה בעבר לנושאי המשרה הנמנים
על בעלי השליטה וקרוביהם ,וליתר נושאי המשרה בחברה .לפרטים נוספים
ראה סעיף  2.5לדוח הזימון.

בעד

קבוצת אחים נאוי בע"מ

208017

683413

10/05/2020

מניות

 .9הכללת מר אפרים אברהם (יו"ר הדירקטוריון) בפוליסת ביטוח אחריות
דירקטורים ונושאי משרה של החברה וכן בפוליסות ביטוח עתידיות .מוצע
לאשר את הכללתו של מר אפרים אברהם ,רטרואקטיבית החל ממועד
תחילת כהונתו ,ביום  30בדצמבר  ,2019בפוליסות ביטוח אחריות
דירקטורים ונושאי משרה של החברה וכן בפוליסות עתידיות (ביחד להלן:
" פוליסות הביטוח") ,כמפורט במדיניות התגמול של החברה .יודגש ,כי תנאי
הביטוח זהים לאלו של כל נושאי המשרה והדירקטורים בחברה .לפרטים
נוספים ראה סעיף  2.6לדוח הזימון.

בעד

קבוצת אחים נאוי בע"מ

208017

683413

10/05/2020

מניות

 .10מינוי מחדש של הגב'' שרה גאני כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת
כהונה נוספת .מוצע לאשר את מינויה מחדש של הגב'' שרה גאני המכהנת
כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת כהונה שלישית ,בת שלוש שנים
שתחול רטרואקטיבית ,מיד לאחר תום תקופת כהונתה הנוכחית קרי ,החל
מיום  13באפריל  .2020גב'' שרה גאני מכהנת גם כחברה בוועדת
הדירקטוריון של החברה ( המשמשת כוועדת ביקורת ,ועדת מאזן ,ועדת
תגמול וועדת האשראי) ובכפוף לאישור מינויה מחדש ,תמשיך לכהן כחברה
בועדות האמורות .הגב'' גאני מסווגת בחברה כדירקטורית בעלת מומחיות
חשבונאית ופיננסית בהתאם להוראות תקנות החברות (תנאים ומבחנים
לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות
מקצועית) ,התשס"ו .2005-מועמדותה של הגב'' גאני מוצעת על-ידי
דירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף (245א )2()1לחוק החברות.
הגב'' גאני חתמה על הצהרה כי מתקיימים לגביה התנאים הנדרשים
למינויה כדירקטורית חיצונית בהתאם להוראות סעיף  241לחוק החברות,
וכן כי מתקיימים לגביה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית בחברה,
בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות .ההצהרה האמורה מצורפת
לדוח זה כנספח ד'' וניתן לעיין

בעד

ביג מרכזי קניות בע"מ

1097260

3711827

10/05/2020

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31
בדצמבר 2019

דיון

החלטת האסיפה

עבר

עבר

עבר

נימוקים

נוסח כתב הפטור תואם את המקובל בשוק

תנאי הביטוח בחברה הינם סבירים ותואמים את
המקובל בשוק

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

ביג מרכזי קניות בע"מ

1097260

3711827

10/05/2020

מניות

אישור מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר (,)Ernst and Young
כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית
הבאה ודיווח על שכרם בשנת 2019

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

ביג מרכזי קניות בע"מ

1097260

3711827

10/05/2020

מניות

 .3אישור מינוי מחדש של מר איתן בר זאב לתקופת כהונה נוספת
בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

ביג מרכזי קניות בע"מ

1097260

3711827

10/05/2020

מניות

 .4אישור מינוי מחדש של מר ברק בן אליעזר לתקופת כהונה נוספת
בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

ביג מרכזי קניות בע"מ

1097260

3711827

10/05/2020

מניות

 .5אישור מינוי מחדש של מר ישראל יעקבי לתקופת כהונה נוספת
בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

ביג מרכזי קניות בע"מ

1097260

3711827

10/05/2020

מניות

 .6אישור מינוי מחדש של מר דניאל נפתלי לתקופת כהונה נוספת
בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

ביג מרכזי קניות בע"מ

1097260

3711827

10/05/2020

מניות

 .7אישור מינוי מחדש של גב' נועה נפתלי לתקופת כהונה נוספת
בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

ביג מרכזי קניות בע"מ

1097260

3711827

10/05/2020

מניות

 .8אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי ולפטור לגב' נועה נפתלי ,המכהנת
כדירקטורית בחברה ,והינה בתו של מר יהודה נפתלי ,מבעלי השליטה
בחברה.

בעד

נוסח כתבי הפטור והשיפוי הינם בנוסח המקובל
בקרב חברות ציבוריות

ביג מרכזי קניות בע"מ

1097260

3711827

10/05/2020

מניות

 .9אישור הענקה מחדש של כתב התחייבות לשיפוי ולפטור למר דניאל
נפתלי ,המכהן כדירקטור בחברה ,והינו בנו של מר רון (רוני) נפתלי ,מבעלי
השליטה בחברה.

בעד

נוסח כתבי הפטור והשיפוי הינם בנוסח המקובל
בקרב חברות ציבוריות

ביג מרכזי קניות בע"מ

1097260

3711827

10/05/2020

מניות

 .10אישור מחדש של התקשרויות החברה מעת לעת בפוליסות לביטוח
אחריות נושאי משרה של החברה

בעד

תנאי ההתקשרות הינם הוגנים וסבירים ביחס
ליכולתה של החברה וכן ביחס למקובל בשוק

חילן בע"מ

1084698

2646211

10/05/2020

מניות

 .1מינוי של הגב' עינת צפריר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה
בת שלוש שנים ,החל ממועד אישור האסיפה.

בעד

עבר

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ

1135706

141322

10/05/2020

מניות

קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ

1135706

141322

10/05/2020

מניות

נושאים שעל סדר היום
 .1אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה בהתאם לנוסח
מדיניות התגמול המעודכנת המצורפת ( בסימון שינויים לעומת הנוסח הקיים
נכון למועד הדוח) כנספח א' לדוח זימון האסיפה ("מדיניות התגמול
המעודכנת") ,בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות .לפרטים ראו
סעיף  2לדוח זימון האסיפה .נוסח ההחלטה המוצעת" :לאשר את מדיניות
התגמול המעודכנת ,בהתאם לנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה".
הסמכת יו"ר דירקטוריון החברה ,מר יואל עזריה ,למלא את תפקיד יו"ר
דירקטוריון החברה במקביל לכהונת קרובו ,מר גיל עזריה ,כמנכ"ל החברה,
לתקופת כהונה נוספת של שלוש ( )3שנים שתחילתה מיום ,1.6.2020
בהתאם להוראות סעיף (121ג) לחוק החברות ,כמפורט בסעיף  3לדוח
זימון האסיפה .נוסח ההחלטה המוצעת" :לאשר את כהונת מר יואל עזריה
כיו" ר דירקטוריון החברה במקביל לכהונת קרובו ,מר גיל עזריה ,כמנכ"ל
בחברה ,וזאת לתקופת כהונה נוספת של שלוש ( )3שנים ,החל מיום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בעד

מדיניות התגמול של החברה תואמת את גודלה וכן
את המקובל בשוק

בעד

כהונת האחים עזריה כיו"ר וכמנכ"ל עשוי לטרום
לחברה באשר הינם דמויות מפתח בהתפתחותה של
החברה והתמודדותה עם תקופה מאתגרת זו

קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ

1135706

141322

10/05/2020

מניות

 .3אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר יואל עזריה כיו"ר דירקטוריון
החברה ,כמפורט בסעיף  4לדוח זימון האסיפה .נוסח ההחלטה המוצעת:
" לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מר יואל עזריה כיו"ר דירקטוריון
החברה ,כמפורט בסעיף  4לדוח זימון האסיפה".

בעד

תנאי הכהונה הינם ללא שינוי ביחס לקיים כיום
והינם סבירים ביחס לגודלה של החברה ויכולתה

קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ

1135706

141322

10/05/2020

מניות

 .4אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר גיל (גילי) עזריה ,כמנכ"ל החברה,
כמפורט בסעיף  5לדוח זימון האסיפה .נוסח ההחלטה המוצעת" :לאשר את
תנאי הכהונה וההעסקה של מר גיל (גילי )עזריה ,כמנכ"ל החברה ,כמפורט
בסעיף  5לדוח זימון האסיפה".

בעד

תנאי הכהונה הינם ללא שינוי ביחס לקיים כיום
והינם סבירים ביחס לגודלה של החברה ויכולתה

פ.י.ב.י .אחזקות בע"מ

763011

3619715

11/05/2020

מניות

 .1מינוי מחדש כדירקטור של מר גיל בינו המכהן כדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

פ.י.ב.י .אחזקות בע"מ

763011

3619715

11/05/2020

מניות

 .2מינוי מחדש כדירקטור של מר גארי סטוק המכהן כדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

פ.י.ב.י .אחזקות בע"מ

763011

3619715

11/05/2020

מניות

 .3מינוי מחדש כדירקטורית של גב' דפנה בינו אור המכהנת כדירקטורית
בחברה.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

פ.י.ב.י .אחזקות בע"מ

763011

3619715

11/05/2020

מניות

 .4מינוי מחדש כדירקטור של מר הרי קופר המכהן כדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

פ.י.ב.י .אחזקות בע"מ

763011

3619715

11/05/2020

מניות

 .5מינוי מחדש כדירקטורית של גב' דבי ספיריה המכהנת כדירקטורית
בחברה.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

פ.י.ב.י .אחזקות בע"מ

763011

3619715

11/05/2020

מניות

 .6אישור מינויו של משרד רו''ח  KPMGסומך חייקין כרואי החשבון
המבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו ,בהתאם
להיקף השירותים שיינתנו על ידו.

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה

פ.י.ב.י .אחזקות בע"מ

763011

3619715

11/05/2020

מניות

 .7דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת .2019

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

פ.י.ב.י .אחזקות בע"מ

763011

3619715

11/05/2020

מניות

 .8דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר .2019

דיון

פ.י.ב.י .אחזקות בע"מ

763011

3619715

11/05/2020

מניות

 .9מינוי מחדש של מר ארז שפירא כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה
נוספת בת שלוש שנים החל מיום  21במאי .2020

בעד

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716019

31869

11/05/2020

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת שנסתיימה ביום 31
בדצמבר 2019

דיון

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716019

31869

11/05/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של סמואל לנגרמן ושות' ,רואי חשבון ,כרואי חשבון
המבקרים של החברה

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לתפקיד

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716019

31869

11/05/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של הגב' שרונה שניצר כדירקטורית בחברה

נגד

בדירקטוריון החברה שיעור נמוך מהמקובל של
דירקטורים שאינם תלויים ,העומד על כ30%-

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716019

31869

11/05/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר ערן בן עזר כדירקטור בחברה

נגד

בדירקטוריון החברה שיעור נמוך מהמקובל של
דירקטורים שאינם תלויים ,העומד על כ30%-

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716019

31869

11/05/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של הגב' ארנה טופל כדירקטורית בחברה

נגד

בדירקטוריון החברה שיעור נמוך מהמקובל של
דירקטורים שאינם תלויים ,העומד על כ30%-

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716019

31869

11/05/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר משה לוסקי כדירקטור בחברה

נגד

בדירקטוריון החברה שיעור נמוך מהמקובל של
דירקטורים שאינם תלויים ,העומד על כ30%-

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716019

31869

11/05/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של מר יאיר כהן פריווה כדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716019

31869

11/05/2020

מניות

 .8מינוי מחדש של הגב' רבקה בן עזר כדירקטורית בחברה

נגד

בדירקטוריון החברה שיעור נמוך מהמקובל של
דירקטורים שאינם תלויים ,העומד על כ30%-

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716019

31869

11/05/2020

מניות

 .9מינוי מחדש של מר שי שניצר כדירקטור בחברה

נגד

בדירקטוריון החברה שיעור נמוך מהמקובל של
דירקטורים שאינם תלויים ,העומד על כ30%-

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716019

31869

11/05/2020

מניות

 .10מינוי מחדש של הגב' עדי מאייר כדירקטורית בחברה

נגד

בדירקטוריון החברה שיעור נמוך מהמקובל של
דירקטורים שאינם תלויים ,העומד על כ30%-

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716019

31869

11/05/2020

מניות

 .11מינויה של גב' מיכל הוכמן כדירקטורית חיצונית

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716019

31869

11/05/2020

מניות

 .12חידוש מינויו של מר מישאל וקנין כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה
שלישית

בעד

הינו בעלת ההשלכה והניסיון הדרושים לתפקיד

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716035

31869

11/05/2020

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת שנסתיימה ביום 31
בדצמבר 2019

דיון

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716035

31869

11/05/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של סמואל לנגרמן ושות' ,רואי חשבון ,כרואי חשבון
המבקרים של החברה

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716035

31869

11/05/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של הגב' שרונה שניצר כדירקטורית בחברה

נגד

בדירקטוריון החברה שיעור נמוך מהמקובל של
דירקטורים שאינם תלויים ,העומד על כ30%-

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716035

31869

11/05/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר ערן בן עזר כדירקטור בחברה

נגד

בדירקטוריון החברה שיעור נמוך מהמקובל של
דירקטורים שאינם תלויים ,העומד על כ30%-

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716035

31869

11/05/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של הגב' ארנה טופל כדירקטורית בחברה

נגד

בדירקטוריון החברה שיעור נמוך מהמקובל של
דירקטורים שאינם תלויים ,העומד על כ30%-

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716035

31869

11/05/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר משה לוסקי כדירקטור בחברה

נגד

בדירקטוריון החברה שיעור נמוך מהמקובל של
דירקטורים שאינם תלויים ,העומד על כ30%-

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716035

31869

11/05/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של מר יאיר כהן פריווה כדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים תפקיד

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716035

31869

11/05/2020

מניות

 .8מינוי מחדש של הגב' רבקה בן עזר כדירקטורית בחברה

נגד

בדירקטוריון החברה שיעור נמוך מהמקובל של
דירקטורים שאינם תלויים ,העומד על כ30%-

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716035

31869

11/05/2020

מניות

 .9מינוי מחדש של מר שי שניצר כדירקטור בחברה

נגד

בדירקטוריון החברה שיעור נמוך מהמקובל של
דירקטורים שאינם תלויים ,העומד על כ30%-

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716035

31869

11/05/2020

מניות

 .10מינוי מחדש של גב' עדי מאייר כדירקטורית בחברה

נגד

בדירקטוריון החברה שיעור נמוך מהמקובל של
דירקטורים שאינם תלויים ,העומד על כ30%-

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716035

31869

11/05/2020

מניות

 .11מינויה של גב' מיכל הוכמן כדירקטורית חיצונית

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716035

31869

11/05/2020

מניות

 .12חידוש מינויו של מר מישאל וקנין כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה
שלישית

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

מהדרין בע"מ

686014

678264

11/05/2020

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה בהתאם להוראות סעיף
267א לחוק החברות

בעד

התקרות המצויות במדיניות נראות לנו כסבירות
ביחס לגודל החברה והיקף פעיולתה.

אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ

174011

150755

12/05/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה ,לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2019

דיון

אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ

174011

150755

12/05/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של מר בנימין ליברמן כדירקטור

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ

174011

150755

12/05/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר תנחום אורן כדירקטור

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ

174011

150755

12/05/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של גברת מירי לנט שריר כדירקטורית

בעד

היהו בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ

174011

150755

12/05/2020

מניות

 .5למנות את  KPMGסומך חייקין ,כרואי חשבון מבקרים של החברה
ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם לשנת 2019

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון לבצע
ביקורת בחברה

אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ

174011

150755

12/05/2020

מניות

 .6לתקן את תקנון החברה הנוכחי (להלן " :התקנון הנוכחי") כפי שפורסם
בדיווח מיידי מיום ( 11.7.2012מס' אסמכתא ,)2012-01-182832 :כך
שיוחלפו סעיפים  116 - 1וסעיפים  123 - 118בתקנון הנוכחי ,בסעיפים - 1
 196בתקנון המתוקן שנוסחו מצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה

בעד

התיקונים המוצעים באים להסדיר את הוראות חוק
החברות בתקנון החברה ואינם מעלים את חששנו
לפגיעה בבעלי מניות המיעוט של החברה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ

174011

150755

12/05/2020

מניות

 .7לתקן את תזכיר החברה הנוכחי (להלן" :התזכיר הנוכחי") כפי שפורסם
בדיווח מיידי מיום ( 5.11.2003מס' אסמכתא ,)2003-01-018738 :כך
שיתוקן סעיף  4לפיו כל שינוי בתזכיר שהאסיפה מוסמכת לעשותו ,יצריך
רוב זהה לזה שיידרש לשם שינוי התקנון ,דהיינו ,רוב רגיל ,לעומת רוב
מיוחד הנדרש אילולא תיקון זה ,והכל כמפורט בתזכיר המתוקן שנוסחו
המסומן מצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה

בעד

אלגומייזר בע"מ

744011

89513

12/05/2020

מניות

דיון בדו"חות כספיים ודו"ח הדירקטוריון לשנת  2018ושנת 2019

דיון

אלגומייזר בע"מ

744011

89513

12/05/2020

מניות

 .2לאשר את מינוי משרד ברייטמן אלמגור ושות' ,כרואה חשבון מבקר של
החברה ,ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין להעברת שירותי
ביקורת לחברה.

אלגומייזר בע"מ

744011

89513

12/05/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר עמיחי חדד כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אלגומייזר בע"מ

744011

89513

12/05/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר יורם באומן כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אלגומייזר בע"מ

744011

89513

12/05/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר אמיתי ויס כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אלגומייזר בע"מ

744011

89513

12/05/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר ליאור עמית כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אלגומייזר בע"מ

744011

89513

12/05/2020

מניות

 .7לאשר תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה מר עמיחי חדד וכן
להעניק לו  100,000אופציות שאינן רשומות למסחר והכל כמפורט בסעיף
 2.4לדוח זימון האסיפה

בעד

אנו מתרשמים כי התנאים המוצעים תואמים את
המקובל בשוק.

אלגומייזר בע"מ

744011

89513

12/05/2020

מניות

 .8לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של יו" ר הדירקטוריון מר יורם באומן,
וכן להעניק לו  200,000אופציות שאינן רשומות למסחר ליו"ר הדירקטוריון
מר יורם באומן ( בכפוף לאישור תנאי כהונתו והעסקתו כאמור) ,במסגרת
הצעה פרטית מהותית ,והכול כמפורט בסעיף  2.5לדוח זימון האסיפה

בעד

התנאים המוצעים תואמים את היקף האחריות
המוטל עליו ואת גודל החברה.

אלגומייזר בע"מ

744011

89513

12/05/2020

מניות

 .9לאשר הענקת  100,000אופציות לא סחירות למר ליאור עמית והכל
כמפורט בסעיף  2.6לדוח זימון האסיפה

נגד

אנו מתרשמים כי בהקצאה כזו עם פרמייה גבוהה
מאוד ישנו תאבון מוגבר לסיכון.

אלגומייזר בע"מ

744011

89513

12/05/2020

מניות

 .10לאשר הענקת מענק למר עמיחי חדד בסך  120,000ש"ח בגין עמידה
ביעדים לשנת  ,2019במסגרת תנאי כהונתו והעסקתו כסמנכ"ל הכספים של
החברה

בעד

המענק בסך  3משכורות עומד בתנאי מדיניות
התגמול של החברה.

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

התיקונים המוצעים באים להסדיר את הוראות חוק
החברות בתקנון החברה ואינם מעלים את חששנו
לפגיעה בבעלי מניות המיעוט של החברה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אלגומייזר בע"מ

744011

89513

12/05/2020

מניות

 .11לאשר שינוי השם של החברה ל" גיקס אינוביישן בע"מ" וGix" -
 "Innovation Ltdבאנגלית או כל שם דומה אחר אשר יאושר על ידי רשם
החברות ולהסמיך את הנהלת החברה לאשר של שם דומה וכן בהתאם
לעדכן את שם החברה בתקנון החברה.

בעד

אין בשינוי כדי לפגוע בבעלי מניות המיעוט בחברה.

חלל-תקשורת בע"מ

1092345

223307

12/05/2020

מניות

 .1לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה בנוסח המצ"ב כנספח
א' לדוח זימון האסיפה ,לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום  1בינואר
2020

בעד

התקרות המצויות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל
החברה והיקף פעיולתה

חלל-תקשורת בע"מ

1092345

223307

12/05/2020

מניות

 .2לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר זיצ'ק כמנכ"ל החברה כמפורט
בדוח זימון האסיפה

בעד

תנאיו של המנכ" ל הינם סבירים ונמוכים יותר משכרו
של קודמו בתפקיד

חלל-תקשורת בע"מ

1092345

223307

12/05/2020

מניות

 .3לאשר הצעה פרטית מהותית ,כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית,
למנכ" ל החברה הנכנס שאינו בעל השליטה או קרובו ,מר זיצ'ק ,בהתאם
ובכפוף לתכנית  2018וליתר התנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה

בעד

תנאי ההקצאה תואמים את מדיניות ההצבעה שלנו

רפק תקשורת ותשתיות בע"מ

769026

148288

12/05/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה ,לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2019

דיון

רפק תקשורת ותשתיות בע"מ

769026

148288

12/05/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של מר חיים כהן כדירקטור בחברה .נוסח ההחלטה
המוצעת :למנות מחדש את מר חיים כהן כדירקטור בחברה מר כהן זכאי
לגמול דירקטורים כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב .עוד זכאי מר כהן
להיכלל בפוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה וכן לכתב שיפוי ,והכל
כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

רפק תקשורת ותשתיות בע"מ

769026

148288

12/05/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר תנחום אורן כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה
המוצעת :למנות מחדש את מר תנחום אורן כדירקטור בחברה מר אורן זכאי
לגמול דירקטורים כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב .עוד זכאי מר אורן
להיכלל בפוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

רפק תקשורת ותשתיות בע"מ

769026

148288

12/05/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של גברת לימור דנש כדירקטורית בחברה נוסח ההצעה
המוצעת :למנות מחדש את גברת לימור דנש כדירקטורית בחברה הגב' דנש
זכאית לגמול דירקטורים כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב .עוד זכאית
הגב' דנש להיכלל בפוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה וכן לכתב
שיפוי ,והכל כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

רפק תקשורת ותשתיות בע"מ

769026

148288

12/05/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר דן חלוץ כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת-
למנות מחדש את מר חלוץ כדירקטור בחברה .מר חלוץ זכאי לגמול
דירקטורים כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב .עוד זכאי מר חלוץ להיכלל
בפוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה וכן לכתב שיפוי ,והכל כמפורט
בדוח זימון האסיפה המצ"ב.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

רפק תקשורת ותשתיות בע"מ

769026

148288

12/05/2020

מניות

 .6מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם בגין שנת  2019נוסח
ההחלטה המוצעת :למנות מחדש את סומך חייקין ,רו"ח ,כרואי החשבון
המבקרים של החברה

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל ההשכלה והניסיון
הדרושים לתפקיד

רפק תקשורת ותשתיות בע"מ

769026

148288

12/05/2020

מניות

 .7אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון  20לחוק
החברות

נגד

תנאי הסף לקבלת המענקים השנתיים אינו מאתגר
דיו

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

טוגדר פארמה בע"מ

462010

210641

12/05/2020

מניות

הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר2019 ,

דיון

טוגדר פארמה בע"מ

462010

210641

12/05/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות' כרואה החשבון
המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת הנהלת החברה
לקבוע את שכרם

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון הדרוש
לביצוע ביקורת בחברה

טוגדר פארמה בע"מ

462010

210641

12/05/2020

מניות

 .3לאשר את הארכת מינויו של מר יוחנן דנינו כדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

טוגדר פארמה בע"מ

462010

210641

12/05/2020

מניות

 .4לאשר את הארכת מינויו של מר ניסים ברכה כדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

טוגדר פארמה בע"מ

462010

210641

12/05/2020

מניות

 .5לאשר את הארכת מינויו של מר גיא עטיה כדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

טוגדר פארמה בע"מ

462010

210641

12/05/2020

מניות

 .6לאשר את הארכת מינויו של מר ניר סוסינסקי כדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

טוגדר פארמה בע"מ

462010

210641

12/05/2020

מניות

 .7לאשר את מינוייה של מיכל מרום -בריקמן כדירקטורית בלתי תלויה
בחברה

בעד

היהו בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

פי.סי.בי .טכנולוגיות בע"מ

1091685

408873

12/05/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר.2019 ,

דיון

פי.סי.בי .טכנולוגיות בע"מ

1091685

408873

12/05/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של ה"ה אברהם ביגר (יו" ר הדירקטוריון) ,כדירקטור בחברה
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

פי.סי.בי .טכנולוגיות בע"מ

1091685

408873

12/05/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של ה" ה ישי דוידי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד לאסיפה השנתית הבאה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

פי.סי.בי .טכנולוגיות בע"מ

1091685

408873

12/05/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של ה" ה עמי בם כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד לאסיפה השנתית הבאה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

פי.סי.בי .טכנולוגיות בע"מ

1091685

408873

12/05/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של ה" ה שמואל וולק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

פי.סי.בי .טכנולוגיות בע"מ

1091685

408873

12/05/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של ה" ה יותם שטרן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

פי.סי.בי .טכנולוגיות בע"מ

1091685

408873

12/05/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של ה" ה רפי עמית כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד לאסיפה השנתית הבאה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

פי.סי.בי .טכנולוגיות בע"מ

1091685

408873

12/05/2020

מניות

 .8מינוי מחדש של ה"ה אריה רייכרט ( דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור
בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

פי.סי.בי .טכנולוגיות בע"מ

1091685

408873

12/05/2020

מניות

 .9מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

פי.סי.בי .טכנולוגיות בע"מ

1091685

408873

12/05/2020

מניות

 .10מינוי מחדש של גב' אורנה קושלביץ בן יוסף כדירקטורית חיצונית
בחברה ,לתקופת כהונה נוספת ואישור גמולה.

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

רבד בע"מ

526012

180500

12/05/2020

מניות

 .1לאשר את מדיניות התגמול בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה.

בעד

התקרות המצויות במדיניות נראות לנו סבירות ביחס
לגודל החברה והיקף פעילותה.

רבד בע"מ

526012

180500

12/05/2020

מניות

 .2לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי עדכני לנושאי משרה ולדירקטורים
שאינם נמנים עם בעל שליטה וקרובו או שלבעל השליטה אין עניין אישי
בהענקתו ,ושאינם מנכ"ל החברה ,המכהנים בחברה נכון למועד דוח זימון
האסיפה וכפי שיכהנו בה מעת לעת ,בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זימון
האסיפה.

בעד

מוגבל לעד  25%מהונה העצמי של החברה בהתאם
למדיניותנו

רבד בע"מ

526012

180500

12/05/2020

מניות

 .3לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי עדכני למנהלת הכללית של החברה
בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.

בעד

מוגבל לעד  25%מהונה העצמי של החברה בהתאם
למדיניותנו

רבד בע"מ

526012

180500

12/05/2020

מניות

 .4לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי עדכני לנושאי משרה שהינם בעלי
שליטה או קרוביהם ,או שלבעלי השליטה יש עניין אישי בהענקתו ,המכהנים
בחברה נכון למועד דוח זה וכפי שיכהנו בה מעת לעת ,בנוסח המצורף
כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.

בעד

מוגבל לעד  25%מהונה העצמי של החברה בהתאם
למדיניותנו

רבד בע"מ

526012

180500

12/05/2020

מניות

 .5לאשר מתן כתבי פטור לנושאי משרה הנמנים עם בעלי השליטה או
קרובו ,או שלבעל השליטה יש עניין אישי בהענקתו ,המכהנים בחברה וכפי
שיכהנו בה מעת לעת ,בנוסח המצורף כנספח ג' לדוח זימון האסיפה.

בעד

כתב הפטור בנוסח מסויג בהתאם למדיניותנו.

נימוקים

החלטת האסיפה

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

 מהונה העצמי של החברה בהתאם25% מוגבל לעד
למדיניותנו

בעד

 כמפורט בנוסח, לאשר את התיקונים לתקנון ההתאגדות של החברה.6
.המצורף כנספח ד' לדוח זימון האסיפה

מניות

12/05/2020

180500

526012

רבד בע"מ

התנאים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה

בעד

 תנאי כהונה של מנכ"ל חדש.1

מניות

13/05/2020

54697

1095223

ביולייט מדעי החיים בע"מ

 ממנו אנו,בחברה קיים מנגנון דירקטורין מדורג
מסתייגים

נגד

 מינוי ותנאי כהונה של סגנית יו"ר פעילה.2

מניות

13/05/2020

54697

1095223

ביולייט מדעי החיים בע"מ

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

בעד

To reelect Shlomo Nehama as a director of the Company to .1
hold office until the next annual general meeting of the
Company’s shareholders and until his successor is duly elected
and qualified

מניות

13/05/2020

434639

1082635

אלומיי קפיטל בע"מ

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

בעד

To reelect Ran Fridrich as a director of the Company to hold .2
office until the next annual general meeting of the Company’s
shareholders and until his successor is duly elected and qualified

מניות

13/05/2020

434639

1082635

אלומיי קפיטל בע"מ

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

בעד

To reelect Hemi Raphael as a director of the Company to hold .3
office until the next annual general meeting of the Company’s
shareholders and until his successor is duly elected and qualified

מניות

13/05/2020

434639

1082635

אלומיי קפיטל בע"מ

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

בעד

To reelect Anita Leviant as a director of the Company to hold .4
office until the next annual general meeting of the Company’s
shareholders and until her successor is duly elected and qualified

מניות

13/05/2020

434639

1082635

אלומיי קפיטל בע"מ

מניות

13/05/2020

434639

1082635

אלומיי קפיטל בע"מ

מניות

13/05/2020

434639

1082635

אלומיי קפיטל בע"מ

אנו מוצאים את יחס הפרמיה מהכיסוי כמקובל לאור
 בעיקר בחברות,ההתייקרות בשוק הביטוח
.הדואליות

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין הדרוש לערוך
.שירותי ביקורת לחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

,To resolve that the terms and conditions for the purchase .5
renewal, extension and/or replacement of the directors’ and
officers’ liability insurance policy of the Company and its
subsidiaries, for all office holders of the Company and its
subsidiaries, who may serve from time to time, as set forth in the
Proxy Statement, be and hereby are ratified and approved, that
all actionstoheretofore
by Chaikin,
the Company’s
management
reappoint taken
Somekh
a member
of KPMG .in
6
International, as the independent auditors of the Company for
the fiscal year ending December 31, 2020, and until the next
annual general meeting of shareholders, and that the Board of
Directors, following the approval of the Audit Committee, be, and
it hereby is, authorized to approve the payment of fees of said
independent auditors, considering the volume and nature of their

דיון

Receipt and consideration of the Auditors’ Report and the .7
Financial Statements of the Company for the fiscal year ended
December 31, 2019

מניות

13/05/2020

434639

1082635

אלומיי קפיטל בע"מ

בעד

 ""למנות את ד" ר יהושע רוזנצוויג כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת.1
, החל ממועד תום תקופת כהונתו הנוכחית,כהונה נוספת בת שלוש שנים
 אשר יהיה זכאי לתנאי כהונה כאמור בדוח,2020  במאי8 היינו החל מיום
".זימון האסיפה

מניות

14/05/2020

6605285

576017

החברה לישראל בע"מ

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1131697

14596

14/05/2020

מניות

;Resolution I: to elect Mr. Eli Yoresh as Director .1

נגד

אנו סבורים כי מינוי  5דירקטורים מטעם מדיגוס
אשר יהוו כ 71%-מהדירקטוריון ,אינו פרופורציונלי
לשיעור החזקותיה.

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1131697

14596

14/05/2020

מניות

to elect Mr. Liron Carmel as Director .2

נגד

אנו סבורים כי מינוי  5דירקטורים מטעם מדיגוס
אשר יהוו כ 71%-מהדירקטוריון ,אינו פרופורציונלי
לשיעור החזקותיה.

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1131697

14596

14/05/2020

מניות

to elect Mr. Lior Amit as Director .3

נגד

אנו סבורים כי מינוי  5דירקטורים מטעם מדיגוס
אשר יהוו כ 71%-מהדירקטוריון ,אינו פרופורציונלי
לשיעור החזקותיה.

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1131697

14596

14/05/2020

מניות

to elect Mr.Amitay Wiss as Director .4

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1131697

14596

14/05/2020

מניות

to elect Mrs. Kineret Tzedef as Director .5

נגד

אנו סבורים כי מינוי  5דירקטורים מטעם מדיגוס
אשר יהוו כ 71%-מהדירקטוריון ,אינו פרופורציונלי
לשיעור החזקותיה.

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1131697

14596

14/05/2020

מניות

to appoint Mr. Udi Kalifi (see details above) as an "External .6
Director" for a term of three years and the payment of the
Director fees set out in Exhibit I o the Notice which is equal to
the maximum amounts set by the External Directors
.Remuneration Rules

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1131697

14596

14/05/2020

מניות

to approve the amendment to the Articles of Association .7
regarding the reduction in the maximum and minimum number of
directors

בעד

התיקון המוצע חוסך עלויות מיותרות של כוח אדם
לחברה

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

230011

7345130

14/05/2020

מניות

דיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019

דיון

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

230011

7345130

14/05/2020

מניות

 .2אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון סומך חייקין  KPMGכמשרד
רואה החשבון המבקר של החברה לשנת  2020עד לאסיפה השנתית
הבאה של בעלי המניות של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את
שכרו

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

230011

7345130

14/05/2020

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של הדירקטור (המכהן כיו" ר הדירקטוריון) ,מר שלמה
רודב ,לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד לאסיפה השנתית
הבאה של בעלי המניות של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

230011

7345130

14/05/2020

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של הדירקטור ,מר דארן גלאט ,לתקופת כהונה
נוספת בדירקטוריון החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות
של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

230011

7345130

14/05/2020

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של הדירקטור ,מר רן פורר ,לתקופת כהונה נוספת
בדירקטוריון החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

230011

7345130

14/05/2020

מניות

 .6אישור מינויו מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי ,מר דוד גרנות ,לתקופת
כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי
המניות של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

230011

7345130

14/05/2020

מניות

 .7בחירה על ידי האסיפה הכללית של הדירקטור מקרב העובדים ,מר יוסי
אברג'יל ,לכהונה בדירקטוריון החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי
המניות של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

230011

7345130

14/05/2020

מניות

 .8אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור למועמד לכהונת דירקטור
מקרב העובדים בנוסח הזהה לכתבי ההתחייבות לשיפוי ופטור שאושרו לכל
יתר הדירקטורים בחברה באסיפה הכללית של החברה ביום 6.2.2020

בעד

נוסח כתבי השיפוי והפטור תואמים את מדיניותנו.

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

230011

7345130

14/05/2020

מניות

 .9אישור מינויו של דירקטור רגיל לדירקטוריון החברה ,מר תומר ראב"ד,
בהתאם לבקשת בי קומיוניקיישנס בע"מ ,עד לאסיפה השנתית הבאה של
בעלי המניות של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

230011

7345130

14/05/2020

מניות

 .10אישור ביצוע תיקונים ועדכונים למדיניות התגמול הקיימת של החברה,
כפי שאושרה ביום  23במאי  2019לתקופה בת שלוש שנים ,על ידי
האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ,ותוקנה ביום  6בפברואר
2020

בעד

אנו מוצאים את התיקונים כמקובלים.

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

230011

7345130

14/05/2020

מניות

 .11אישור תיקון תקנון החברה לבקשת ביקום להכללת נושא זה בסדר היום

נגד

אנו מקבלים את עמדת דירקטוריון החברה בכך
שתיקון התקנון לא צפוי להיטיב עם בעלי המניות
בחברה.

עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ

1092204

511585

14/05/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה ליום .31.12.2019

דיון

עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ

1092204

511585

14/05/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של יו"ר דירקטוריון החברה ,מר דב אמיתי ,לתקופת כהונה
נוספת

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ

1092204

511585

14/05/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של חבר דירקטוריון החברה ,מר אילן לוין לתקופת כהונה
נוספת

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ

1092204

511585

14/05/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של חבר דירקטוריון החברה ,מר עדי שוורץ ,לתקופת כהונה
נוספת

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

נימוקים

החלטת האסיפה

עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ

1092204

511585

14/05/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של חבר דירקטוריון החברה ,מר ישראל קרניאל ,לתקופת
כהונה נוספת

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ

1092204

511585

14/05/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של חבר דירקטוריון החברה ,מר דוד היימן ,לתקופת כהונה
נוספת

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ

1092204

511585

14/05/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של חבר דירקטוריון החברה ,מר נעם לויט ,לתקופת כהונה
נוספת

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ

1092204

511585

14/05/2020

מניות

 .8מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט ,פורר גבאי ,את קסירר כרואה
החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לתפקיד

עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ

1092204

511585

14/05/2020

מניות

 .9מינויה של גב' רונית שוורץ לכהונה שנייה כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד

היהו בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ

1092204

511585

14/05/2020

מניות

 .10מינויה של גב' איריס אבנר לכהונה שנייה כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד

היהו בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ

1092204

511585

14/05/2020

מניות

 .11מינוי מר אלי גונן לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ

1092204

511585

14/05/2020

מניות

 .12אישור מדיניות התגמול החדשה של החברה לתקופה נוספת בת שלוש
שנים

בעד

מדיניות התגמול המוצעת תואמת את מצבה של
החברה וכן את המרובל בשוק

ננו דיימנשן בע"מ

751032

63172

14/05/2020

מניות

Increase the Company's registered share capital and to .1
amend the Company’s articles of association to effect the same

בעד

אנו סבורים כי הגדלת ההון נדרשת לאור מצבה של
החברה.

ברם תעשיות בע"מ

1094515

59085

14/05/2020

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה לנושאי המשרה בחברה

בעד

מדיניות התגמול של החברה תואמת את גודלה
ומצבה העסקי וכן את המקובל בשוק

כפרית תעשיות ( )1993בע"מ

522011

368950

17/05/2020

מניות

דיון והצגת הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת 2019

דיון

דיון

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

כפרית תעשיות ( )1993בע"מ

522011

368950

17/05/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של מר איציק שריר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

כפרית תעשיות ( )1993בע"מ

522011

368950

17/05/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר רז דיאור לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

כפרית תעשיות ( )1993בע"מ

522011

368950

17/05/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר רפאל עדס לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

כפרית תעשיות ( )1993בע"מ

522011

368950

17/05/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר נועם שטהל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

כפרית תעשיות ( )1993בע"מ

522011

368950

17/05/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר אביב קוץ לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

כפרית תעשיות ( )1993בע"מ

522011

368950

17/05/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של מר אורי אפשטיין לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

כפרית תעשיות ( )1993בע"מ

522011

368950

17/05/2020

מניות

 .8מינוי מחדש של גברת תירצה אוטולונגי פלורנטין לתקופת כהונה נוספת
כדירקטורית בלתי תלויה בחברה

בעד

עבר

היהו בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

כפרית תעשיות ( )1993בע"מ

522011

368950

17/05/2020

מניות

 .9לאשר חידוש כתבי פטור מאחריות לדירקטורים ולנושאי משרה שהינם
חברי קיבוץ כפר עזה או המועסקים על ידי הקיבוץ ,לתקופה בת שלוש ()3
שנים

בעד

עבר

כתב הפטור תואם את המקובל בשוק

כפרית תעשיות ( )1993בע"מ

522011

368950

17/05/2020

מניות

 .10לאשר חידוש כתבי התחייבות לשיפוי לנושאי משרה ודירקטורים שהינם
חברי קיבוץ כפר עזה או המועסקים על ידי הקיבוץ ,לתקופה בת שלוש ()3
שנים

בעד

עבר

סכום השיפוי תואם את יכולתה של החברה

תיא חברה להשקעות בע"מ

796011

147745

17/05/2020

מניות

הצגה ודיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018

דיון

דיון

תיא חברה להשקעות בע"מ

796011

147745

17/05/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של מר דוד שלכט כדירקטור בחברה וכיו"ר הדירקטוריון
לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

בעד

עבר

נימוקים

הינו בעל ההשכלה והניסיוון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

תיא חברה להשקעות בע"מ

796011

147745

17/05/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של דר' אריה גניגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

תיא חברה להשקעות בע"מ

796011

147745

17/05/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של גב' ציפורה הלברכט כדירקטורית בלתי תלויה בחברה
לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

תיא חברה להשקעות בע"מ

796011

147745

17/05/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר עמירם גניגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

תיא חברה להשקעות בע"מ

796011

147745

17/05/2020

מניות

 .6מינוי משרד רו"ח בריטמן ,אלמגור ,זהר ושות' ,כרואי החשבון המבקרים
של החברה והחברות המוחזקות שלה ,עד תום האסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה ,ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו,
בהתאם להמלצת וועדת הביקורת.

בעד

עבר

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

תיא חברה להשקעות בע"מ

796011

147745

17/05/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של גב' אלה וימן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת
כהונה שלישית בת שלוש שנים ,החל מתום תקופת כהונתה הנוכחית
שתסתיים ביום  27באוקטובר .2020

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

תיא חברה להשקעות בע"מ

796011

147745

17/05/2020

מניות

 .8אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה לתקופה של שלוש שנים ,החל
ממועד אישורה ע"י האסיפה הכללית.

בעד

עבר

מדיניות התגמול של החברה תואמת את גודלה,
יכולתה ואת המקובל בשוק

תיא חברה להשקעות בע"מ

796011

147745

17/05/2020

מניות

 .9אישור הארכת התקשרות החברה עם מר עמירם גניגר כמנכ"ל החברה
לתקופה של שלוש שנים נוספות ,החל מיום  1בינואר .2021

בעד

עבר

תנאי המנכ" ל תואמים את יכולתה של החברה וכן
את מצבה העסקי

מנרב פרויקטים בע"מ

1140243

356900

18/05/2020

מניות

 .1לאשר את המיזוג על פי הסכם המיזוג ואת כל העסקאות ,הפעולות
וההתקשרויות בקשר עם המיזוג ,הטעונות אישור האסיפה הכללית ,והכל
כמפורט בדוח זימון האסיפה.

בעד

נימוקים

אנו מתרשמים כי עסקת הרכישה הינה לטובת בעלי
המניות של החברה

דקמא קפיטל בע"מ

1116177

25752

18/05/2020

מניות

 .1מוצע לאשר את התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלותו
ובשליטתו המלאה של מר נתנאל לורנצי ,להעמדת שירותי מנכ"לות חברה
באמצעות לורנצי בתפקיד מנכ"ל החברה ,בתנאים המפורטים בסעיפים
 1.1.2ו 1.4-לדוח הזימון.

בעד

עבר

ההתקשרות המוצעת תואמת את יכולתה של
החברה ואת המקובל בשוק

דקמא קפיטל בע"מ

1116177

25752

18/05/2020

מניות

 .2מוצע לאשר תשלום תגמול חודשי קבוע רטרואקטיבי למר נתנאל לורנצי,
בעל השליטה בחברה ,בסך כולל של כ 1,073-אלפי ש"ח (כ 37.5-אלפי
ש"ח לחודש במונחי ברוטו) החל ממועד מינויו ,קרי  26במרץ  2018ועד
לתאריך  31בדצמבר  .2019לפרטים נוספים ראה סעיף  1.3לדוח הזימון.

בעד

עבר

גובה התשלום הינו מקובל ביחס להיקף העבודה
וגודל החברה

דקמא קפיטל בע"מ

1116177

25752

18/05/2020

מניות

 .3מוצע לאשר את תנאי כהונתו של מר ירון קליין ,יו"ר דירקטוריון החברה
(בהיקף של  20%משרה) ,בתנאים הפורטים בסעיף  8.1.3לדוח הזימון.

בעד

עבר

תנאי כהונתו של יו" ר הדירקטוריון תואמים את
המקובל בשוק

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

דקמא קפיטל בע"מ

1116177

25752

18/05/2020

מניות

החלטת האסיפה

נימוקים

 .4מוצע לאשר תשלום חד פעמי למר ירון קליין עבור תפקידו כיו"ר
דירקטוריון החברה מיום  21בינואר  2019ועד ליום  31בדצמבר 2019
וזאת בסך כולל של  97,733אלפי ש"ח ,בניכוי התשלומים שקיבל מר קליין
עבור השתתפות בישיבות הדירקטוריון של החברה ,בהתאם לתקנות
החברות ( כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) תש"ס  ,2000 -בסך
של כ 48,035-אלפי ש"ח.

בעד

עבר

היקף התשלום תואם את היקף העבודה שבוצע ע"י
מר קליין וכן את גודלה של החברה

דקמא קפיטל בע"מ

1116177

25752

18/05/2020

מניות

 .5מוצע לאשר מדיניות תגמול חדשה בחברה ,כמפורט בסעיף 8.1.6.2
לדוח הזימון.

בעד

עבר

מדיניות התגמול של החברה תואמת את המקובל
בשוק וכן את יכולתה של החברה

הרודיום השקעות בע"מ

1104363

57492

18/05/2020

מניות

 .1אישור התקשרותה של חברת הבת של החברה ,בבעלותה המלאה,
פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות בישראל בע"מ (להלן" :פנאקסיה ישראל" )
עם בעלת השליטה בחברה  -פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות בע"מ (להלן:
"בעלת השליטה") ,בהסכם לפיו פנאקסיה ישראל תהא רשאית ,בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי ,לעשות שימוש במתקן למחקר ופיתוח קנאביס
רפואי של בעלת השליטה באירופה (מלטה).

נגד

אנו מסתייגים עקרונית מעסקת בעלי עניין .בעסקה
המוצעת יש מרכיב רווח לבעל השליטה ועל כן לא
נוכל לתמוך

סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ

1081686

2266001

18/05/2020

מניות

 .1הארכה ועדכון מדיניות התגמול של החברה

בעד

התקרות המצויות במדיניות נראות לנו כסבירות
ביחס לגודל החברה והיקף פעיולתה

סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ

1081686

2266001

18/05/2020

מניות

 .2אישור הארכה ועדכון הגמול ליו" ר הדירקטוריון ובעל השליטה בחברה,
מר זוהר לוי

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ

1081686

2266001

18/05/2020

מניות

 .3עדכון תנאי התגמול של מר שלומי לוי ,אחיו של בעל השליטה בחברה,
מר זוהר לוי

בעד

התנאים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה

סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ

1081686

2266001

18/05/2020

מניות

 2.4אישור מתן הלוואה למר שלומי לוי ,אחיו של בעל השליטה בחברה ,מר
זוהר לוי ,למימון המימוש של אופציות של החברה ,בסכום אשר ייקבע
בסמוך למועד האסיפה.

בעד

ההלוואה נועדה לאפשר למר לוי לשלם את המס
בגין מימוש  12,030כתבי האופציה אשר הוקצו לו
בחודש יוני .2019

סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ

1081686

2266001

18/05/2020

מניות

 .5אישור מענק למר שלומי לוי ,אחיו של בעל השליטה בחברה ,מר זוהר
לוי ,בסכום אשר ייקבע בסמוך למועד האסיפה

בעד

המענק נועד למנוע הפלייתו לרעה של מר שלומי לוי
לעומת מצב בו היה עובד אשר אינו בן משפחה של
בעל השליטה בחברה

סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ

1081686

2266001

18/05/2020

מניות

 .6תיקון הסכם אופציות שנחתם ביום  17.6.2019עם מר שלומי לוי ,אחיו
של בעל השליטה בחברה ,מר זוהר לוי

בעד

התיקון המוצע להסכם האופציות של מר שלומי לוי
בא על מנת שלא יצטרכו להעניק בעתיד הלוואות
ומענקים נוספים למר שלומי לוי בשל כך שהאופציות
הינן בהתאם לסעיף ( 3ט) לפקודת מס הכנסה.

סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ

1081686

2266001

18/05/2020

מניות

 .7דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019

דיון

סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ

1081686

2266001

18/05/2020

מניות

 .8אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה ,והסמכת
הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים על
מנת לטפל בעניני הביקורת והמס של החברה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ

1081686

2266001

18/05/2020

מניות

 .9למנות את מר אמיר שגיא כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה נוספת
שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של
החברה.

נגד

אנו סבורים כי צריכה להיות הפרדה בין מנכ"ל
החברה לתפקיד הדירקטוריון ועל כן לא נוכל לתמוך
בכפל הכהונה.

סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ

1081686

2266001

18/05/2020

מניות

 .10למנות את מר זוהר לוי כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה נוספת
שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של
החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ

1081686

2266001

18/05/2020

מניות

 .11למנות את מר אילן רייזנר כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה נוספת
שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של
החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אלגומייזר בע"מ

744011

89513

19/05/2020

מניות

דיון בדו"חות כספיים ודו"ח הדירקטוריון לשנת  2018ושנת 2019

דיון

אלגומייזר בע"מ

744011

89513

19/05/2020

מניות

 .2לאשר את מינוי משרד ברייטמן אלמגור ושות' ,כרואה חשבון מבקר של
החברה ,ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין להעברת שירותי
ביקורת לחברה.

אלגומייזר בע"מ

744011

89513

19/05/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר עמיחי חדד כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אלגומייזר בע"מ

744011

89513

19/05/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר יורם באומן כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אלגומייזר בע"מ

744011

89513

19/05/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר אמיתי ויס כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אלגומייזר בע"מ

744011

89513

19/05/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר ליאור עמית כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אלגומייזר בע"מ

744011

89513

19/05/2020

מניות

 .7לאשר תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה מר עמיחי חדד וכן
להעניק לו  100,000אופציות שאינן רשומות למסחר והכל כמפורט בסעיף
 2.4לדוח זימון האסיפה

בעד

אנו מתרשמים כי התנאים המוצעים תואמים את
המקובל בשוק.

אלגומייזר בע"מ

744011

89513

19/05/2020

מניות

 .8לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של יו" ר הדירקטוריון מר יורם באומן,
וכן להעניק לו  200,000אופציות שאינן רשומות למסחר ליו"ר הדירקטוריון
מר יורם באומן ( בכפוף לאישור תנאי כהונתו והעסקתו כאמור) ,במסגרת
הצעה פרטית מהותית ,והכול כמפורט בסעיף  2.5לדוח זימון האסיפה

בעד

התנאים המוצעים תואמים את היקף האחריות
המוטל עליו ואת גודל החברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אלגומייזר בע"מ

744011

89513

19/05/2020

מניות

 .9לאשר הענקת  100,000אופציות לא סחירות למר ליאור עמית והכל
כמפורט בסעיף  2.6לדוח זימון האסיפה

נגד

אנו מתרשמים כי בהקצאה כזו עם פרמייה גבוהה
מאוד ישנו תאבון מוגבר לסיכון.

אלגומייזר בע"מ

744011

89513

19/05/2020

מניות

 .10לאשר הענקת מענק למר עמיחי חדד בסך  120,000ש"ח בגין עמידה
ביעדים לשנת  ,2019במסגרת תנאי כהונתו והעסקתו כסמנכ"ל הכספים של
החברה

בעד

המענק בסך  3משכורות עומד בתנאי מדיניות
התגמול של החברה.

אלגומייזר בע"מ

744011

89513

19/05/2020

מניות

 .11לאשר שינוי השם של החברה ל" גיקס אינוביישן בע"מ" וGix" -
 "Innovation Ltdבאנגלית או כל שם דומה אחר אשר יאושר על ידי רשם
החברות ולהסמיך את הנהלת החברה לאשר של שם דומה וכן בהתאם
לעדכן את שם החברה בתקנון החברה.

בעד

אין בשינוי כדי לפגוע בבעלי מניות המיעוט בחברה.

סאני תקשורת סלולרית בע"מ

1082353

427627

19/05/2020

מניות

לאשר את הארכת תוקפה של מדיניות התגמול של החברה ,לתקופה של 3
שנים נוספות שתחילתן ביום  13באוקטובר 2019

בעד

אנו מוצאים את מדיניות התגמול המוצעת כסבירה
על כל רכיביה.

רפק תקשורת ותשתיות בע"מ

769026

148288

19/05/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה ,לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2019

דיון

רפק תקשורת ותשתיות בע"מ

769026

148288

19/05/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של מר חיים כהן כדירקטור בחברה .נוסח ההחלטה
המוצעת :למנות מחדש את מר חיים כהן כדירקטור בחברה מר כהן זכאי
לגמול דירקטורים כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב .עוד זכאי מר כהן
להיכלל בפוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה וכן לכתב שיפוי ,והכל
כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

רפק תקשורת ותשתיות בע"מ

769026

148288

19/05/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר תנחום אורן כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה
המוצעת :למנות מחדש את מר תנחום אורן כדירקטור בחברה מר אורן זכאי
לגמול דירקטורים כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב .עוד זכאי מר אורן
להיכלל בפוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

רפק תקשורת ותשתיות בע"מ

769026

148288

19/05/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של גברת לימור דנש כדירקטורית בחברה נוסח ההצעה
המוצעת :למנות מחדש את גברת לימור דנש כדירקטורית בחברה הגב' דנש
זכאית לגמול דירקטורים כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב .עוד זכאית
הגב' דנש להיכלל בפוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה וכן לכתב
שיפוי ,והכל כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

רפק תקשורת ותשתיות בע"מ

769026

148288

19/05/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר דן חלוץ כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת-
למנות מחדש את מר חלוץ כדירקטור בחברה .מר חלוץ זכאי לגמול
דירקטורים כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב .עוד זכאי מר חלוץ להיכלל
בפוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה וכן לכתב שיפוי ,והכל כמפורט
בדוח זימון האסיפה המצ"ב.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

רפק תקשורת ותשתיות בע"מ

769026

148288

19/05/2020

מניות

 .6מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם בגין שנת  2019נוסח
ההחלטה המוצעת :למנות מחדש את סומך חייקין ,רו"ח ,כרואי החשבון
המבקרים של החברה

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל ההשכלה והניסיון
הדרושים לתפקיד

רפק תקשורת ותשתיות בע"מ

769026

148288

19/05/2020

מניות

 .7אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון  20לחוק
החברות

בעד

מדיניות התגמול של החברה תואמת את יכולתה וכן
את המקובל בשוק

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אנרג'יאן נפט וגז פי אל סי

1155290

6057946

21/05/2020

מניות

To receive and adopt the Company’s annual accounts for the .1
financial year ended 31 December 2019 together with the
Directors’ report and the Auditor’s report on those accounts

אנרג'יאן נפט וגז פי אל סי

1155290

6057946

21/05/2020

מניות

To approve the Directors’ Remuneration Report .2

בעד

אנרג'יאן נפט וגז פי אל סי

1155290

6057946

21/05/2020

מניות

To re-appoint Ms Karen Simon as a director of the Company .3

בעד

עבר

אנרג'יאן נפט וגז פי אל סי

1155290

6057946

21/05/2020

מניות

To re-appoint Mr Matthaios Rigas as a director of the .4
Company

בעד

עבר

השתתף בישיבות הדירקטוריון בשיעור הגבוה מ-
.75%

אנרג'יאן נפט וגז פי אל סי

1155290

6057946

21/05/2020

מניות

To re-appoint Mr Panagiotis Benos as a director of the .5
Company

בעד

עבר

השתתף בישיבות הדירקטוריון בשיעור הגבוה מ-
.75%

אנרג'יאן נפט וגז פי אל סי

1155290

6057946

21/05/2020

מניות

To re-appoint Mr Andrew Bartlett as a director of the Company .6

בעד

עבר

השתתף בישיבות הדירקטוריון בשיעור הגבוה מ-
.75%

אנרג'יאן נפט וגז פי אל סי

1155290

6057946

21/05/2020

מניות

To re-appoint Mr Robert Peck as a director of the Company .7

בעד

עבר

השתתף בישיבות הדירקטוריון בשיעור הגבוה מ-
.75%

אנרג'יאן נפט וגז פי אל סי

1155290

6057946

21/05/2020

מניות

To re-appoint Mr Ohad Marani as a director of the Company .8

בעד

עבר

השתתף בישיבות הדירקטוריון בשיעור הגבוה מ-
.75%

אנרג'יאן נפט וגז פי אל סי

1155290

6057946

21/05/2020

מניות

To re-appoint Mr Efstathios Topouzoglou as a director of the .9
Company

בעד

עבר

השתתף בישיבות הדירקטוריון בשיעור הגבוה מ-
.75%

אנרג'יאן נפט וגז פי אל סי

1155290

6057946

21/05/2020

מניות

To re-appoint Mr David Bonanno as a director of the .10
Company

בעד

עבר

השתתף בישיבות הדירקטוריון בשיעור הגבוה מ-
.75%

אנרג'יאן נפט וגז פי אל סי

1155290

6057946

21/05/2020

מניות

To appoint Ms. Amy Lashinsky as a director of the Company .11

בעד

עבר

השתתפה בישיבות הדירקטוריון בשיעור הגבוה מ-
.75%

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

עבר

התגמולים המוצעים קשורים באופן ישיר לביצועי
החברה.

השתתפה בישיבות הדירקטוריון וועדותיו בשיעור
הגבוה מ.75% -

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אנרג'יאן נפט וגז פי אל סי

1155290

6057946

21/05/2020

מניות

To re-appoint Ernst &amp; Young LLP as auditor of the .12
Company

אנרג'יאן נפט וגז פי אל סי

1155290

6057946

21/05/2020

מניות

To authorise the Directors to set the remuneration of the .13
auditors

בעד

אנרג'יאן נפט וגז פי אל סי

1155290

6057946

21/05/2020

מניות

To authorise the Directors to allot relevant securities .14

נגד

עבר

אנרג'יאן נפט וגז פי אל סי

1155290

6057946

21/05/2020

מניות

To authorise the Directors to disapply pre-emption rights .15

נגד

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

החברה השלימה בחודש יולי  2019גיוס הון שאינו
לפי זכות המצרנות ,באופן שפגע בבעלי המניות
בחברה.

אנרג'יאן נפט וגז פי אל סי

1155290

6057946

21/05/2020

מניות

To authorise the Directors to further disapply pre-emption .16
rights

נגד

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

אין דחיפות ממשית באישור הסעיף נכון למועד זה.

אנרג'יאן נפט וגז פי אל סי

1155290

6057946

21/05/2020

מניות

That a general meeting, other than an Annual General .17
Meeting, may be called on not less than 14 clear days’ notice

בעד

עבר

אנרג'יאן נפט וגז פי אל סי

1155290

6057946

21/05/2020

מניות

To authorise the Company to make market purchases of its .18
own ordinary shares

בעד

עבר

אנרג'יאן נפט וגז פי אל סי

1155290

6057946

21/05/2020

מניות

That the name of the Company be changed to Energean .19
PLC

בעד

עבר

אטראו שוקי הון בע"מ

1096106

691564

25/05/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
ליום  31בדצמבר .2019

דיון

דיון

אטראו שוקי הון בע"מ

1096106

691564

25/05/2020

מניות

אטראו שוקי הון בע"מ

1096106

691564

25/05/2020

מניות

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

עבר

שכר הטרחה ששולם בגין שירותי ביקורת ומס מתוך
סך שכר הטרחה הינו סביר.

אנו סבורים כי אין דחיפות בהגדלת הון נכון למועד
זה.

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

 .2אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח קסלמן וקסלמן כרואה החשבון
המבקר של החברה ,לתקופת ביקורת נוספת עד לתום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו,
לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת של החברה ,כמפורט בדוח זימון
האסיפה.

בעד

עבר

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים על
מנת לטפל בענייני הביקורת והמס של החברה

 .3אישור מינויו מחדש של מר יצחק אפלויג כחבר דירקטוריון החברה עד
לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בדוח זימון
האסיפה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אטראו שוקי הון בע"מ

1096106

691564

25/05/2020

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של מר אליהו חורי כחבר דירקטוריון החברה עד
לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בדוח זימון
האסיפה.

אטראו שוקי הון בע"מ

1096106

691564

25/05/2020

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של מר יובל קוץ כחבר דירקטוריון החברה (כדירקטור
בלתי תלוי) עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה,
כמפורט בדוח זימון האסיפה.

בעד

בית-הזהב בע"מ

235010

206426

25/05/2020

מניות

 .1אישור הארכת תנאי ההתקשרות עם מר ארנון רובינשטין ,הנמנה עם
בעלי השליטה בחברה ,בקשר עם כהונתו כמנהל מקומי באנגליה.

בעד

עבר

קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בע"מ

271015

129049

26/05/2020

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2018
ובדוח דירקטוריון החברה לשנה זו.

דיון

דיון

קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בע"מ

271015

129049

26/05/2020

מניות

 .2אישור מינוי מחדש של משרד רואי -החשבון קנובל בלצר סוראיה ושות'
כרואה -החשבון המבקר של החברה ,עד לתום האסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה ,וכן דיווח על שכר רואה -החשבון המבקר של החברה

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בע"מ

271015

129049

26/05/2020

מניות

 .3אישור מינוי מחדש של מר ויקטור אדריאן (אבי) בגס כדירקטור בחברה
לתקופת כהונה נוספת

נגד

עבר

בהתאם למדיניותנו אנו מסתייגים מכהונה של בני
משפחה ,ככל שהיקפם עולה על שליש מסך
הדירקטוריון ,לרבות בעל השליטה בעצמו .במקרה
זה בני המשפחה מהווים שיעור של  50%מתוך סך
הדירקטוריון.

קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בע"מ

271015

129049

26/05/2020

מניות

 .4אישור מינוי מחדש של מר קרלוס בגס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת.

נגד

עבר

בהתאם למדיניותנו אנו מסתייגים מכהונה של בני
משפחה ,ככל שהיקפם עולה על שליש מסך
הדירקטוריון ,לרבות בעל השליטה בעצמו .במקרה
זה בני המשפחה מהווים שיעור של  50%מתוך סך
הדירקטוריון.

קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בע"מ

271015

129049

26/05/2020

מניות

 .5אישור מינוי מחדש של מר גבריאל בגס כדירקטור בחברה לתקופת
כהונה נוספת

נגד

עבר

בהתאם למדיניותנו אנו מסתייגים מכהונה של בני
משפחה ,ככל שהיקפם עולה על שליש מסך
הדירקטוריון ,לרבות בעל השליטה בעצמו .במקרה
זה בני המשפחה מהווים שיעור של  50%מתוך סך
הדירקטוריון.

קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בע"מ

271015

129049

26/05/2020

מניות

 .6אישור מינוי מחדש של גב' טל רובינשטיין שנקר כדירקטורית בחברה
לתקופת כהונה נוספת.

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בע"מ

271015

129049

26/05/2020

מניות

 .7אישור מינויו של מר ערן גורן כדירקטור חיצוני בחברה.

נגד

או.אר.טי.טכנולוגיות בע"מ

1086230

172979

26/05/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה ,לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2019

דיון

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אנו מוצאים את התנאים המוצעים לו כסבירים.

מר גורן כיהן כיו" ר דירקטוריון החברה בין השנים
 .2011- 2016אנו סבורים כי בהתאם לקשרים
שנוצרו ,ולאור מבנה הדירקטוריון הקיים בחברה,
הורד מסדר היום ראוי היה להביא דירקטור חיצוני שאינו בעל היכרות
מוקדמת עם החברה ,בה עשווים היו להתהוות
קשרים עם בעלי השליטה מתוקף היותו נושא משרה
בחברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

או.אר.טי.טכנולוגיות בע"מ

1086230

172979

26/05/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של מר מאיר ניסנסון כדירקטור

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

או.אר.טי.טכנולוגיות בע"מ

1086230

172979

26/05/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר תנחום אורן כדירקטור

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

או.אר.טי.טכנולוגיות בע"מ

1086230

172979

26/05/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של רוני אורן כדירקטור

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

או.אר.טי.טכנולוגיות בע"מ

1086230

172979

26/05/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר ניב אחיטוב כדירקטור

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

או.אר.טי.טכנולוגיות בע"מ

1086230

172979

26/05/2020

מניות

 .6למנות את  BDOזיו האפט ,כרואי חשבון מבקרים של החברה ולהסמיך
את הדירקטוריון לקבוע את שכרם

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לתפקיד

או.אר.טי.טכנולוגיות בע"מ

1086230

172979

26/05/2020

מניות

 .7לאשר את הסך הכולל של הדיבידנדים ביניים שחולקו או אושרו לחלוקה
עד למועד כינוס האסיפה ,כדלקמן :דיבידנד ביניים בסך של כ9,873,222 -
ש"ח ,שחולק על-ידי החברה ביום  .4.9.2019להסרת ספק ,אין באמור
לעיל ,כדי למנוע חלוקת דיבידנדים נוספים מתוך רווחים שנצברו בשנת
.2019

בעד

או.אר.טי.טכנולוגיות בע"מ

1086230

172979

26/05/2020

מניות

 .8לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת ביחס לנושאי משרה בחברה.
מסמך מדיניות התגמול מצורף כנספח א' לדוח זימון זה (להלן" :מדיניות
התגמול המוצעת") ונוסחו "מסומן" ביחס למסמך מדיניות התגמול הקיימת
(להלן" :מדיניות  .)"2017להלן " :החלטת מדיניות התגמול" .החלטת מדיניות
התגמול אושרה על ידי דירקטוריון החברה בישיבתו מיום ,18.3.2020
לאחר שאושרה על ידי ועדת הביקורת של החברה בישיבתה מיום
.12.3.2020

בעד

או.אר.טי.טכנולוגיות בע"מ

1086230

172979

26/05/2020

מניות

בחברה הצטברו עודפים משמעותיים לאחר הנזלת
הנכס העיקרי וכי זו חילקה חלק ניכר מהם כדיבידנד
לבעלי המניות בשנת  .2017אסטרטגיית החברה
המוצהרת הינה בשימוש מקורות אלו לטובת
השקעה מחדש ,כאשר במועד הנוכחי החברה
משתמשת ברובן לטובת השקעות פיננסיות

מדיניות התגמול של החברה תואמת את גודלה ,את
היקף פעילותה וכן את המקובל בשוק

 .9לאשר מענק שנתי מיוחד בגין מדדים איכותיים ובשיקול דעת לגב' תמר
רז ,מנכ" ל החברה בגובה משכורת חודשית אחת ,בסך של  35,000ש"ח
(להלן" :המענק המוצע למנכ"ל") .יובהר ,כי הענקת המענק המוצע לגב' רז
אינה חורגת ממדיניות התגמול המוצעת וכן אינה חורגת ממדיניות .2017
החלטת המענק המוצע למנכ" ל אושרה על ידי דירקטוריון החברה בישיבתו
מיום  ,18.3.2020לאחר שאושרה על ידי ועדת הביקורת של החברה
בישיבתה מיום .12.3.2020

ללא המלצה

הורד מסדר היום

ויתניה בע"מ

1109966

761174

26/05/2020

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר  ,2019אשר פורסמו ביום  29במרס .2020

דיון

דיון

ויתניה בע"מ

1109966

761174

26/05/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט,פורר,גבאי את קסירר ()EY
כרואה חשבון מבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

ויתניה בע"מ

1109966

761174

26/05/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר אהוד סמסונוב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד
סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה ,לפי המוקדם.

נגד

עבר

אנו סבורים כי דירקטוריון החברה שאמור למנות כ-
 13חברים הינו רחב מידי לחברה בסדר גודל כזה,
ועל כן נסתייג.

ויתניה בע"מ

1109966

761174

26/05/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר גד פרופר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום
כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה ,לפי המוקדם.

נגד

עבר

אנו סבורים כי דירקטוריון החברה שאמור למנות כ-
 13חברים הינו רחב מידי לחברה בסדר גודל כזה
ועל כן נסתייג מהמינוי המוצע.

ויתניה בע"מ

1109966

761174

26/05/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר דן פרופר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום
כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה ,לפי המוקדם.

נגד

עבר

אנו סבורים כי דירקטוריון החברה שאמור למנות כ-
 13חברים הינו רחב מידי לחברה בסדר גודל כזה
ועל כן נסתייג מהמינוי המוצע.

ויתניה בע"מ

1109966

761174

26/05/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר מרדכי (מודי) כידון-גולדברג כדירקטור בחברה
לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון
החברה ,לפי המוקדם.

נגד

עבר

אנו סבורים כי דירקטוריון החברה שאמור למנות כ-
 13חברים הינו רחב מידי לחברה בסדר גודל כזה
ועל כן נסתייג מהמינוי המוצע.

ויתניה בע"מ

1109966

761174

26/05/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של מר ירון שמיע כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום
כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה ,לפי המוקדם.

נגד

עבר

אנו סבורים כי דירקטוריון החברה שאמור למנות כ-
 13חברים הינו רחב מידי לחברה בסדר גודל כזה
ועל כן נסתייג מהמינוי המוצע.

ויתניה בע"מ

1109966

761174

26/05/2020

מניות

 .8מינוי מחדש של מר דן לרר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד
לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום
כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה ,לפי המוקדם.

נגד

עבר

אנו סבורים כי דירקטוריון החברה שאמור למנות כ-
 13חברים הינו רחב מידי לחברה בסדר גודל כזה
ועל כן נסתייג מהמינוי המוצע.

ויתניה בע"מ

1109966

761174

26/05/2020

מניות

 .9מינוי מחדש של מר אליעזר (אליק ) ארדמן כדירקטור בחברה לתקופת
כהונה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד
סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה ,לפי המוקדם.

נגד

עבר

אנו סבורים כי דירקטוריון החברה שאמור למנות כ-
 13חברים הינו רחב מידי לחברה בסדר גודל כזה
ועל כן נסתייג מהמינוי המוצע.

ויתניה בע"מ

1109966

761174

26/05/2020

מניות

 .10מינוי מחדש של גב' קרן כליפה כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה עד
לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום
כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה ,לפי המוקדם.

בעד

עבר

תמיכתנו נובעת מהיותה מייצגת גוף מוסדי

ויתניה בע"מ

1109966

761174

26/05/2020

מניות

 .11מינוי מחדש של מר משה (מוץ) מטלון כדירקטור בלתי תלוי בחברה
לתקופת כהונה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או
עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה ,לפי
המוקדם.

בעד

עבר

תמיכתנו נובעת מסיווגו כדירקטור בלתי תלוי
שמגדיל את שיעור הבלתי תלויים מתוך סך
דירקטוריון החברה.

ויתניה בע"מ

1109966

761174

26/05/2020

מניות

 .12מינוי מחדש של מר אבי רייק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה עד
לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום
כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה ,לפי המוקדם.

נגד

עבר

אנו סבורים כי דירקטוריון החברה שאמור למנות כ-
 13חברים הינו רחב מידי לחברה בסדר גודל כזה
ועל כן נסתייג מהמינוי המוצע.

ויתניה בע"מ

1109966

761174

26/05/2020

מניות

 .13לבקשת הפניקס אחזקות בע"מ  ,בעלת מניות בחברה המחזיקה מעל
 5%מהונה המונפק והנפרע של החברה וזכויות ההצבעה בה ,אישור מינויו
ותנאי כהונתו של מר הושע גרינפלד כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה בת  3שנים.

בעד

לא עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למינוי התפקיד
ומוצע ע"י גוף מוסדי.

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

ויתניה בע"מ

1109966

761174

26/05/2020

מניות

החלטת האסיפה

נימוקים

 .14אישור תשלום מענק שנתי מיוחד בשיקול דעת בגין שנת  2019למר
אהוד סמסונוב ,בהתאם למדיניות התגמול של החברה ,בסך של  250אלפי
ש"ח ,בנוסף למענק שנתי בהתאם לפרמטרים מדידים ששולם למר סמסונוב
בהתאם למדיניות התגמול של החברה  ,וזאת לאור תרומתו הרבה לחברה
בשנה זו ,כמפורט בחלק ב' לדוח המיידי .

נגד

עבר

אנו מסתייגים ממענק בשיקול דעת עבור מי שנמנה
על בעלי השליטה בחברה.

קנביט פארמסוטיקלס בע"מ

1084367

244719

26/05/2020

מניות

 .1אישור תנאי כהונתו של מר אבינועם ספיר ,המיועד לכהן כמנכ"ל החברה,
ובכלל זה את הכללתו בפוליסת ביטוח אחריות ומתן כתב התחייבות לשיפוי.

נגד

עבר

אנו מתרשמים כי התנאים המוצעים לו חריגים ביחס
לחברות דומות בשוק.

מובייל מקס טכנולוגיות בע"מ (בשימור)

1105139

23023

26/05/2020

מניות

 .1הקצאה פרטית של  3,000,000כתבי אופציה (סדרה  )5לנאמן עו"ד
ויקטור תשובה בנאמנות עבור מר אשר גולדווסר ו/או החברה

נגד

אין מידע מספק והצגת חלופות עבור הסכם ההקצאה

מובייל מקס טכנולוגיות בע"מ (בשימור)

1105139

23023

26/05/2020

מניות

 .2הקצאה פרטית של  1,000,000כתבי אופציה (סדרה  )5לעו"ד ויקטור
תשובה ו/או מי מטעמו

נגד

אין מידע מספק והצגת חלופות עבור הסכם ההקצאה

מובייל מקס טכנולוגיות בע"מ (בשימור)

1105139

23023

26/05/2020

מניות

 .3הקצאה פרטית של  500,000כתבי אופציה (סדרה  )5למאה ואחד ייעוץ
כלכלי בינלאומי בע"מ ו/או מי מטעמה

נגד

אין מידע מספק והצגת חלופות עבור הסכם ההקצאה

מובייל מקס טכנולוגיות בע"מ (בשימור)

1105139

23023

26/05/2020

מניות

 .4הקצאה פרטית של  300,000כתבי אופציה (סדרה  )5לסקורפיו השקעות
בע"מ ו/או מי מטעמה

נגד

אין מידע מספק והצגת חלופות עבור הסכם ההקצאה

מובייל מקס טכנולוגיות בע"מ (בשימור)

1105139

23023

26/05/2020

מניות

 .5הקצאה פרטית של  200,000כתבי אופציה (סדרה  )5לעו"ד תום שבת
ו/או מי מטעמו

נגד

אין מידע מספק והצגת חלופות עבור הסכם ההקצאה

מובייל מקס טכנולוגיות בע"מ (בשימור)

1105139

23023

26/05/2020

מניות

 .6איחוד הון של  10ל1-

בעד

אנו מתרשמים כי אין באיחוד ההון עצמו בכדי לפגוע
בבעלי מניות המיעוט שכן הוא נעשה בתנאים זהים
לכלל בעלי המניות ,כך שכל בעל מניות ימשיך
להחזיק בחלקו היחסי גם לאחר ביצוע האיחוד

איירפורט סיטי בע"מ

1095835

8507364

27/05/2020

מניות

דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר .2019

דיון

דיון

איירפורט סיטי בע"מ

1095835

8507364

27/05/2020

מניות

 .2חידוש מינוי רואה חשבון סומך-חייקין  KPMGכרואה החשבון המבקר
של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכר טרחתו.

בעד

עבר

רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון הדרושים

איירפורט סיטי בע"מ

1095835

8507364

27/05/2020

מניות

 .3מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

איירפורט סיטי בע"מ

1095835

8507364

27/05/2020

מניות

 .4מינויו מחדש של מר איתן וולוך כדירקטור בחברה.

איירפורט סיטי בע"מ

1095835

8507364

27/05/2020

מניות

 .5מינויו מחדש של מר איתמר וולקוב כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואישור
תגמולו.

בעד

איירפורט סיטי בע"מ

1095835

8507364

27/05/2020

מניות

 .6מינויו של מר בעז מרדכי סימונס כדירקטור בחברה.

בעד

עבר

איירפורט סיטי בע"מ

1095835

8507364

27/05/2020

מניות

 .7שינוי תקנון החברה.

בעד

עבר

גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ

1095892

262914

27/05/2020

מניות

 .1למנות את מר שמואל וולודינגר לדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ

1095892

262914

27/05/2020

מניות

 .2למנות את מר אסף רענן לדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ

1095892

262914

27/05/2020

מניות

 .3למנות את מר איתן פרלמן לדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ

1095892

262914

27/05/2020

מניות

 .4למנות את מר דן עייק לדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ

1095892

262914

27/05/2020

מניות

 .5למנות את מר אורי מרום לדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ

1095892

262914

27/05/2020

מניות

 .6למנות את מר אבי לבנה לדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ

1095892

262914

27/05/2020

מניות

 .7למנות את מר חנוך פפושדו לדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

השינוי בתקנון החברה הינו טכני ונועד להקל על
החברה בבחירת כמות הדירקטורים בדירקטוריון
החברה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ

1095892

262914

27/05/2020

מניות

 .8למנות את הגב' ורדה טריואקס לדירקטורית בחברה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ

1095892

262914

27/05/2020

מניות

 .9למנות מחדש את משרד רואי החשבון ארנסט אנד יאנג (;Ernst &amp
 )Youngקוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ושות' ,כרואה החשבון המבקר של
החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה ,ולהסמיך את
דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון הדרוש
לביצוע ביקורת בחברה

גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ

1095892

262914

27/05/2020

מניות

 .10לאשר את מינויה של גב' גלית זידמן כדירקטורית חיצונית בחברה,
לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה.

בעד

היהו בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ

1095892

262914

27/05/2020

מניות

 .11לאשר מתן כתב שיפוי למועמדת לכהונת דירקטורית חיצונית ,הגב'
גלית זידמן ,בנוסח המצ"ב כנספח ג' לדוח זימון האסיפה.

בעד

כתב השיפוי מוגבל ליכולתה של החברה וכן תואם
למקובל בשוק

ספיר קורפ בע"מ

365015

225976

31/05/2020

מניות

 .1אישור תנאי כהונתו של מר אמיר ריצ'ולסקי ,המיועד לכהן כמנכ"ל
החברה ,ובכלל זה את הכללתו בפוליסת ביטוח אחריות ומתן כתב
התחייבות לשיפוי.

בעד

תנאי הכהונה המוצעים תואמים את מצבה של
החברה וכן את יכולתה

קבוצת אשטרום בע"מ

1132315

2248034

31/05/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת .2019

דיון

קבוצת אשטרום בע"מ

1132315

2248034

31/05/2020

מניות

 .2מינויו מחדש של מר אברהם נוסבאום המכהן כיו"ר הדירקטוריון,
כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת אשטרום בע"מ

1132315

2248034

31/05/2020

מניות

 .3מינויו מחדש של מר גיל גירון המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה,
כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת אשטרום בע"מ

1132315

2248034

31/05/2020

מניות

 .4מינויו מחדש של מר עפר זהבי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת אשטרום בע"מ

1132315

2248034

31/05/2020

מניות

 .5מינויו מחדש של מר יונתן לוי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת אשטרום בע"מ

1132315

2248034

31/05/2020

מניות

 .6מינויה מחדש של גב' ליאורה לב ,המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה,
כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות
החברה.

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

קבוצת אשטרום בע"מ

1132315

2248034

31/05/2020

מניות

 .7הארכת תקופת כהונתו של מר מתתיהו טל כדירקטור חיצוני בחברה
לתקופת כהונה נוספת ( כהונה שלישית) בת שלוש שנים שתחילתה ביום 17
ביולי .2020

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת אשטרום בע"מ

1132315

2248034

31/05/2020

מניות

 .8הארכת תקופת כהונתה של הגב' תמר גולדנברג כדירקטורית חיצונית
בחברה לתקופת כהונה נוספת ( כהונה שלישית) בת שלוש שנים שתחילתה
ביום  18במאי .2020

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת אשטרום בע"מ

1132315

2248034

31/05/2020

מניות

 .9בכפוף לאישור האסיפה הכללית את הארכת תקופת כהונתם של
הדירקטורים החיצוניים ,לאשר להם הענקת התחייבות לשיפוי והכללה
בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים.

בעד

כתב השיפוי מוגבל ל 25%-מהונה העצמי של
החברה ,בהתאם למדיניותנו.

קבוצת אשטרום בע"מ

1132315

2248034

31/05/2020

מניות

 .10בכפוף לאישור האסיפה הכללית את הארכת תקופת כהונתם של
הדירקטורים החיצוניים  ,לאשר להם הענקת פטור מאחריות.

בעד

כתב הפטור בנוסח מסויג בהתאם למדיניותנו

קבוצת אשטרום בע"מ

1132315

2248034

31/05/2020

מניות

 .11חידוש מינויו של משרד רוה"ח המבקר ,קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר
ושות' לשנת  2020ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי
המניות של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת אשטרום בע"מ

1132315

2248034

31/05/2020

מניות

 .12אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של המשנה למנכ"ל החברה
לתעשיות ואדמיניסטרציה ,מר אלכס ליפשיץ.

בעד

התנאים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה

הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ

585018

5786083

31/05/2020

מניות

דיון בדוח התקופתי לשנת 2019

דיון

הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ

585018

5786083

31/05/2020

מניות

מינוי מחדש של סומך חייקין ( )KPMGכרואי החשבון המבקרים של החברה
לשנת 2020

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים על
מנת לטפל בענייני הביקורת והמס של החברה

הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ

585018

5786083

31/05/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של יאיר המבורגר כדירקטור בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ

585018

5786083

31/05/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של בן המבורגר כדירקטור בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ

585018

5786083

31/05/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של גדעון המבורגר כדירקטור בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ

585018

5786083

31/05/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של יואב מנור כדירקטור בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ

585018

5786083

31/05/2020

מניות

 .7מינויו מחדש של דורון כהן כדירקטור בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ

585018

5786083

31/05/2020

מניות

 .8מינויו מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ

585018

5786083

31/05/2020

מניות

 .9מינוי מחדש של מר אלי דפס כדירקטור בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ

585018

5786083

31/05/2020

מניות

 .10אישור תנאי כהונתו של בן המבורגר המכהן כסגן יו"ר דירקטוריון

בעד

התנאים המוצעים בהתאם למקובל בשוק ולגודל
החברה

הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ

585018

5786083

31/05/2020

מניות

 .11מינוי מר נעים נג'אר כדח"צ בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

הרודיום השקעות בע"מ

1104363

57492

31/05/2020

מניות

 .1אישור מימוש התחייבות שהוענקה לחברה מטעם הניצעים ,כהגדרתם
בדוח זימון האסיפה ,להשקיע בחברה סך כולל של  7,269,001ש"ח,
בתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה ,ואישור התקשרות החברה
בהסכמי השקעה נפרדים עם הניצעים ,במסגרת מימוש ההתחייבות כאמור.

בעד

עבר

תנאיי ההקצאה נראיים לנו כסבירים ביחס לתמורה
שמקבלת החברה וביחס להקצאות שביצעה החברה
בחברה

הרודיום השקעות בע"מ

1104363

57492

31/05/2020

מניות

 .2עדכון תנאי "עסקת מסגרת" לפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי
משרה ,לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה

בעד

עבר

תנאי הביטוח נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה וביחס להיקפי הביטוח בחברות דומות

עלבד משואות יצחק בע"מ

625012

244419

01/06/2020

מניות

 .1אישור מינוי מחדש של הגב' תרצה פלורנטין אוטולנגי כדירקטורית בלתי
תלויה בחברה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

עלבד משואות יצחק בע"מ

625012

244419

01/06/2020

מניות

 .2אישור מחדש של מיקי לזר ,כדירקטור

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

עלבד משואות יצחק בע"מ

625012

244419

01/06/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של שי טלמון כדירקטור

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

עלבד משואות יצחק בע"מ

625012

244419

01/06/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של יצחק רביב ,כדירקטור

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

עלבד משואות יצחק בע"מ

625012

244419

01/06/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר שמעון לאופר לדירקטור

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

עלבד משואות יצחק בע"מ

625012

244419

01/06/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר בני קרן לדירקטור

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

עלבד משואות יצחק בע"מ

625012

244419

01/06/2020

מניות

 .7אישור מינוי מר שמואל רגב לדירקטור

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

עלבד משואות יצחק בע"מ

625012

244419

01/06/2020

מניות

 .8מינוים מחדש של רואי החשבון של החברה קוסט פורר גבאי את קסירר

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

קנביט פארמסוטיקלס בע"מ

1084367

244719

01/06/2020

מניות

 .1שינוי שם החברה משמה הנוכחי לשם כדלקמן :בעברית" :תיקון עולם –
קנביט פארמסוטיקלס בע"מ"; ובאנגליתTikun Olam – Cannbit" :
 ".Pharmaceuticals Ltdאו לכל שם דומה אשר יאושר על ידי רשם
החברות ,ולתקן את מסמכי ההתאגדות של החברה בהתאם.

בעד

אנו סבורים כי אין בשינוי השם כדי לפגוע בבעלי
המניות בחברה.

דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת

475020

12043339

01/06/2020

יחידת השתתפות  .1מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת.

דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת

475020

12043339

01/06/2020

דיון בדוחות הכספיים של השותפות ובדיווח דירקטוריון חברת השותף הכללי
יחידת השתתפות
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2019

דיון

דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת

475020

12043339

01/06/2020

 .3מינוי פאהן קנה ושות' ,רואי חשבון ,ביחד עם קידר פיקוח וניהול ,כמפקח
יחידת השתתפות
לשותפות ואישור שכר המפקח

נגד

באסיפה זו בחרנו לבחור מפקח אחד מבין שלושת
המועמדים .בחירתנו הינה בברייטמן אלמגור זהר
ושות'' ( )Deloitteאשר הוצע למינוי ע"י גוף מוסדי
בעל החזקה גבוהה בשותפות .נציין כי שני
המועמדים הנוספים הינם ראויים ובעלי ההשכלה
והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת

475020

12043339

01/06/2020

 .4מינוי בריטמן אלמגור זהר ושות' ,רואי חשבון ( ,)Deloitteכמפקח
יחידת השתתפות
לשותפות ואישור שכר המפקח

בעד

באסיפה זו בחרנו לבחור מפקח אחד מבין שלושת
המועמדים .בחירתנו הינה בברייטמן אלמגור זהר
ושות'' ( )Deloitteאשר הוצע למינוי ע"י גוף מוסדי
בעל החזקה גבוהה בשותפות .נציין כי שני
המועמדים הנוספים הינם ראויים ובעלי ההשכלה
והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת

475020

12043339

01/06/2020

יחידת השתתפות  .5אישור התקשרות עם יועץ מומחה מטעם המפקח

נגד

אנו סבורים כי ראוי כי המפקח החדש יתן דעתו
ביחס להתקשרות.

דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת

475020

12043339

01/06/2020

 .6מינוי חברת עורך הדין חיים זקס ביחד עם עו"ד ורו"ח אסף ברקוביץ,
יחידת השתתפות
כמפקח לשותפות ואישור שכר המפקח

נגד

באסיפה זו בחרנו לבחור מפקח אחד מבין שלושת
המועמדים .בחירתנו הינה בברייטמן אלמגור זהר
ושות'' ( )Deloitteאשר הוצע למינוי ע"י גוף מוסדי
בעל החזקה גבוהה בשותפות .נציין כי שני
המועמדים הנוספים הינם ראויים ובעלי ההשכלה
והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

פוליגון נדל"ן בע"מ

745018

126149

02/06/2020

מניות

 .1נושא מס'  1שעל סדר היום  -דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון
של החברה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2019הכולל דיווח על שכר
טרחת רואה החשבון המבקר ותנאי ההתקשרות עמו .לא תתקיים הצבעה
בנושא

דיון

פוליגון נדל"ן בע"מ

745018

126149

02/06/2020

מניות

 .2נושא מס'  2שעל סדר היום  -מינוי מחדש של משרד סומך חייקין רואי
חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה .תמצית ההחלטה המוצעת:
לאשר את מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה
משרד סומך חייקין ,רואי חשבון ,כרואי החשבון המבקרים של החברה עד
לאסיפה השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה
לקבוע את שכרם.

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

פוליגון נדל"ן בע"מ

745018

126149

02/06/2020

מניות

 .3נושא מס'  3שעל סדר היום  -למנות מחדש את מר יעקב מימון כדירקטור
בחברה .תמצית ההחלטה המוצעת :למנות מחדש את מר יעקב מימון
כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

נגד

בהתאם למדיניותנו ,אנו נמליץ להתנגד למינוי
דירקטורים שהינם קרובי משפחתו של בעל
השליטה ,מעל שליש מהיקף הדירקטורים ,כולל בעל
השליטה עצמו .בדירקטוריון החברה מכהנים 50%
קרובי משפחה

פוליגון נדל"ן בע"מ

745018

126149

02/06/2020

מניות

 .4נושא מס'  4שעל סדר היום  -למנות מחדש את גב' רונית בן יעקב
כדירקטורית בחברה .תמצית ההחלטה המוצעת :למנות מחדש את גב'
רונית בן יעקב כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה

נגד

בהתאם למדיניותנו ,אנו נמליץ להתנגד למינוי
דירקטורים שהינם קרובי משפחתו של בעל
השליטה ,מעל שליש מהיקף הדירקטורים ,כולל בעל
השליטה עצמו .בדירקטוריון החברה מכהנים 50%
קרובי משפחה

פוליגון נדל"ן בע"מ

745018

126149

02/06/2020

מניות

 .5נושא מס'  5שעל סדר היום  -למנות מחדש את מר ניר מימון כדירקטור
בחברה .תמצית ההחלטה המוצעת :למנות מחדש את מר ניר מימון
כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

נגד

בהתאם למדיניותנו ,אנו נמליץ להתנגד למינוי
דירקטורים שהינם קרובי משפחתו של בעל
השליטה ,מעל שליש מהיקף הדירקטורים ,כולל בעל
השליטה עצמו .בדירקטוריון החברה מכהנים 50%
קרובי משפחה

פוליגון נדל"ן בע"מ

745018

126149

02/06/2020

מניות

 .6נושא מס'  6שעל סדר היום  -למנות מחדש את מר אורן ונונו כדירקטור
בלתי תלוי בחברה .תמצית ההחלטה המוצעת :למנות מחדש את מר אורן
ונונו כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה
של החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

פוליגון נדל"ן בע"מ

745018

126149

02/06/2020

מניות

 .7נושא מס'  7שעל סדר היום  -הארכת כתבי ההתחייבות לשיפוי של מר
קובי מימון וגב' רונית בן יעקב ואישור מתן כתב התחייבות לשיפוי למר ניר
מימון תמצית ההחלטה המוצעת לאשר את הארכת תוקף כתבי השיפוי למר
קובי מימון ,בעל השליטה בחברה ולגב' רונית בן יעקב ,שהינה קרובה של
בעל השליטה ומתן כתב התחייבות לשיפוי למר ניר מימון ,בנו של בעל
השליטה בחברה

נגד

בהתאם להסתייגותנו ממינוים של בעל השליטה
וקרוביו כדירקטורים בדירקטוריון החברה ,אנו
מסתייגים מאישור תנאי העסקתם של המועמדים
המובא לאישור בסעיף זה

קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ

1138379

114454

02/06/2020

מניות

 .1מינוי מחדש של מר יוסף בן שלום כדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ

1138379

114454

02/06/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של מר ניר כהן כדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ

1138379

114454

02/06/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של גב' כנרת יערי כדירקטורית בחברה.

בעד

היהו בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ

1138379

114454

02/06/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר שי כהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ

1138379

114454

02/06/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה קוסט פורר
גבאי את קסירר (.)EY

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ

1138379

114454

02/06/2020

מניות

 .6שינוי מחיר המימוש של כתבי האופציה שהוענקו למנכ"ל החברה ,מר דוד
מיכאל.

בעד

הפחתת מחיר המימוש באה על מנת לתמרץ את
מנכ"ל להשיא את מניות החברה

קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ

1138379

114454

02/06/2020

מניות

 .7דיון בדוח התקופתי לשנת .2019

דיון

לידר החזקות והשקעות בע"מ

318014

190620

02/06/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
ליום  31בדצמבר .2019

דיון

לידר החזקות והשקעות בע"מ

318014

190620

02/06/2020

מניות

 .2אישור מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר של
החברה לתקופת ביקורת נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו ,לאחר קבלת המלצת
ועדת הביקורת של החברה ,כמפורט בדוח זימון האסיפה.

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

לידר החזקות והשקעות בע"מ

318014

190620

02/06/2020

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר יצחק אפלויג כחבר דירקטוריון החברה עד
לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בזימון
האסיפה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

לידר החזקות והשקעות בע"מ

318014

190620

02/06/2020

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של מר אליהו חורי כחבר דירקטוריון החברה עד
לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בזימון
האסיפה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

לידר החזקות והשקעות בע"מ

318014

190620

02/06/2020

מניות

 .5אישור מינויה של גב' חווה שכטר ( דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת
כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,
כמפורט בזימון האסיפה.

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

מיטב דש השקעות בע"מ

1081843

834666

02/06/2020

מניות

 .1אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי
משרה

בעד

תנאי ההתקשרות נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

מיטב דש השקעות בע"מ

1081843

834666

02/06/2020

מניות

 .2אישור הקצאה פרטית מהותית של מניות חסומות למר אבנר סטפק

בעד

ההקצאה מגיעה במקום הבונוס השנתי המובטח של
נושא המשרה וללא תנאים עודפים

מיטב דש השקעות בע"מ

1081843

834666

02/06/2020

מניות

 .3אישור הקצאה פרטית מהותית של מניות חסומות למר צבי סטפק

בעד

ההקצאה מגיעה במקום הבונוס השנתי המובטח של
נושא המשרה וללא תנאים עודפים

מיטב דש השקעות בע"מ

1081843

834666

02/06/2020

מניות

 .4אישור הקצאה פרטית מהותית של מניות חסומות למר אילן רביב

בעד

ההקצאה מגיעה במקום הבונוס השנתי המובטח של
נושא המשרה וללא תנאים עודפים

אורמת טכנולוגיות ,אינק

1134402

11429373

03/06/2020

מניות

Election of Director Isaac Angel .1

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אורמת טכנולוגיות ,אינק

1134402

11429373

03/06/2020

מניות

Election of Director Ravit Barniv .2

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אורמת טכנולוגיות ,אינק

1134402

11429373

03/06/2020

מניות

Election of Director Albertus Bruggink .3

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אורמת טכנולוגיות ,אינק

1134402

11429373

03/06/2020

מניות

Election of Director Dan Falk .4

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אורמת טכנולוגיות ,אינק

1134402

11429373

03/06/2020

מניות

Election of Director David Granot .5

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אורמת טכנולוגיות ,אינק

1134402

11429373

03/06/2020

מניות

Election of Director Stan H. Koyanagi .6

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אורמת טכנולוגיות ,אינק

1134402

11429373

03/06/2020

מניות

Election of Director Dafna Sharir .7

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אורמת טכנולוגיות ,אינק

1134402

11429373

03/06/2020

מניות

Election of Director Stanley B. Stern .8

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אורמת טכנולוגיות ,אינק

1134402

11429373

03/06/2020

מניות

Election of Director Hidetake Takahash .9

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אורמת טכנולוגיות ,אינק

1134402

11429373

03/06/2020

מניות

Election of Director Byron G. Wong .10

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אורמת טכנולוגיות ,אינק

1134402

11429373

03/06/2020

מניות

To ratify the Kesselman Kesselman, a member firm of .11
PricewaterhouseCoopers International Limited as independent
.registered public accounting firm of the Company for 2020

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לטפל בענייני הביקורת והמס של החברה

אורמת טכנולוגיות ,אינק

1134402

11429373

03/06/2020

מניות

To approve, in a non-binding, advisory vote, the .12
.compensation of our named executive officers

בעד

התגמולים בחברה נראים לנו סבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

ביומיקס

1162734

0

03/06/2020

מניות

To elect two Class I directors to serve until the 2021 annual .1
meeting of stockholders two Class II directors to serve until the
annual meeting of stockholders, and three Class III 2022
directors to serve until the 2023 annual meeting of

נגד

א.עפ" י תקנון החברה הדירקטורים מחולקים ל3-
קבוצות באופן שכל קבוצת דירקטורים תוכל
להתמנות לתקופה של  3שנים אנו חושבים ששימוש
במנגנון זה פוגע בזכותם של בעלי מניות החברה

ביומיקס

1162734

0

03/06/2020

מניות

;To ratify the appointment of Brightman Almagor Zohar &amp .2
Co., a firm in the Deloitte Global Network, as the Company’s
independent registered public accounting firm for the fiscal year
ending December 31, 2020; and

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

או.אר.טי.טכנולוגיות בע"מ

1086230

172979

04/06/2020

מניות

 .1מינוי דירקטורית חיצונית למנות מחדש את גב' אורית סתיו כדירקטורית
חיצונית בחברה ,לתקופת כהונה נוספת ,שנייה במספר ,עד ליום
 .12.3.2023גב' סתיו תהא זכאית לגמול דירקטורים בהתאם להחלטת
הגמול ,כמפורט בדוח המיידי בעניין עסקה עם בעל שליטה או עם דירקטור
שאינה טעונה את אישור האסיפה הכללית שפרסמה החברה ביום
( 29.3.2019מס' אסמכתא .)2019-01-029107 :המידע הנכלל בדוח
האמור ,מובא בזאת על דרך ההפניה .לפרטים בדבר גב' סתיו הנדרשים על

בעד

דלק מערכות רכב בע"מ

829010

1487487

04/06/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום
 31בדצמבר 2019

דיון

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

דלק מערכות רכב בע"מ

829010

1487487

04/06/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

דלק מערכות רכב בע"מ

829010

1487487

04/06/2020

מניות

 .3מינוי הגב' ורד ארביב כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של 3
שנים החל מיום 30/06/2020

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

דלק מערכות רכב בע"מ

829010

1487487

04/06/2020

מניות

 .4הענקת כתבי פטור ושיפוי של החברה למר אסי ברטפלד והכללתו
בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה

בעד

נוסח כתב הפטור והשיפוי תואם את מדיניותנו.

דלק מערכות רכב בע"מ

829010

1487487

04/06/2020

מניות

 .5אישור התקשרות החברה בתוספת רביעית להסכם עם מר אבינועם
פינקלמן בעניין כהונתו כיו" ר דירקטוריון החברה וכדירקטור בחברות בנות

בעד

התגמול המוצע לו הינו סביר ביחס לשוק.

דלק מערכות רכב בע"מ

829010

1487487

04/06/2020

מניות

 .6לאשר התקשרות החברה עם כלל חברה לביטוח בע"מ (להלן" :כלל")
בפוליסת ביטוח לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ,בחברות
הבנות שלה ובחברות קשורות עבור נושאי משרה ,המכהנים בהן מטעמה
של החברה ו/או מטעם החברות הבנות שלה ,וכן לביטוח אחריותם של בעלי
השליטה וקרוביהם ,וזאת במסגרת תפקידיהם מעת לעת כנושאי משרה
בחברה ,לתקופה של שנה עד ליום ( 30.11.2020כולל)  ,בתנאים
המפורטים בסעיף  .2.6ה לדוח המיידי של החברה בדבר כינוס אסיפה
כללית.

בעד

דלק מערכות רכב בע"מ

829010

1487487

04/06/2020

מניות

 .7לאשר את התקשרויות החברה עם כלל או כל מבטח אחר ,מעת לעת
ומבלי שיידרש אישור נוסף של האסיפה הכללית ,בפוליסות לביטוח אחריות
דירקטורים ונושאי משרה בחברה ,בחברות הבנות שלה ובחברות קשורות
עבור נושאי המשרה המכהנים בהן מטעמה של החברה ו/או מטעם החברות
הבנות שלה לרבות דירקטורים ו /או נושאי משרה שהינם בעלי שליטה
בחברה או קרוביהם ,ובלבד שלא תעלינה כל תקופות הביטוח במצטבר על
תקופה של שלוש שנים מיום  1.12.2020והכל בתנאים המפורטים בסעיף
 2.7לדוח מיידי של החברה בדבר כינוס אסיפה כללית.

בעד

אלון חיפושי גז טבעי בע"מ

1117688

435597

04/06/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה ליום 31.12.2018
וליום 31.12.2019

דיון

אלון חיפושי גז טבעי בע"מ

1117688

435597

04/06/2020

מניות

 .2לאשר את מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן ,רואי חשבון ,כרואי
החשבון המבקרים של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית
הבאה של החברה

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לתפקיד

אלון חיפושי גז טבעי בע"מ

1117688

435597

04/06/2020

מניות

 .3למנות את מר קוטלר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה שסיומה בתום
האסיפה הכללית השנתית השלישית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף
 3.1לדוח זימון האסיפה

נגד

מינוי הדירקטורים בחברה הינו במנגנון מדורג,
לדידנו מנגנון זה פוגע בזכותם של בעלי מניות
החברה להביע את אמונם ותמיכתם בדירקטוריון
בתדירות סבירה שהינה כל שנה

אלון חיפושי גז טבעי בע"מ

1117688

435597

04/06/2020

מניות

 .4למנות את מר קלסי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה שסיומה בתום
האסיפה השנתית השלישית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף  3.2לדוח
זימון האסיפה

נגד

מינוי הדירקטורים בחברה הינו במנגנון מדורג,
לדידנו מנגנון זה פוגע בזכותם של בעלי מניות
החברה להביע את אמונם ותמיכתם בדירקטוריון
בתדירות סבירה שהינה כל שנה

יחס הפרמיה מהכיסוי סביר ביחס למקובל בשוק.

יחס הפרמיה מהכיסוי הינו סביר ביחס למקובל
בשוק.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אלון חיפושי גז טבעי בע"מ

1117688

435597

04/06/2020

מניות

 .5לתקן את סעיפים  12.8 ,10.3ו 15.2 -למדיניות התגמול לנושאי המשרה
בחברה ,כפי שאושרה על ידי אסיפת בעלי המניות מיום  ,26.3.2020בעניין
תקרת חבילת התגמול של יו" ר דירקטוריון פעיל בהתאם לנוסח המצורף
כנספח א' לדוח זימון האסיפה

בעד

ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ

1094283

165121

04/06/2020

מניות

הצגה ודיון בדוחותיה הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2019

דיון

ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ

1094283

165121

04/06/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של הדירקטור שאול זילברשטיין

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ

1094283

165121

04/06/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של הדירקטור יוסף זרז'בסקי

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ

1094283

165121

04/06/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטור משה קטן

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ

1094283

165121

04/06/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של הדירקטורית ציפי קרפל

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ

1094283

165121

04/06/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של משרד קנובל בלצר סוראיה ושות' ,כרואה החשבון
המבקר של החברה לתקופה שעד לאסיפה השנתית הבאה ,והסמכת
דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והסיון הדרושים

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

639013

854460

04/06/2020

מניות

 .1אישור תנאי כהונה והעסקה למר דורון כהן ,מנכ"ל החברה.

בעד

אנו סבורים כי התנאים המוצעים תואמים את הניסיון
והידע של מר כהן

לפידות-חלץ  -שותפות מוגבלת

1091248

97885

04/06/2020

 .1אישור מחדש להענקת כתבי פטור מאחריות ללפידות -חלץ (ניהול) 2004
בע"מ ,השותף הכללי בשותפות ("השותף הכללי") ,ולה"ה יעקב לוקסנבורג,
אמיר תירוש ,אייל פלטי ויצחק כהן ,בגין כהונתם כנושאי משרה מכל סוג
יחידת השתתפות
שהיא בשותף הכללי ו /או בשותפות ו/או בחברות בנות שלהם (ככל
שתהיינה) ,בנוסח זהה לנוסח כתב הפטור המוענק לכלל הדירקטורים
ונושאי המשרה בשותף הכללי.

נגד

לפידות-חלץ  -שותפות מוגבלת

1091248

97885

04/06/2020

 .2אישור מחדש להענקת כתבי שיפוי ללפידות -חלץ (ניהול)  2004בע"מ,
השותף הכללי בשותפות ("השותף הכללי") ,ולה"ה יעקב לוקסנבורג ,אמיר
תירוש ,אייל פלטי ויצחק כהן בגין כהונתם כנושאי משרה מכל סוג שהיא
יחידת השתתפות
בשותף הכללי ו /או בשותפות ו/או בחברות בנות שלהם (ככל שתהיינה),
בנוסח זהה לנוסח כתב השיפוי המוענק לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה
בשותף הכללי.

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

התיקון במדיניות התגמול מטיב עם החברה ובעלי
מניותיה בכך שמגביל הוצאות שכר ליו"ר הדירקטוריון

נוסח כתב הפטור אינו תואם את מדיניותנו.

נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנו.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

או.אר.טי.טכנולוגיות בע"מ

1086230

172979

04/06/2020

מניות

 .1מינוי דירקטורית חיצונית למנות מחדש את גב' אורית סתיו כדירקטורית
חיצונית בחברה ,לתקופת כהונה נוספת ,שנייה במספר ,עד ליום
 .12.3.2023גב' סתיו תהא זכאית לגמול דירקטורים בהתאם להחלטת
הגמול ,כמפורט בדוח המיידי בעניין עסקה עם בעל שליטה או עם דירקטור
שאינה טעונה את אישור האסיפה הכללית שפרסמה החברה ביום
( 29.3.2019מס' אסמכתא .)2019-01-029107 :המידע הנכלל בדוח
האמור ,מובא בזאת על דרך ההפניה .לפרטים בדבר גב' סתיו הנדרשים על
פי תקנה  26לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים ראו פרק "פרטים נוספים על
החברה" לדוח התקופתי של החברה לשנת  2019שפורסם ביום
( 18.3.2020מס' אסמכתא( )2020-01-026589 :להלן " :הדוח התקופתי").
המידע הנכלל בדוח התקופתי מובא בזאת על דרך ההפניה .לא חלו שינויים
בפרטים שדווחו לעניין גב' סתיו בדוח התקופתי ,למעט כמפורט להלן:
תאגידים בהם היא מכהנת כדירקטורית :ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ; ארן
מחקר ופיתוח דגמים בע"מ; הדסית ביו הולדינגס בע"מ; ע .לוזון נדל"ן
ופיננסים בע"מ; קבוצת י.ש .אחים יעקובי בע"מ; אלטשולר שחם פרופרטיס
בע"מ.

בעד

עבר

דלק מערכות רכב בע"מ

829010

1487487

04/06/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום
 31בדצמבר 2019

דיון

דיון

דלק מערכות רכב בע"מ

829010

1487487

04/06/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

דלק מערכות רכב בע"מ

829010

1487487

04/06/2020

מניות

 .3מינוי הגב' ורד ארביב כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של 3
שנים החל מיום 30/06/2020

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

דלק מערכות רכב בע"מ

829010

1487487

04/06/2020

מניות

 .4הענקת כתבי פטור ושיפוי של החברה למר אסי ברטפלד והכללתו
בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה

בעד

עבר

נוסח כתב הפטור והשיפוי תואם את מדיניותנו.

דלק מערכות רכב בע"מ

829010

1487487

04/06/2020

מניות

 .5אישור התקשרות החברה בתוספת רביעית להסכם עם מר אבינועם
פינקלמן בעניין כהונתו כיו" ר דירקטוריון החברה וכדירקטור בחברות בנות

בעד

עבר

התגמול המוצע לו הינו סביר ביחס לשוק.

דלק מערכות רכב בע"מ

829010

1487487

04/06/2020

מניות

 .6לאשר התקשרות החברה עם כלל חברה לביטוח בע"מ (להלן" :כלל")
בפוליסת ביטוח לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ,בחברות
הבנות שלה ובחברות קשורות עבור נושאי משרה ,המכהנים בהן מטעמה
של החברה ו/או מטעם החברות הבנות שלה ,וכן לביטוח אחריותם של בעלי
השליטה וקרוביהם ,וזאת במסגרת תפקידיהם מעת לעת כנושאי משרה
בחברה ,לתקופה של שנה עד ליום ( 30.11.2020כולל)  ,בתנאים
המפורטים בסעיף  .2.6ה לדוח המיידי של החברה בדבר כינוס אסיפה
כללית.

בעד

החלטת האסיפה

עבר

נימוקים

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

יחס הפרמיה מהכיסוי סביר ביחס למקובל בשוק.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

דלק מערכות רכב בע"מ

829010

1487487

04/06/2020

מניות

 .7לאשר את התקשרויות החברה עם כלל או כל מבטח אחר ,מעת לעת
ומבלי שיידרש אישור נוסף של האסיפה הכללית ,בפוליסות לביטוח אחריות
דירקטורים ונושאי משרה בחברה ,בחברות הבנות שלה ובחברות קשורות
עבור נושאי המשרה המכהנים בהן מטעמה של החברה ו/או מטעם החברות
הבנות שלה לרבות דירקטורים ו /או נושאי משרה שהינם בעלי שליטה
בחברה או קרוביהם ,ובלבד שלא תעלינה כל תקופות הביטוח במצטבר על
תקופה של שלוש שנים מיום  1.12.2020והכל בתנאים המפורטים בסעיף
 2.7לדוח מיידי של החברה בדבר כינוס אסיפה כללית.

בעד

עבר

אלון חיפושי גז טבעי בע"מ

1117688

435597

04/06/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה ליום 31.12.2018
וליום 31.12.2019

דיון

דיון

אלון חיפושי גז טבעי בע"מ

1117688

435597

04/06/2020

מניות

 .2לאשר את מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן ,רואי חשבון ,כרואי
החשבון המבקרים של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית
הבאה של החברה

בעד

עבר

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לתפקיד

אלון חיפושי גז טבעי בע"מ

1117688

435597

04/06/2020

מניות

 .3למנות את מר קוטלר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה שסיומה בתום
האסיפה הכללית השנתית השלישית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף
 3.1לדוח זימון האסיפה

נגד

עבר

מינוי הדירקטורים בחברה הינו במנגנון מדורג,
לדידנו מנגנון זה פוגע בזכותם של בעלי מניות
החברה להביע את אמונם ותמיכתם בדירקטוריון
בתדירות סבירה שהינה כל שנה

אלון חיפושי גז טבעי בע"מ

1117688

435597

04/06/2020

מניות

 .4למנות את מר קלסי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה שסיומה בתום
האסיפה השנתית השלישית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף  3.2לדוח
זימון האסיפה

נגד

עבר

מינוי הדירקטורים בחברה הינו במנגנון מדורג,
לדידנו מנגנון זה פוגע בזכותם של בעלי מניות
החברה להביע את אמונם ותמיכתם בדירקטוריון
בתדירות סבירה שהינה כל שנה

אלון חיפושי גז טבעי בע"מ

1117688

435597

04/06/2020

מניות

 .5לתקן את סעיפים  12.8 ,10.3ו 15.2 -למדיניות התגמול לנושאי המשרה
בחברה ,כפי שאושרה על ידי אסיפת בעלי המניות מיום  ,26.3.2020בעניין
תקרת חבילת התגמול של יו" ר דירקטוריון פעיל בהתאם לנוסח המצורף
כנספח א' לדוח זימון האסיפה

בעד

עבר

התיקון במדיניות התגמול מטיב עם החברה ובעלי
מניותיה בכך שמגביל הוצאות שכר ליו"ר הדירקטוריון

ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ

1094283

165121

04/06/2020

מניות

הצגה ודיון בדוחותיה הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2019

דיון

דיון

ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ

1094283

165121

04/06/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של הדירקטור שאול זילברשטיין

בעד

עבר

החלטת האסיפה

נימוקים

יחס הפרמיה מהכיסוי הינו סביר ביחס למקובל
בשוק.

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ

1094283

165121

04/06/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של הדירקטור יוסף זרז'בסקי

ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ

1094283

165121

04/06/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטור משה קטן

בעד

ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ

1094283

165121

04/06/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של הדירקטורית ציפי קרפל

בעד

עבר

ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ

1094283

165121

04/06/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של משרד קנובל בלצר סוראיה ושות' ,כרואה החשבון
המבקר של החברה לתקופה שעד לאסיפה השנתית הבאה ,והסמכת
דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד

עבר

משרד רואי החשבון בעל הידע והסיון הדרושים

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

639013

854460

04/06/2020

מניות

 .1אישור תנאי כהונה והעסקה למר דורון כהן ,מנכ"ל החברה.

בעד

עבר

אנו סבורים כי התנאים המוצעים תואמים את הניסיון
והידע של מר כהן

נ.ר .ספאנטק תעשיות בע"מ

1090117

590860

07/06/2020

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול נושאי משרה עדכנית בחברה.

בעד

עבר

מדיניות התגמול של החברה תואמת את גודלה של
החברה

קווליטאו בע"מ

1083955

65955

07/06/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2019
ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31.12.2019

דיון

דיון

קווליטאו בע"מ

1083955

65955

07/06/2020

מניות

 .2דיווח מטעם דירקטוריון החברה בדבר שכר רואה החשבון המבקר של
החברה לשנת .2019

דיון

דיון

קווליטאו בע"מ

1083955

65955

07/06/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של משרד רו"ח אנדרסון ,קידר ושות' כרואה החשבון המבקר
של החברה ,והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו בהתאם להיקף
השירותים שניתנו ויינתנו ע"י משרד רואה החשבון המבקר.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים

קווליטאו בע"מ

1083955

65955

07/06/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטור ד"ר גדליהו (גדי) קריגר.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

קווליטאו בע"מ

1083955

65955

07/06/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של הדירקטור בצלאל איגר ואישור זכאותו לכל תנאי הגמול
שנקבעו לו בגין כהונתו.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים

קווליטאו בע"מ

1083955

65955

07/06/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של הדירקטור ערן רום ואישור זכאותו לכל תנאי הגמול
שנקבעו לו בגין כהונתו.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

קווליטאו בע"מ

1083955

65955

07/06/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של הדירקטור רן גריצרשטין ואישור זכאותו לכל תנאי הגמול
שנקבעו לו בגין כהונתו.

בעד

עבר

קווליטאו בע"מ

1083955

65955

07/06/2020

מניות

 .8לאשר את מינויו של מר רון הדסי לכהן כדירקטור של החברה המועמד
מטעם קבוצת בעלי מניות בחברה ,המהווים יחד למעלה מ 5%-מההון
המונפק של החברה ולמעלה מאחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה בחברה,
וכן ככל שיבחר לכהונה ובהתאם למדיניות התגמול של החברה ,לאשר את
זכאותו לגמול (שנתי והשתתפות) זהה לגמול המרבי לו זכאי דירקטור חיצוני
בעל כשירות מקצועית על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות
לדירקטור חיצוני) ,התש"ס ,2000-בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה על
פי התקנות האמורות; הכללתו בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה
כמקובל בחברה; וכן לאשר להעניק למר הדסי כתב שיפוי לדירקטורים
ונושאי משרה בנוסח שאושר על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה מיום
.25.12.2011

בעד

קווליטאו בע"מ

1083955

65955

07/06/2020

מניות

 .9מינוי מחדש של הגב' סיגלית סגל לתקופת כהונה שנייה כדירקטורית
חיצונית בחברה ,החל מתום תקופת כהונתה הראשונה ()15.10.2020
ואישור זכאותה לגמול בגין כהונתה.

בעד

קווליטאו בע"מ

1083955

65955

07/06/2020

מניות

 .10הארכת ההיתר שניתן לד"ר גדי קריגר לכהן בתפקיד יו"ר דירקטוריון
במקביל לכהונתו כמנכ"ל החברה ,וזאת לתקופה של שלוש שנים נוספות
החל ממועד אישור אסיפת בעלי המניות.

בעד

קווליטאו בע"מ

1083955

65955

07/06/2020

מניות

 .לאשר את מינויו של מר שרון דרור לכהן כדירקטור חיצוני של החברה
המועמד מטעם קבוצת בעלי מניות בחברה ,המהווים יחד למעלה מ5%-
מההון המונפק של החברה ולמעלה מאחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה
בחברה ,לתקופה של שלוש ( )3שנים ממועד אישור המינוי על ידי האסיפה,
וכן ככל שיבחר לכהונה ובהתאם למדיניות התגמול של החברה ,לאשר את
זכאותו לגמול (שנתי והשתתפות) זהה לגמול המרבי לו זכאי דירקטור חיצוני
בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית על פי תקנות הגמול ,בהתאם לדרגה
שבה מסווגת החברה על פי התקנות האמורות; הכללתו בביטוח אחריות
דירקטורים ונושאי משרה כמקובל בחברה; וכן לאשר להעניק למר דרור

בעד

עבר

מליבו אינווסטמנטס

1139302

85985.91

07/06/2020

איגרות חוב

 .1דיון והתייעצות  1.1דיון והתייעצות בנוגע לבקשת החברה לתיקון שטר
הנאמנות לאגרות החוב של החברה ,בהתאם לנוסח המסומן המצורף כ-
נספח א' לזימון המצ"ב 1.2 .דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן
ו /או מחזיקי אגרות החוב.

דיון

דיון

פרוטליקס ביות'רפיוטיקס אינק

1120609

203951

07/06/2020

מניות

Election of Directors Zeev Bronfeld .1

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

פרוטליקס ביות'רפיוטיקס אינק

1120609

203951

07/06/2020

מניות

Election of Directors Dror Bashan .2

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

פרוטליקס ביות'רפיוטיקס אינק

1120609

203951

07/06/2020

מניות

Election of Directors Amos Bar Shalev .3

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

עבר

נימוקים

בעל הידע והנסיון הדרושים

בעל הידע והנסיון הדרושים

הורד מסדר היום בעלת הידע והנסיון הדרושים

עבר

בהתאם למנגנונים הקיימים בחברה ,אנו לא נסתייג
מאישור זה

בעל הידע והנסיון הדרושים

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

Election of Directors Pol F. Boudes, M.D .4

מניות

07/06/2020

203951

1120609

פרוטליקס ביות'רפיוטיקס אינק

בעד

Election of Directors David Granot .5

מניות

07/06/2020

203951

1120609

פרוטליקס ביות'רפיוטיקס אינק

עבר

בעד

Election of Directors Gwen A. Melincof .6

מניות

07/06/2020

203951

1120609

פרוטליקס ביות'רפיוטיקס אינק

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

עבר

בעד

Election of Directors Aharon Schwartz, Ph.D .7

מניות

07/06/2020

203951

1120609

פרוטליקס ביות'רפיוטיקס אינק

התגמוליפ של נושאי המשרה הינם סבירים ביחס
ליכולתה של החברה וכן ביצועיה

עבר

בעד

To approve, on a non-binding advisory basis, the .8
compensation of our named executive officers as disclosed in
.the proxy statement that accompanies this proxy card

מניות

07/06/2020

203951

1120609

פרוטליקס ביות'רפיוטיקס אינק

אחת לשנה

עבר

ללא המלצה

To approve, on a non-binding advisory basis, on the - .9
frequency (every one, two or three years) that stockholders of
the Company will have a non-binding, advisory vote on the
.compensation of the Company’s named executive officers

מניות

07/06/2020

203951

1120609

פרוטליקס ביות'רפיוטיקס אינק

בעד

To adopt amendments to the Amended and Restated .10
Protalix BioTherapeutics, Inc. 2006 Stock Incentive Plan, which
increases the number of shares of common stock available
under the plan from 2,384,165 shares to 5,725,171 shares and
to amend certain other terms of the plan

מניות

07/06/2020

203951

1120609

פרוטליקס ביות'רפיוטיקס אינק

עבר

בעד

,To ratify the appoinment of Kesselman and Kesselman - .11
Certified Public Accountant (Isr.), a member of
PricewaterhouseCoopers International Limited, as our
independent registered public accounting firm for the fiscal year
.ending December 31, 2020

מניות

07/06/2020

203951

1120609

פרוטליקס ביות'רפיוטיקס אינק

דיון

דיון

 ובדו"ח2019 ) הצגה ודיון בדו"חות הכספיים של החברה לשנת1
 ולפיכך הוא לא, בנושא זה יערך דיון בלבד.2019 דירקטוריון החברה לשנת
.יועלה להצבעה

מניות

07/06/2020

39483

399014

בריל תעשיות נעליים בע"מ

נימוקים

החלטת האסיפה

המלצה

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

עבר

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

התיקון המוצע תואם את יכולתה של החברה וכן את
המקובל בשוק

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לתפקיד

נושאים שעל סדר היום

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

בריל תעשיות נעליים בע"מ

399014

39483

07/06/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר של החברה ,משרד סומך חייקין,
והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

בריל תעשיות נעליים בע"מ

399014

39483

07/06/2020

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

נימוקים

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

 .3מינוי מחדש של הדירקטור המכהן ,מר משה גנזי ,שאינו דירקטור חיצוני.
החל את כהונתו ביום  .21.9.1999אינו חבר בוועדות הקבועות של
הדירקטוריון (קרי ,בוועדת הביקורת ,המשמשת גם כוועדת התגמול וכוועדה
לבחינת הדו"חות הכספיים של החברה ' -ועדת המאזן' ,להלן ביחד:
" הוועדות הקבועות של הדירקטוריון")).

בעד

עבר

בעל הנסיון הדרוש לתפקיד

בריל תעשיות נעליים בע"מ

399014

39483

07/06/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטור המכהן ,מר שמעון בוסקילה ,שאינו דירקטור
חיצוני .החל את כהונתו ביום  .9.2.2014אינו חבר בוועדות הקבועות של
הדירקטוריון.

בעד

עבר

בעל הנסיון הדרוש לתפקיד

בריל תעשיות נעליים בע"מ

399014

39483

07/06/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של הדירקטור המכהן ,מר דוד שאואט ,שאינו דירקטור
חיצוני .החל את כהונתו ביום  .6.7.2017אינו חבר בוועדות הקבועות של
הדירקטוריון.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים

בריל תעשיות נעליים בע"מ

399014

39483

07/06/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של הדירקטור המכהן ,מר שחר תורג'מן (יו"ר הדירקטוריון),
שאינו דירקטור חיצוני .החל את כהונתו ביום  .26.1.2017אינו חבר בוועדות
הקבועות של הדירקטוריון.

בעד

עבר

בעל הידע הנסיון הדרוש לתפקיד

בריל תעשיות נעליים בע"מ

399014

39483

07/06/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של הדירקטור (הבלתי תלוי) המכהן ,מר חן לוי ,שאינו
דירקטור חיצוני .החל את כהונתו ביום  .17.11.2013חבר בכל הוועדות
הקבועות של הדירקטוריון

בעד

עבר

בעל הידע הנסיון הדרוש לתפקיד

אי.אל.די .אדוונסד לוגיסטיקס דוולופמנטס בע"מ

1084003

23368

08/06/2020

מניות

 .1הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לתקופה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2019 ,ופורסמו ביום  26במרץ2020 ,

דיון

דיון

אי.אל.די .אדוונסד לוגיסטיקס דוולופמנטס בע"מ

1084003

23368

08/06/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה
החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת הנהלת
החברה לקבוע את השכר

בעד

עבר

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

אי.אל.די .אדוונסד לוגיסטיקס דוולופמנטס בע"מ

1084003

23368

08/06/2020

מניות

 .3הארכת כהונתו של ד"ר זיגמונד בלובבנד ,נשיא ,מנכ"ל דירקטור ובעל
שליטה בחברה ,לתקופת כהונה נוספת ממועד אישור אסיפה זו עד לאסיפה
השנתית הבאה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אי.אל.די .אדוונסד לוגיסטיקס דוולופמנטס בע"מ

1084003

23368

08/06/2020

מניות

 .4הארכת כהונתו של מר חן דר ,המכהן ביו" ר דירקטוריון החברה ,לתקופת
כהונה נוספת ממועד אישור אסיפה זו עד לאסיפה השנתית הבאה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אי.אל.די .אדוונסד לוגיסטיקס דוולופמנטס בע"מ

1084003

23368

08/06/2020

מניות

 .5הארכת כהונתו של נדב פונדק ,המכהן כדירקטור בחברה ,לתקופת
כהונה נוספת ממועד אישור אסיפה זו עד לאסיפה השנתית הבאה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אי.אל.די .אדוונסד לוגיסטיקס דוולופמנטס בע"מ

1084003

23368

08/06/2020

מניות

 .6הארכת כהונתו של מר יוסף כבשני ,המכהן כדירקטור בלתי תלוי
בחברה ,לתקופת כהונה נוספת ממועד אישור אסיפה זו עד לאסיפה
השנתית הבאה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אי.אל.די .אדוונסד לוגיסטיקס דוולופמנטס בע"מ

1084003

23368

08/06/2020

מניות

 .7הארכת כהונתה של גב' יפית בוכריס ,המכהנת כדירקטורית בחברה,
לתקופת כהונה נוספת ממועד אישור אסיפה זו עד לאסיפה השנתית הבאה

נגד

עבר

מכהנת כדירקטורית וסמנכ"לית בחברה

אי.אל.די .אדוונסד לוגיסטיקס דוולופמנטס בע"מ

1084003

23368

08/06/2020

מניות

 .8הארכת כהונתו של מר זאב צל ,המכהן כדירקטור חיצוני ,לתקופת כהונה
נוספת בת שלוש שנים החל מיום 29.5.2020

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אי.אל.די .אדוונסד לוגיסטיקס דוולופמנטס בע"מ

1084003

23368

08/06/2020

מניות

 .9הארכת כהונתו של מר מוטי פרנקו ,המכהן כדירקטור חיצוני ,לתקופת
כהונה נוספת בת שלוש שנים החל מיום 1.5.2020

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אי.אל.די .אדוונסד לוגיסטיקס דוולופמנטס בע"מ

1084003

23368

08/06/2020

מניות

 .10אישור מחדש של תנאי הכהונה של מר דותן משה ,קרוב של בעל
השליטה בחברה ,כסמנכ"ל תפעול בחברה ומשנה למנכ"ל ,ואישור תנאי
העסקתו

בעד

עבר

תנאי הכהונה תואמים את תפקידו וכן את יכולתה
של החברה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

אי.אל.די .אדוונסד לוגיסטיקס דוולופמנטס בע"מ

1084003

23368

08/06/2020

מניות

 .11אישור הענקת אופציות בלתי סחירות של החברה למר דותן משה ,קרוב
של בעל השליטה בחברה ,ומכהן כסמנכ"ל תפעול בחברה ומשנה למנכ"ל

בעד

עבר

תנאי המענק ההוני הינם סבירים ביחס ליכולתה של
החברה וכן ביחס ליתר רכיבי השכר של נושא
המשרה

דורסל (ב.א.ז ).בע"מ

1096676

249216

08/06/2020

מניות

 .1מינוי עו"ד גילת אלגר ,בתו של בעל השליטה ,לתפקיד סמנכ"ל האחראית
על הנושאים המשפטיים ועדכון בהתאם של הסכם שירותי ניהול עם סינאל
מלל פייוויי בע"מ

בעד

עבר

אנו סבורים כי התנאים המוצעים הינם סבירים וזאת
בשים לב כי מדובר בבתו של בעל השליטה בחברה.

דורסל (ב.א.ז ).בע"מ

1096676

249216

08/06/2020

מניות

 .2מינוי מר אייל בוגנים ,בנו של בעל השליטה בחברה ,לתפקיד משנה
למנכ"ל לפיתוח עסקי

בעד

עבר

אנו סבורים כי התנאים המוצעים לו הינם סבירים
וזאת בשים לב כי מדובר בבנו של בעל השליטה
בחברה.

ענבר גרופ פיננסים בע"מ

424010

29229

08/06/2020

מניות

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת .2019

דיון

דיון

ענבר גרופ פיננסים בע"מ

424010

29229

08/06/2020

מניות

 .2מינוי גב' גלי ליברמן כדירקטורית בדירקטוריון החברה.

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

ענבר גרופ פיננסים בע"מ

424010

29229

08/06/2020

מניות

 .3מינוי גב' עדי בלומנפלד -פנחס כדירקטורית בדירקטוריון החברה

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

ענבר גרופ פיננסים בע"מ

424010

29229

08/06/2020

מניות

 .4מינוי מר אמיר איל כדירקטור בדירקטוריון החברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

ענבר גרופ פיננסים בע"מ

424010

29229

08/06/2020

מניות

 .5מינוי רואה החשבון המבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

ענבר גרופ פיננסים בע"מ

424010

29229

08/06/2020

מניות

 .6מתן התחייבות לפטור לעדי בלומנפלד-פנחס ,דירקטורית בלתי תלויה

נגד

עבר

כתב הפטור המוצע אינו תואם את מדיניותנו.

ענבר גרופ פיננסים בע"מ

424010

29229

08/06/2020

מניות

 .7מתן התחייבות לשיפוי לעדי בלומנפלד-פנחס ,דירקטורית בלתי תלויה

בעד

עבר

נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנו לפיה סכום
השיפוי לא יעלה על  25%מהונה העצמי של
החברה.

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

ענבר גרופ פיננסים בע"מ

424010

29229

08/06/2020

מניות

 .8אישור הכללתה של עדי בלומנפלד -פנחס בפוליסת ביטוח אחריות
דירקטורים ונושאי משרה בחברת ובפוליסות עתידיות

אימקו תעשיות בע"מ

282012

43082

09/06/2020

מניות

 .1אישור הארכת כהונתו של הדירקטור החיצוני מר בועז סוקול ,לתקופה
נוספת של  3שנים ,החל מיום  25באוגוסט  .2020פרטים נוספים ראו
בקובץ המצורף.

בעד

ביג מרכזי קניות בע"מ

1097260

3711827

09/06/2020

מניות

 .1אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר איתן בר זאב ,המכהן כיו"ר
דירקטוריון פעיל של החברה ,בהתאם לתנאים המפורטים להלן בסעיף 2.1
לדוח זימון האסיפה המצורף ,בתוקף החל מיום  1במאי .2020

נגד

עבר

ביג מרכזי קניות בע"מ

1097260

3711827

09/06/2020

מניות

 .2אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר חי גאליס ,המכהן כמנכ"ל
החברה ,בהתאם לתנאים המפורטים להלן בסעיף  2.2לדוח זימון האסיפה
המצורף.

נגד

לא עבר

תגמול בכירים ,משתנה הוני ,בהתאם לס'' 4.2.5
למדיניות

ביג מרכזי קניות בע"מ

1097260

3711827

09/06/2020

מניות

 .3אישור עדכון מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה ,כמפורט בסעיף 2.3
לדוח זימון האסיפה המצורף.

נגד

לא עבר

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

629014

33221845

09/06/2020

מניות

To appoint Dr. Sol J. Barer to serve on the Board of Directors .1
until the 2023 annual meeting of shareholders

בעד

עבר

אימוץ המלצת ISS

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

629014

33221845

09/06/2020

מניות

To appoint Jean-Michel Halfon to serve on the Board of .2
Directors until the 2023 annual meeting of shareholders

בעד

עבר

אימוץ המלצת ISS

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

629014

33221845

09/06/2020

מניות

To appoint Nechemia (Chemi) J. Peres to serve on the Board .3
of Directors until the 2023 annual meeting of shareholders

בעד

עבר

אימוץ המלצת ISS

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

629014

33221845

09/06/2020

מניות

To appoint Janet S. Vergis to serve on the Board of Directors .4
until the 2023 annual meeting of shareholders

בעד

עבר

אימוץ המלצת ISS

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

הפוליסה הינה סבירה ביחס למקובל בשוק.

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

To approve, on a non-binding advisory basis, the .5
compensation for Teva’s named executive officers

מניות

09/06/2020

33221845

629014

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

בעד

To approve Teva's 2020 Long-Term Equity-Based Incentive .6
Plan

מניות

09/06/2020

33221845

629014

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

עבר

בעד

To Approve an amendment to the terms of office and .7
employment of Teva's President and CEO

מניות

09/06/2020

33221845

629014

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

ISS אימוץ המלצת

עבר

בעד

To approve an amendment to Teva's Articles of Association .8

מניות

09/06/2020

33221845

629014

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

ISS אימוץ המלצת

עבר

בעד

To appoint Kesselman &amp; Kesselman, a member of .9
PricewaterhouseCoopers International Ltd., as Teva’s
independent registered public accounting firm until the 2021
annual meeting of shareholders

מניות

09/06/2020

33221845

629014

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

דיון

Presentation of Teva’s annual consolidated financial .10
statements for the year ended December 31, 2019

מניות

09/06/2020

33221845

629014

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לתפקיד

בעד

 אי חידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה ומינוי:1 ' נושא מס.1
רואה חשבון מבקר חלופי

מניות

10/06/2020

51583

1080720

 די בעמ3 טק-מיט

ISS אימוץ המלצת

בעד

Election of Director peter block .1

מניות

11/06/2020

6010620

1123017

. אינק,לייבפרסון

ISS אימוץ המלצת

בעד

Election of Director fred mossler .2

מניות

11/06/2020

6010620

1123017

. אינק,לייבפרסון

נימוקים

החלטת האסיפה

המלצה

ISS אימוץ המלצת

עבר

בעד

ISS אימוץ המלצת

עבר

ISS אימוץ המלצת

נושאים שעל סדר היום

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

נימוקים

החלטת האסיפה

לייבפרסון ,אינק.

1123017

6010620

11/06/2020

מניות

to ratify the appointment of BDO USA, LLPas our .3
independent registered public accounting firm for fiscal year
;2020

בעד

אימוץ המלצת ISS

לייבפרסון ,אינק.

1123017

6010620

11/06/2020

מניות

to approve on an advisory basis the compensation of the .4
;Company''s named executive officers

בעד

אימוץ המלצת ISS

לייבפרסון ,אינק.

1123017

6010620

11/06/2020

מניות

to approve amendments to the 2019 Stock Incentive Plan; and .5

בעד

אימוץ המלצת ISS

ויתניה בע"מ

1109966

761174

14/06/2020

מניות

 .1מימוש האופציה שבידי החברה להארכת הסכם לניהול הבניה שנחתם
בין החברה לבין אס.ג'י.אס חברה לבניין בע"מ ,חברה בבעלות ובניהול ה"ה
אהוד סמסונוב וירון שמיע וכן חברת ירונגל בע"מ ,מבעלי השליטה בחברה
ודירקטורים בה (" ,)"SGSלתקופה של שלוש שנים אשר תסתיימנה ביום 2
באוגוסט .2023

נגד

עבר

אנו מתרשמים כי העלויות המוצעות עשויות היו
לפחות ככל והחברה הייתה מבצעת את השירותים
פנימית.

ויתניה בע"מ

1109966

761174

14/06/2020

מניות

מימוש האופציה שבידי החברה להארכת הסכם לניהול הנכסים שנחתם בין
החברה לבין  SGSלתקופה של שלוש שנים ,אשר תסתיימנה ביום 2
באוגוסט .2023

נגד

עבר

אנו מתרשמים כי העלויות המוצעות עשויות היו
לפחות ככל והחברה הייתה מבצעת את השירותים
פנימית.

ויתניה בע"מ

1109966

761174

14/06/2020

מניות

מימוש האופציה שבידי החברה להארכת הסכם למתן שירותי אחזקת נכסים
שנחתם בין החברה לבין רונימור ניהול נכסים בע"מ ,חברה בבעלות ובניהול
ה" ה אהוד סמסונוב וירון שמיע מבעלי השליטה בחברה ודירקטורים בה ומר
גל-אלי שמיע ,אחיו של מר ירון שמיע ,לתקופה של שלוש שנים ,אשר
תסתיימנה ביום  2באוגוסט .2023

נגד

עבר

אנו מתרשמים כי העלויות המוצעות עשויות היו
לפחות ככל והחברה הייתה מבצעת את השירותים
פנימית.

ויתניה בע"מ

1109966

761174

14/06/2020

מניות

 .4הארכת הסכם למתן שירותי הנהלת חשבונות וחשבות שנחתם בין
החברה לבין  SGSלתקופה של שלוש שנים ,אשר תסתיימנה ביום 2
באוגוסט .2023

נגד

עבר

אנו מתרשמים כי העלויות המוצעות עשויות היו
לפחות ככל והחברה הייתה מבצעת את השירותים
פנימית.

ויתניה בע"מ

1109966

761174

14/06/2020

מניות

 .5מתן כתבי פטור והתחייבות לשיפוי לנושאי משרה ולדירקטורים בחברה,
אשר הינם בעלי שליטה בחברה ו/או מטעם בעלי השליטה בחברה
המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו /או בחברות בשליטתה ,במישרין
ו/או בעקיפין ,לתקופה של  3שנים ,אשר תסתיימנה ביום  2באוגוסט .2023

נגד

עבר

נוסח כתב הפטור הקיים בחברה אינו תואם את
מדיניותנו.

ויתניה בע"מ

1109966

761174

14/06/2020

מניות

 .6הארכת הסכם לקבלת שירותים עם מר משה גולדברג-כידון ,אחיו של מר
מרדכי (מודי) גולדברג-כידון ,מבעלי השליטה בחברה ודירקטור בה ,כמנהל
מתחם חוף מגדל ,לתקופה של שלוש שנים ,אשר תסתיימנה ביום 2
באוגוסט .2023

בעד

עבר

אנו מתרשמים כי התנאים המוצעים עבורו הינם
סבירים בהשוואה לנושאי משרה מקבילים בחברה
אשר הינם צד ג'' ואינם נמנים על בעלי השליטה
בחברה.

נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ

643015

2313067

15/06/2020

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31
בדצמבר .2019

דיון

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ

643015

2313067

15/06/2020

מניות

 .2מינוי של משרד סומך חייקין ,רואי חשבון ,כרואי החשבון המבקרים של
החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון
החברה לקבוע את שכרם

נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ

643015

2313067

15/06/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ

643015

2313067

15/06/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

עבר

נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ

643015

2313067

15/06/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר יצחק יחזקאל כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואישור כי
יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בלתי תלוי בגובה הגמול המזערי על
פי תקנות החברות ( כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס-
2000

בעד

עבר

המועמד בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ

643015

2313067

15/06/2020

מניות

 .6אישור התקשרות ישראמקו אינק .בהסכם עם חברה זרה בבעלות
ובשליטה מלאה של מר חיים צוף ,יו" ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה
בה ,לקבלת שירותי ייעוץ וניהול ,למשך תקופה של שלוש ( )3שנים החל
מיום  1ביוני  ,2020והכל כמפורט בסעיף  1.6לדוח הזימון

בעד

עבר

תנאי כהונתו של המועמד נראים לנו כסבירים ביחס
לגודל החברה והיקף פעילותה

נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ

643015

2313067

15/06/2020

מניות

 .7אישור תנאי הכהונה והעסקה של מנכ"ל החברה ,מר ערן לנדנר למשך
תקופה של שלוש ( )3שנים החל מיום  1בינואר  ,2020וכן אישור ההצעה
הפרטית המהותית והענקת האופציות למר ערן לנדנר ,והכל כמפורט בסעיף
 1.7לדוח הזימון

בעד

עבר

תנאי כהונתו של המועמד נראים לנו כסבירים ביחס
לגודל החברה והיקף פעילותה

ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ

434019

981985

15/06/2020

מניות

 .1מוצע לאשר את התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלותו
ובשליטתו המלאה של מר אסף טוכמאיר בלבד ,להעמדת שירותי יו"ר
דירקטוריון לחברה באמצעות אסף טוכמאיר ,בתנאים המפורטים בסעיפים
 1.2ו 1.4-לדוח הזימון המצורף לדוח זה (להלן" :דוח הזימון").

בעד

עבר

ההתקשרות המוצעת תואמת את גודלה של החברה
וכן את יכולתה

ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ

434019

981985

15/06/2020

מניות

 .2מוצע לאשר את התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלותו
ובשליטתו המלאה של מר ברק רוזן בלבד ,להעמדת שירותו מנכ"לות חברה
באמצעות ברק רוזן בתפקיד מנכ"ל החברה ,בתנאים המפורטים בסעיפים
 1.3ו 1.4 -לדוח הזימון.

בעד

עבר

ההתקשרות המוצעת תואמת את גודלה של החברה
וכן את יכולתה

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

משרד רואי החשבון בעל הידע והניסיון הדרושים
לתפקיד

עבר

המועמד בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

המועמד בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ

434019

981985

15/06/2020

מניות

שדות נפט ( - )1992שותפות מוגבלת (מחוקה)

547018

0

15/06/2020

 .1אישור שלושת ההתקשרויות המפורטות בדוח הזימון המצ"ב וכמפורט
יחידת השתתפות להלן .1 :הסכם התקשרות עם קרן ליברה;  .2הסכם התקשרות עם משרד
ד"ר י.שגב;  .3הסכם התקשרות עם מר יוסי לנגוצקי;

שדות נפט ( - )1992שותפות מוגבלת (מחוקה)

547018

0

15/06/2020

 .2פירוק קבוע של השותפות ,מינוי עו"ד קרן רייכבך סגל כמפרקת קבועה
יחידת השתתפות
של השותפות ואישור שכרה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980154

196938.2

16/06/2020

איגרות חוב

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

 .3מוצע לאשר מדיניות תגמול חדשה בחברה ,כמפורט בסעיף  9.1.3לדוח
הזימון.

בעד

עבר

מדיניות התגמול תואמת את מצבה של החברה וכן
את המקובל בשוק

בעד

עבר

אנו סבורים כי בהתאם לנסיבות שנמצאת בהן
החברה ,התביעה כאמור הינה הסיכוי הטוב ביותר
של החברה לייצר ערך בחזרה לבעלי יחידות
ההשתתפות אשר נמצאים במצב של חוסר ודאות
ודיונים משפטיים במשך שנים רבות

בעד

עבר

אנו סבורים כי בהתאם לנסיבות שנמצאת בהן
החברה ,התביעה כאמור הינה הסיכוי הטוב ביותר
של החברה לייצר ערך בחזרה לבעלי יחידות
ההשתתפות אשר נמצאים במצב של חוסר ודאות
ודיונים משפטיים במשך שנים רבות

 .1רקע :א .על אף פניות חוזרות ונשנות לחברה ,על מנת שזו תשלם את כל
התשלומים שעליה לשלם בגין שכר טרחת הנאמן ושלוחי הנאמן בגין שנת
 ,2019למרבה הצער ,נכון למועד זה לא שילמה החברה את מלוא
התשלומים לטובת שכר הנאמן ושלוחיו (עורכי הדין ממשרד פישר בכר חן
וול אוריון ושות'' ,נציגות מחזיקי אגרות החוב -מר עופר גזית  ,היועץ הכלכלי
מטעם מחזיקי אגרות החוב -פרופ'' אהרון (רוני) עפר) .סכום שכר הטרחה
לנאמן ושלוחיו בגין שנת  2019בתוספת כרית להוצאות עתידיות ,עומד על
סך "( 750,000₪שכר הנאמן ושלוחיו") .פניית הנאמן לחברה מיום
 31.5.20ועמדת החברה כפי שהועברה לנאמן במכתב מיום ,2.6.2020

דיון

דיון

הלמן אלדובי בית השקעות בע"מ

1094622

136262

16/06/2020

מניות

 .1מינוי הגב' ברכה ליטבק כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה.

בעד

עבר

הלמן אלדובי בית השקעות בע"מ

1094622

136262

16/06/2020

מניות

 .2מינוי גב' טל ירון אלדר כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה.

נגד

קבוצת אחים נאוי בע"מ

208017

683413

16/06/2020

מניות

 .1מוצע לאשר את הכללתם של הדירקטורים ,ה"ה אפרים אברהם ,יו"ר
דירקטוריון החברה ,גדעון (גידי) אלטמן ,דירקטור חיצוני בחברה ,שרה גאני,
דירקטורית חיצונית בחברה ויצחק פיינגולד דירקטור בלתי תלוי בחברה,
בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה,
רטרואקטיבית החל מיום  1במאי  2020וכן בפוליסות ביטוח עתידיות
בהתאם למדיניות התגמול של החברה .יודגש ,כי תנאי הביטוח זהים לאלו
של כל נושאי המשרה והדירקטורים בחברה .לפרטים נוספים אודות
ההתקשרות ראו סעיף  2.1לדוח הזימון המצ"ב.

בעד

עבר

הבורסה לניע בתא

1159029

0

16/06/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה ,לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2019

דיון

דיון

נימוקים

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

הסתייגותנו הינה על רקע כהונתה כדירקטורית ב6-
חברות מהותיות למעט החברה ,כך שאנו סבורים כי
למועמדת הנוספת עשוי להיות הזמן לכהונה
הורד מסדר היום
כדירקטורית בחברה .נדגיש כי גם הגב'' ירון אלדר
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אנו בדעה כי יש להעניק כיסוי ביטוחי לנושאי
המשרה בחברה ,מאחר ומדובר ברובד ראשוני
במסגרתו החברה מבקשת לפזר את סיכוניה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

הבורסה לניע בתא

1159029

0

16/06/2020

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

 .2לחדש את מינויו כדירקטור בחברה של מר סלאח סעאבנה ,אשר מכהן
כיום כדירקטור בחברה ,וזאת עד לתום האסיפה השנתית השניה שתתקיים
לאחר אסיפה זו ,בהתאם להוראות תקנה  101לתקנון ההתאגדות של
החברה (להלן" :תקנון החברה") ובכפוף להוראות סעיף  2.5לדוח זימון
האסיפה המצורף בזאת.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

הבורסה לניע בתא

1159029

0

16/06/2020

מניות

 .3למנות את הגב' ברוריה גרוס  -פרושנסקי ,כדירקטורית בלתי תלויה
בחברה ,וזאת עד לתום האסיפה השנתית השנייה שתתקיים לאחר אסיפה
זו ,בהתאם להוראות תקנה  101לתקנון החברה ובכפוף להוראות סעיף 2.5
לדוח זימון האסיפה המצורף בזאת.

בעד

עבר

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

הבורסה לניע בתא

1159029

0

16/06/2020

מניות

 .4למנות את מר אריק שטיינברג ,כדירקטור בחברה וזאת עד לתום
האסיפה השנתית השנייה שתתקיים לאחר אסיפה זו ,בהתאם להוראות
תקנה  101לתקנון החברה ובכפוף להוראות סעיף  2.5לדוח זימון האסיפה
המצורף בזאת.

בעד

עבר

בעל הנסיון הדרוש לתפקיד

הבורסה לניע בתא

1159029

0

16/06/2020

מניות

 .5למנות את בריטמן אלמגור זוהר רואי חשבון ,כרואי חשבון מבקרים של
החברה.

בעד

עבר

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

הבורסה לניע בתא

1159029

0

16/06/2020

מניות

 .6לאשר מענק בשיקול דעת למר אמנון נויבך ,יו" ר דירקטוריון החברה ,בגין
מדדים איכותיים שנקבעו מראש במסגרת תכנית התגמול של החברה לשנים
 2018עד  ,2020בסך השווה ל 3 -פעמים התמורה החודשית (כהגדרתה
בדוח זימון האסיפה המצורף בזאת) ,המסתכם לכ 154 -אלפי ש"ח ,והכל
כמפורט בסעיף  3לדוח זימון האסיפה המצורף בזאת.

בעד

עבר

תנאי המענק נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

אליום מדיקל סולושנס בע"מ

1101450

50171

17/06/2020

מניות

 .1אישור מינויו ותנאי כהונתו של מר אורי מור כדירקטור בחברה לרבות
הקצאת  133,765כתבי אופציה (שאינם רשומים למסחר)

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

סינאל מלל פייווי בע"מ

1084953

206287

17/06/2020

מניות

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019

דיון

דיון

סינאל מלל פייווי בע"מ

1084953

206287

17/06/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

סינאל מלל פייווי בע"מ

1084953

206287

17/06/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר יצחק זינגר ,כדירקטור בחברה

סינאל מלל פייווי בע"מ

1084953

206287

17/06/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של גב' לימור מגן תלם ,כדירקטורית בחברה

בעד

סינאל מלל פייווי בע"מ

1084953

206287

17/06/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של גב' אסתר בוגנים ,כדירקטורית בחברה

בעד

עבר

לוינשטין נכסים בע"מ

1119080

961605

17/06/2020

מניות

הצגת דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר 2019

דיון

דיון

לוינשטין נכסים בע"מ

1119080

961605

17/06/2020

מניות

 .2מינוי משרד רו"ח פאהן קנה ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה
עד לכינוס אסיפת בעלי המניות הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון
החברה לקבוע את שכרו

בעד

עבר

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים על
מנת לטפל בענייני הביקורת והמס של החברה

לוינשטין נכסים בע"מ

1119080

961605

17/06/2020

מניות

 .3אישור תיקון תקנון

בעד

עבר

מבחינתנו את השינויים המוצעים ,לדידנו אין בהם
לפגוע בזכויותיהם של בעלי מניות המיעוט

לוינשטין נכסים בע"מ

1119080

961605

17/06/2020

מניות

 .4שינוי תקנון בדבר פטור שיפוי או ביטוח

בעד

עבר

נוסח הפטור ,השיפוי והביטוח תואמים את מדיניותנו

בונוס ביוגרופ בע"מ

485011

381072

18/06/2020

מניות

 .1אישור הסכם לתיקון הסכם רישיון ובהסכם פשרה בקשר עם הליך משפטי

בעד

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

הינה בעלת ההשכלה הדרושה למילוי התפקיד.

הפשרה שהושגה הינה ללא השלכות על הדוחות
הכספיים של החברה ומשכך אנו סבורים כי ניתן
לתמוך בהסכם.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בונוס ביוגרופ בע"מ

485011

381072

18/06/2020

מניות

 .2אישור התקשרות בהסכם שירותים עם חברה בשליטת ד"ר שי מרצקי,
בעל השליטה בחברה

נגד

אנו מסתייגים מהענקת תגמול הוני עבור מי שנמנה
על בעלי השליטה בחברה.

בונוס ביוגרופ בע"מ

485011

381072

18/06/2020

מניות

 .3אישור התקשרות בהסכם שירותים עם חברה בשליטת מר יוסף רויך,
יו"ר דירקטוריון החברה

נגד

אנו מסתייגים להענקת תגמול הוני למי שנמנה על
בעלי השליטה בחברה .מר רויך הינו בעל עניין
מהותי ולכן התייחסותנו אליו הינה דומה.

בונוס ביוגרופ בע"מ

485011

381072

18/06/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של ד"ר שי מרצקי כדירקטור בחברה

נגד

אנו סבורים כי על בעלי המניות לבחור את
הדירקטורים לתקופה סבירה (אחת לשנה).

בונוס ביוגרופ בע"מ

485011

381072

18/06/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של קסלמן וקסלמן ,רואי חשבון ,כמשרד רואי החשבון
המבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם.

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

בונוס ביוגרופ בע"מ

485011

381072

18/06/2020

מניות

 .6דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנים 2019 ,2019

דיון

קנאשור תראפיוטיקס בע"מ

111013

86939

18/06/2020

מניות

דיון בדו" חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת
.2019

דיון

קנאשור תראפיוטיקס בע"מ

111013

86939

18/06/2020

מניות

אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה ,והסמכת
הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת .2020

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

קנאשור תראפיוטיקס בע"מ

111013

86939

18/06/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר ניר פלס לתפקיד של דירקטור בחברה לתקופה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

קנאשור תראפיוטיקס בע"מ

111013

86939

18/06/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר שמעון בר קמה לתפקיד של דירקטור בחברה
לתקופה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

קנאשור תראפיוטיקס בע"מ

111013

86939

18/06/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר רן עמיר לתפקיד של דירקטור בחברה לתקופה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

נגד

תפקידו של הדירקטוריון ,בין היתר ,הינו התוויית
מדיניות החברה ,פיקוח על ביצועי ההנהלה וקביעת
יעדים אסטרטגיים ארוכי טווח .משכך קיים צורך
בביצוע הפרדה בין הדירקטוריון לבין ההנהלה ,ולכן
ככלל נמליץ להתנגד למינוי המנכ"ל גם כדירקטור
בחברה

קנאשור תראפיוטיקס בע"מ

111013

86939

18/06/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר עידו נחושתן לתפקיד של דירקטור בחברה לתקופה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

קנאשור תראפיוטיקס בע"מ

111013

86939

18/06/2020

מניות

 .7אישור הענקת גמול הוני למר רן עמיר ,מנכ"ל החברה.

בעד

תנאי כהונתה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

קנאשור תראפיוטיקס בע"מ

111013

86939

18/06/2020

מניות

 .8אישור שינוי מחיר המימוש של כתבי האופציה לא רשומים למסחר
שהוענקו לנושאי משרה בחברה במהלך שנת .2019

נגד

אנו מצאנו את היקף ההקצאה כגבוהה ולא מידתית

תדיראן הולדינגס בע"מ

258012

945211

18/06/2020

מניות

 .1אישור מינויו מחדש של מר אריאל הרצפלד ,יו" ר הדירקטוריון ,כדירקטור
בחברה ,לתקופת כהונה נוספת ,הכול כמפורט בסעיף  2.1לדוח הזימון.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

תדיראן הולדינגס בע"מ

258012

945211

18/06/2020

מניות

 .2אישור מינויו מחדש של מר משה ממרוד ,בעל השליטה ומנכ"ל החברה,
כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה נוספת ,הכול כמפורט בסעיף  2.1לדוח
הזימון.

בעד

הינו בעל הניסיון הדרוש למילוי התפקיד.

תדיראן הולדינגס בע"מ

258012

945211

18/06/2020

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר אברהם עיני ,כדירקטור בלתי תלוי בחברה,
לתקופת כהונה נוספת ,הכול כמפורט בסעיף  2.1לדוח הזימון.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

תדיראן הולדינגס בע"מ

258012

945211

18/06/2020

מניות

 .4סקירה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2019הכול כמפורט בסעיף  2.2לדוח הזימון.

דיון

תדיראן הולדינגס בע"מ

258012

945211

18/06/2020

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון ,כרואה החשבון המבקר של החברה ,עד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה ,הכול כמפורט בסעיף  2.3לדוח הזימון.

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

תדיראן הולדינגס בע"מ

258012

945211

18/06/2020

מניות

 .6אישור התקשרותה של החברה (באמצעות חברת בת) עם הגב' ירדן
ממרוד ,בתו של בעל השליטה בחברה ,לתפקיד מנהלת חדשנות בחברה,
הכול כמפורט בסעיף  2.4לדוח הזימון.

בעד

אנו מוצאים את התנאים המוצעים לה כסבירים וזאת
בשים לב כי מדובר בבתו של בעל השליטה בחברה.

די.אן .איי ביומדיקל סולושינס בע"מ

1103852

34036

21/06/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת  2018ולשנת 2019

דיון

די.אן .איי ביומדיקל סולושינס בע"מ

1103852

34036

21/06/2020

מניות

 .2אישור הארכת כהונתו של רו"ח המבקר של החברה

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

די.אן .איי ביומדיקל סולושינס בע"מ

1103852

34036

21/06/2020

מניות

 .3אישור הארכת הכהונה של מר זאב ברונפלד כדירקטור בחברה

בעד

המועמד בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

די.אן .איי ביומדיקל סולושינס בע"מ

1103852

34036

21/06/2020

מניות

 .4אישור הארכת הכהונה של מר ערן גורן כדירקטור בחברה

בעד

המועמד בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

די.אן .איי ביומדיקל סולושינס בע"מ

1103852

34036

21/06/2020

מניות

 .5אישור הארכת הכהונה של מר יונתן מלכה כדירקטור בחברה

נגד

אנו סבורים כי תפקידו של הדירקטוריון ,בין היתר,
הינו התוויית מדיניות החברה ,פיקוח על ביצועי
ההנהלה וקביעת יעדים אסטרטגיים ארוכי טווח.
משכך קיים צורך בביצוע הפרדה בין הדירקטוריון
לבין ההנהלה ,ולכן ככלל נמליץ להתנגד למינוי
המנכ"ל גם כדירקטור בחברה.

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

די.אן .איי ביומדיקל סולושינס בע"מ

1103852

34036

21/06/2020

מניות

 .6התקשרות בהסכם מסגרת לביטוח דירקטורים ונושאי משרה

בעד

תנאי הביטוח נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

די.אן .איי ביומדיקל סולושינס בע"מ

1103852

34036

21/06/2020

מניות

 .7אישור הארכת תנאי העסקתו של יו" ר הדירקטוריון ,מר זאב ברונפלד

בעד

התנאים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה

די.אן .איי ביומדיקל סולושינס בע"מ

1103852

34036

21/06/2020

מניות

 .8בכפוף לאישור נושא מס'  5לדוח זימון האסיפה ,אישור הקצאת מניות
החברה למר זאב ברונפלד

בעד

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה

דקמא קפיטל בע"מ

1116177

25752

21/06/2020

מניות

 .1דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2019הכולל בין היתר את
הדוחות הכספיים המבוקרים המאוחדים של החברה ליום  31בדצמבר
 ,2019דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת  ,2019פרק תיאור
עסקי התאגיד ודו"ח פרטים נוספים של החברה ,כפי שפורסם על ידי
החברה ביום  7באפריל  2020מס' אסמכתא ( 2020-01-037527להלן:
"דוח תקופתי .)"2019

דיון

דקמא קפיטל בע"מ

1116177

25752

21/06/2020

מניות

 .2מוצע למנות מחדש את מר נתנאל לורנצי (המכהן גם כמנכ"ל החברה),
כדירקטור בדירקטוריון החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

דקמא קפיטל בע"מ

1116177

25752

21/06/2020

מניות

 .3מוצע למנות מחדש את מר אמיר אריאל ,כדירקטור בדירקטוריון החברה
(דב"ת).

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

דקמא קפיטל בע"מ

1116177

25752

21/06/2020

מניות

 .4מוצע למנות מחדש את מר ירון קליין כדירקטור בדירקטוריון החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

דקמא קפיטל בע"מ

1116177

25752

21/06/2020

מניות

 .5מוצע למנות מחדש את עמית חלפון  PKFכמשרד רואי החשבון המבקר
של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו.

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

דקמא קפיטל בע"מ

1116177

25752

21/06/2020

מניות

 .6מוצע למנות מחדש את הגב' מיכל גור ,כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון
החברה (לתקופת כהונה שניה).

בעד

בירמן עצים ופרזול בע"מ

530014

173137

21/06/2020

מניות

הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר.2019 ,

דיון

בירמן עצים ופרזול בע"מ

530014

173137

21/06/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן ,אלמגור ,זהר כרואה
החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת הנהלת
החברה לקבוע את שכרם.

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון לביצוע
ביקורת בחברה

בירמן עצים ופרזול בע"מ

530014

173137

21/06/2020

מניות

 .3הארכת כהונתו של מר גד מנור הדירקטור המכהן במועד זה כחבר
בדירקטוריון החל ממועד אישור האסיפה ועד ליום  15בנובמבר .2020

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

בירמן עצים ופרזול בע"מ

530014

173137

21/06/2020

מניות

 .4הארכת כהונתו של מר דוד בלנק הדירקטור המכהן במועד זה כחבר
בדירקטוריון

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

בירמן עצים ופרזול בע"מ

530014

173137

21/06/2020

מניות

 .5הארכת כהונתו של מר בנימין בירמן הדירקטור המכהן במועד זה כחבר
בדירקטוריון

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

בירמן עצים ופרזול בע"מ

530014

173137

21/06/2020

מניות

 .6הארכת כהונתו של מר מרדכי בירמן הדירקטור המכהן במועד זה כחבר
בדירקטוריון

נגד

מכהן כנושא משרה ודירקטור ,אנו סבורים כי כפל
כהונה זה מהווה פוטנציאל לפגיעה בממשל
התאגידי של החברה

בירמן עצים ופרזול בע"מ

530014

173137

21/06/2020

מניות

 .7הארכת כהונתו של מר ליאור בירמן הדירקטור המכהן במועד זה כחבר
בדירקטוריון

נגד

מכהן כנושא משרה ודירקטור ,אנו סבורים כי כפל
כהונה זה מהווה פוטנציאל לפגיעה בממשל
התאגידי של החברה

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בירמן עצים ופרזול בע"מ

530014

173137

21/06/2020

מניות

 .8הארכת כהונתו של גב' מתיה גרינהולץ הדירקטור המכהן במועד זה
כחברה בדירקטוריון כדירקטורית בלתי תלויה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון בדרושים לתפקיד

בירמן עצים ופרזול בע"מ

530014

173137

21/06/2020

מניות

 .9מתן כתב שיפוי לה"ה גיל בירמן (סמנכ"ל לשיווק) ,ליאור בירמן (סמנכ"ל
לייבוא ודירקטור) ומרדכי בירמן (סמנכ" ל לשיווק ודירקטור) ,מבעלי השליטה
בחברה ,למשך שלוש שנים החל מיום  4ביוני 2020

בעד

סכום השיפוי תואם את יכולתה של החברה

בירמן עצים ופרזול בע"מ

530014

173137

21/06/2020

מניות

 .10מתן כתב פטור לה"ה גיל בירמן (סמנכ"ל לשיווק) ,ליאור בירמן (סמנכ"ל
לייבוא ודירקטור) ומרדכי בירמן (סמנכ" ל לשיווק ודירקטור) ,מבעלי השליטה
בחברה ,למשך שלוש שנים החל מיום  4ביוני 2020

בעד

כתב הפטור תואם את המקובל בשוק

בירמן עצים ופרזול בע"מ

530014

173137

21/06/2020

מניות

 .11הארכת כהונתה של הגב' איילת מעוז ,דירקטורית חיצונית בחברה,
לשלוש שנים נוספות החל מיום  4ביוני 2020

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

קנביט פארמסוטיקלס בע"מ

1084367

244719

22/06/2020

מניות

 .1דיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנת  2019כמפורט בסעיף  1.1לדוח
הזימון.

דיון

קנביט פארמסוטיקלס בע"מ

1084367

244719

22/06/2020

מניות

 .2מינוי רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו כמפורט
בסעיף  1.2לדוח הזימון.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים

קנביט פארמסוטיקלס בע"מ

1084367

244719

22/06/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של פרופ' יצחק אשכנזי כדירקטור בדירקטוריון החברה,
כמפורט בסעיף  1.3לדוח הזימון.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים

קנביט פארמסוטיקלס בע"מ

1084367

244719

22/06/2020

מניות

 .4מתן כתב פטור ושיפוי למר אלי אדמוני כמפורט בסעיף  1.4לדוח הזימון.

נגד

כתב הפטור המוצע אינו בנוסח מסויג ואינו תואם את
מדיניותנו

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אגוד הנפקות בע"מ

1154764

426121.9

23/06/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות

דיון

אגוד הנפקות בע"מ

1154764

426121.9

23/06/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה י) של
החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

בעד

אלקטרה בע"מ

7390222

415843

23/06/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

אלקטרה בע"מ

7390222

415843

23/06/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ה)
של החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

בעד

אנו סבורים כי כלל הצוות המקצועי הינו בעל
ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

חברה לנכסים ולבנין בע"מ

699017

2131220

23/06/2020

מניות

 .1אישור התקשרות בהסכם לרכישת יתרת ההחזקות בIDB Group -
 USA Investments Incמאידיבי חברה לפתוח בע"מ

נגד

אנו סבורים כי אין זה נכון עבור בעלי מניות המיעוט
לאשר את העסקה המוצעת בנקודת הזמן הנוכחית.

משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ

5730098

123684.9

23/06/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות

דיון

משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ

5730098

123684.9

23/06/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ד')
של החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

בעד

קבוצת דלק בע"מ

1084128

7421440

23/06/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ליום 31.12.2019

דיון

אנו סבורים כי כלל הצוות המקצועי הינו בעל
ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אנו סבורים כי כלל הצוות המקצועי הינו בעל
ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

קבוצת דלק בע"מ

1084128

7421440

23/06/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

קבוצת דלק בע"מ

1084128

7421440

23/06/2020

מניות

 .3תיקון תקנון החברה – שינוי בהון הרשום של החברה

בעד

הגדלת ההון הרשום הינה נדרשת לאור גיוסי ההון
העתידיים הצפויים של החברה.

אינרום תעשיות בנייה בע"מ

1132356

1293809

23/06/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום
 31בדצמבר 2019

דיון

אינרום תעשיות בנייה בע"מ

1132356

1293809

23/06/2020

מניות

 .2הארכת כהונתו של משרד ברייטמן ,אלמגור ,זוהר ושות' כמשרד רואי
החשבון המבקר של החברה ,עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
של החברה והסמכת דירקטוריון החברה או מי מטעמו לקבוע את שכרו
בהתאם לאופי והיקף השירותים

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

אינרום תעשיות בנייה בע"מ

1132356

1293809

23/06/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של ה"ה ציון גינת (יו"ר) כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה
השנתית הבאה של החברה

בעד

בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אינרום תעשיות בנייה בע"מ

1132356

1293809

23/06/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של ה"ה פרץ שחר כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה
השנתית הבאה של החברה

בעד

בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אינרום תעשיות בנייה בע"מ

1132356

1293809

23/06/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של ה"ה יוסי חג'ג' כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה
השנתית הבאה של החברה

בעד

בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אינרום תעשיות בנייה בע"מ

1132356

1293809

23/06/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של ה" ה איציק צאיג כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה
השנתית הבאה של החברה

בעד

בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אינרום תעשיות בנייה בע"מ

1132356

1293809

23/06/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של ה"ה רמי ארמון ( דירקטור בלתי תלוי) ,כדירקטור בחברה
עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אינרום תעשיות בנייה בע"מ

1132356

1293809

23/06/2020

מניות

 .8למנות את גב' הילה אמסטרדם כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת
כהונה נוספת ( כהונה שלישית) בת שלוש שנים ,החל ממועד תום תקופת
כהונתה הנוכחית ביום  18באוגוסט 2020

בעד

בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אינרום תעשיות בנייה בע"מ

1132356

1293809

23/06/2020

מניות

 .9למנות את מר ישראל טאובר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה
נוספת ( כהונה שלישית) בת שלוש שנים ,החל ממועד תום תקופת כהונתו
הנוכחית ביום  18באוגוסט 2020

בעד

בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אינרום תעשיות בנייה בע"מ

1132356

1293809

23/06/2020

מניות

 .10לאשר הצעה פרטית מהותית ,כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית
לדירקטורים בחברה ,ה"ה ציון גינת (יו"ר) ,פרץ שחר ,יוסי חג'ג' ,איציק צאיג,
רמי ארמון (דב"ת) ,ישראל טאובר (דח"צ) ,הילה אמסטרדם (דח"צ) בהתאם
ובכפוף לתכנית האופציות של החברה וליתר התנאים המפורטים בסעיף 4
לדוח זימון האסיפה

בעד

תנאי ההענקה ההונית תואמות את יכולתה של
החברה וכן את המקובל בשוק

אינרום תעשיות בנייה בע"מ

1132356

1293809

23/06/2020

מניות

 .11לאשר תיקונים למדיניות התגמול של החברה כמפורט בנספח ד' לדוח
זימון האסיפה .מדיניות התגמול המתוקנת תהיה בתוקף לתקופה של שלוש
( )3שנים ,החל ממועד אישור האסיפה ,בהתאם להוראות סעיף 267א(ד)
לחוק החברות

בעד

התיקונים במדיניות התגמול תואמים את מצבה של
החברה וכן את המקובל בשוק

אינרום תעשיות בנייה בע"מ

1132356

1293809

23/06/2020

מניות

 .12לאשר הצעה פרטית מהותית ,כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית
למנכ"ל החברה ,מר נועם שצ' לקה בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות של
החברה וליתר התנאים המפורטים בסעיף  4לדוח זימון האסיפה

בעד

תנאי ההענקה ההונית תואמות את יכולתה של
החברה וכן את המקובל בשוק

יונט קרדיט שירותים פיננסיים בע"מ (בשימור)

1080605

133573

24/06/2020

מניות

 .1אישור הסדר מוצע לדחיית המועד האחרון למימוש כתבי האופציה
(סדרה  ,)1לפי סעיף  350לחוק החברות ,תשנ"ט ,1999-בנוסח אשר
פורסם על ידי החברה באתרי המאיה והמגנ"א ביום  20במאי ( 2020מס'
אסמכתא.)2020-01-050562 :

בעד

החברה מפרטת כי מימוש כתבי האופציה במהלך
התקופה המוארכת עשוי להביא להזרמת הון נוסף
לחברה אשר ישמש למימון פעילותה העסקית

יונט קרדיט שירותים פיננסיים בע"מ (בשימור)

1162106

164.268

24/06/2020

כתבי אופציה

 .1אישור הסדר מוצע לדחיית המועד האחרון למימוש כתבי האופציה
(סדרה  ,)1לפי סעיף  350לחוק החברות ,תשנ"ט ,1999-בנוסח אשר
פורסם על ידי החברה באתרי המאיה והמגנ"א ביום  20במאי ( 2020מס'
אסמכתא.)2020-01-050562 :

בעד

החברה מפרטת כי מימוש כתבי האופציה במהלך
התקופה המוארכת עשוי להביא להזרמת הון נוסף
לחברה אשר ישמש למימון פעילותה העסקית

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

קסטרו מודל בע"מ

280016

463269

24/06/2020

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2019

דיון

קסטרו מודל בע"מ

280016

463269

24/06/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

קסטרו מודל בע"מ

280016

463269

24/06/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של הגב' אסתר רוטר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה
נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של
בעלי המניות של החברה שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

קסטרו מודל בע"מ

280016

463269

24/06/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר גבריאל רוטר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של
בעלי המניות של החברה שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

קסטרו מודל בע"מ

280016

463269

24/06/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר אמיר תמרי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי
המניות של החברה שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

קסטרו מודל בע"מ

280016

463269

24/06/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של הגב' יודפת הראל בוכריס כדירקטורית (בלתי תלויה)
בחברה לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום
האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה שתתקיים לראשונה
לאחר מועד המינוי

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

קסטרו מודל בע"מ

280016

463269

24/06/2020

מניות

 .7מינוי הגב' יעל אנדורן כדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה נוספת

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

קסטרו מודל בע"מ

280016

463269

24/06/2020

מניות

 .8אישור כהונת מר גבריאל רוטר בתפקיד יו" ר דירקטוריון החברה ,בהתאם
לסעיף (121ג) לחוק החברות

בעד

אנו מתרשמים כי בעלי השליטה בחברה ,שהינם
אנשי מפתח ,נדרשים לפעול ככל שביכולתם כדי
לעזור לחברה לצאת מהמשבר אליו נקלעה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

קסטרו מודל בע"מ

280016

463269

24/06/2020

מניות

 .9עדכון מדיניות התגמול של החברה

בעד

אנו מוצאים את מדיניות התגמול המוצעת כסבירה
על כלל רכיביה.

קסטרו מודל בע"מ

280016

463269

24/06/2020

מניות

 .10אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר גבריאל רוטר

בעד

התנאים המוצעים תואמים את המקובל בשוק בקרב
תפקידים מקבילים.

קסטרו מודל בע"מ

280016

463269

24/06/2020

מניות

 .11אישור תנאי כהונתה והעסקתה של הגב' אסתר רוטר

בעד

לאחר שיחות שערכנו עם נציגי החברה ,האחרונה
פרסמה דוח זימון מתוקן ובו הפחיתה את תקופת
ההתקשרות המוצעת עד ליום  31.12.2021בלבד,
חלף התקשרות ל 3 -שנים כפי שהוצע תחילה.

קסטרו מודל בע"מ

280016

463269

24/06/2020

מניות

 .12אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר רון רוטר

בעד

התנאים המוצעים תואמים את המקובל בשוק ביחס
לחברות דומות.

קסטרו מודל בע"מ

280016

463269

24/06/2020

מניות

 .13עדכון תנאי הסף לקבלת מענק עבור מר גביזון ,מנכ"ל קבוצת חברות
הודיס

בעד

השינוי המוצע מקובל לאור הבקשה להתאים את
מנגנון המענק לזה של מנכ"ל החברה.

קסטרו מודל בע"מ

280016

463269

24/06/2020

מניות

 .14אישור תנאי כהונתו של מר סבסטיאן קרפ בתפקיד סמנכ"ל הכספים של
החברה

בעד

התגמול המוצע הינו סביר ובתנאי שוק.

אמ.ג'י.ג'י (בי.וי.אי) לימיטד

1155795

232750.9

24/06/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

אמ.ג'י.ג'י (בי.וי.אי) לימיטד

1155795

232750.9

24/06/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה א)
של החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

בעד

אנו סבורים כי כלל הצוות המקצועי הינו בעל
ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ

7200116

131022.6

24/06/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ

7200116

131022.6

24/06/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ה')
של החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

בעד

דה זראסאי גרופ לטד

1147560

215748

24/06/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

דה זראסאי גרופ לטד

1147560

215748

24/06/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ד)
של החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

בעד

אנו סבורים כי כלל הצוות המקצועי הינו בעל
ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אנלייבקס

1158997

0

24/06/2020

מניות

,To re-elect the following persons to the Board of Directors .1
each to serve until the next Annual General Meeting of
shareholders: Shai Novik, Abraham Havron, Gil Hart, Baruch
.Halpert, Michel Habib, Sangwoo Lee and Bernhard Kirschbaum

בעד

הדירקטורים המועמדים בעלי הידע והנסיון הדרושים

אנלייבקס

1158997

0

24/06/2020

מניות

To approve an amendment to the chairman agreement .2
between the Company and A.S. Novik, in the form attached
.hereto as Exhibit A

נגד

אנו מוצאים את תנאי התגמול ההוני כמקלים ולא
סבירים ועל כן לא נוכל לתמוך

אנלייבקס

1158997

0

24/06/2020

מניות

To approve an amended and restated Compensation Policy .3
.for Executives and Directors in the form attached as Exhibit B

נגד

התקרות המצויות במדיניות נראות לנו כגבוהות
ביחס לגודל החברה

אנלייבקס

1158997

0

24/06/2020

מניות

To approve a form of Indemnification Agreement to be .4
entered into by the Company with its current and future Office
.Holders, in the form attached as Exhibit C

בעד

השיפוי מוגבל לעד  10מיליוני  $אשר תואם את
מדיניותנו בכך שלא חוצה את  25%מהונה העצמי
של החברה

אנו סבורים כי כלל הצוות המקצועי הינו בעל
ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אנלייבקס

1158997

0

24/06/2020

מניות

To reappoint BKR Yarel &amp; Partners CPA, the Company’s .5
auditors for the year ending December 31, 2020, as the
Company’s auditors and to authorize the Audit Committee of the
Board of Directors to fix the compensation of said auditors in
.accordance with the scope and nature of their services

בעד

אנלייבקס

1158997

0

24/06/2020

מניות

To review the Company’s Annual Report and financial .6
statements for the year ended December 31, 2019, and to
transact such other business as may properly come before the
.Meeting

דיון

אנלייבקס

1158997

0

24/06/2020

מניות

Management will also be giving a presentation on the .7
.Company’s current business plans

דיון

אופקו הלת' ,אינק

1129543

4036761

25/06/2020

מניות

To elect as director Phillip Frost, M.D .1

נגד

מכהן במקביל כמנכ"ל וכיו"ר החברה ,והינו גם בעל
השליטה בחברה.

אופקו הלת' ,אינק

1129543

4036761

25/06/2020

מניות

To elect as director Jane H. Hsiao, Ph.D., MBA .2

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי
הדירקטוריון הינו כ 11% -ונמוך מהדרוש ע"פ
מדיניותנו.

אופקו הלת' ,אינק

1129543

4036761

25/06/2020

מניות

To elect as director Steven D. Rubin .3

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי
הדירקטוריון הינו כ 11% -ונמוך מהדרוש ע"פ
מדיניותנו.

אופקו הלת' ,אינק

1129543

4036761

25/06/2020

מניות

.To elect as director Robert S. Fishel, M.D .4

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד .מסווג על ידנו כדירקטור בלתי תלוי.

אופקו הלת' ,אינק

1129543

4036761

25/06/2020

מניות

To elect as director Richard M. Krasno, Ph.D .5

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי
הדירקטוריון הינו כ 11% -ונמוך מהדרוש ע"פ
מדיניותנו.

החלטת האסיפה

נימוקים

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אופקו הלת' ,אינק

1129543

4036761

25/06/2020

מניות

.To elect as director Richard A. Lerner, M.D .6

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי
הדירקטוריון הינו כ 11% -ונמוך מהדרוש ע"פ
מדיניותנו.

אופקו הלת' ,אינק

1129543

4036761

25/06/2020

מניות

.To elect as director John A. Paganelli .7

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי
הדירקטוריון הינו כ 11% -ונמוך מהדרוש ע"פ
מדיניותנו.

אופקו הלת' ,אינק

1129543

4036761

25/06/2020

מניות

.To elect as director Richard C. Pfenniger, Jr .8

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי
הדירקטוריון הינו כ 11% -ונמוך מהדרוש ע"פ
מדיניותנו.

אופקו הלת' ,אינק

1129543

4036761

25/06/2020

מניות

..To elect as director Alice Lin-Tsing Yu, M.D., Ph.D .9

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי
הדירקטוריון הינו כ 11% -ונמוך מהדרוש ע"פ
מדיניותנו.

אופקו הלת' ,אינק

1129543

4036761

25/06/2020

מניות

To approve a non-binding advisory resolution regarding the .10
compensation paid to the Company’s named executive officers
(“;)”Say on Pay

נגד

החברה אינה קובעת תקרות לרכיב ההוני וכן אינה
קובעת תקופת הבשלה מינימאלית .בנוסף ,החברה
מעניקה דרך קבע תגמול הוני למנכ"ל שהינו בעל
השליטה בחברה.

אופקו הלת' ,אינק

1129543

4036761

25/06/2020

מניות

To ratify the appointment of Ernst & Young LLP as the .11
Company’s independent registered public accounting firm for the
fiscal year ending December 31, 2020; and

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

אופקו הלת' ,אינק

1129543

4036761

25/06/2020

מניות

To transact such other business as may properly come .12
.before the Annual Meeting or any adjournments thereof

דיון

ב.יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה  1988בע"מ

1097229

137953

25/06/2020

מניות

 .1לאשר את חידוש מינויו של יו"ר הדירקטוריון ,מר יוסף ביטון ,לתקופת
כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

הינו בעל הניסיון הדרוש למילוי התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

ב.יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה  1988בע"מ

1097229

137953

25/06/2020

מניות

 .2לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור ,מר אילן ביטון ,לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

נגד

בנוסף לתפקידו כדירקטור מכהן גם כסמנכ"ל רכש
ולוגיסטיקה מה שעלול להוות פוטנציאל לניגוד
עניינים.

ב.יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה  1988בע"מ

1097229

137953

25/06/2020

מניות

 .3לאשר את חידוש מינויו של הדירקטורית הבלתי תלויה ,גב' מרים בונפיל,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

ב.יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה  1988בע"מ

1097229

137953

25/06/2020

מניות

 .4לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור הבלתי תלוי ,מר יעקב נבון,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

ב.יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה  1988בע"מ

1097229

137953

25/06/2020

מניות

 .5לאשר את מינויו של מר אבי דושניק כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה בת שלוש שנים.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

ב.יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה  1988בע"מ

1097229

137953

25/06/2020

מניות

 .6בכפוף לאישור האסיפה את כהונתו של מר דושניק כדירקטור חיצוני,
לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו בחברה ,קרי התחייבות לשיפוי ,פטור
מאחריות וכן הכללתו בפוליסת ביטוח בתנאים המקובלים בחברה.

נגד

נוסח כתב הפטור אינו תואם את מדיניותנו.

ב.יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה  1988בע"מ

1097229

137953

25/06/2020

מניות

 .7לאשר את מינויו של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' ,רואי חשבון,
כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת  2020ולתקופה שעד האסיפה
השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

ב.יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה  1988בע"מ

1097229

137953

25/06/2020

מניות

 .8דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר .2019

דיון

מיקרונט בע"מ

1099787

15433

25/06/2020

מניות

 .1אישור איחוד הון המניות של החברה ,הפחתת ערכן הנקוב של המניות,
הגדלת הון המניות הרשום ותיקון תקנון החברה.

בעד

לדידנו ,אין בשינוי המוצע אין לפגוע בזכויות בעלי
מניות המיעוט

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

נימוקים

החלטת האסיפה

מיקרונט בע"מ

1099787

15433

25/06/2020

מניות

 – .2אישור תיקון התקשרות הסכם הלוואה המירה קודמת ואישור
התקשרות בהסכם הלוואה המירה חדשה ,בין החברה לבין .MICT, INC
(" ,)"MICTבעלת השליטה בחברה ,וכן אישור הקצאה פרטית חריגה ל-
.MICT

נגד

לדידנו ,על החברה לקבוע את מחיר המימוש כך
שישקף פרמיה על מחיר המניה אשר יטיב עבור יתר
בעלי המניות ולא במחיר אשר ישקף הטבה מיידית
עבור בעל השליטה בחברה.

מיקרונט בע"מ

1099787

15433

25/06/2020

מניות

 .3מתן התחייבות לשיפוי למר דוד לוקץ ,דירקטור בחברה

בעד

החברה מגבילה את השיפוי ל 25%-מהונה העצמי,
בהתאם למדיניותנו

מליסרון בע"מ

323014

8516139

25/06/2020

מניות

 .1לעדכן את תקרת סכום המסגרת עבור פרמיה שנתית של ביטוח אחריות
דירקטורים ונושאי משרה הקבוע בסעיף  30למדיניות התגמול לנושאי
משרה בחברה כך שתקרת הפרמיה השנתית תעודכן מסכום של  100אלפי
דולר ארה"ב לסכום של  200אלפי דולר ארה"ב ,והכל כאמור בסעיף  2לדוח
זימון האסיפה.

בעד

יחס הפרמיה מהכיסוי הינו סביר ביחס לחברות
דומות.

עדיקה סטייל בע"מ

1143643

92625

25/06/2020

מניות

 .1אישור תנאי הכהונה של מר רועי הסל ,מנכ"ל החברה

נגד

תנאי ההעסקה המוצעים אינם תואמים את יכולתה
של החברה

מרדכי אביב תעשיות בניה ( )1973בע"מ

4440095

65881.6

25/06/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים

מרדכי אביב תעשיות בניה ( )1973בע"מ

4440095

65881.6

25/06/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה )6
של החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

דיון

פרידנזון שירותים לוגיסטיים בע"מ

1102219

96298

25/06/2020

מניות

 .1אישור המשך התקשרות עם מר אסף פרידנזון במשרה מלאה כמשנה
למנהל הכללי של החברה ושל חברת בת לתקופה של שלוש שנים שתתחיל
ביום  1.6.2020ותסתיים ביום  31.5.2023וקביעת שכרו

בעד

תנאי הכהונה המוצעים תואמים את יכולתה של
החברה וכן את המקובל בשוק

נובה מכשירי מדידה בע"מ

1084557

2522518

25/06/2020

מניות

Re-election of Dr. Michael Brunstein as a director of the .1
Company to hold office until the close of the next annual general
.meeting

בעד

אימוץ המלצת ISS

נימוקים

החלטת האסיפה

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

ISS אימוץ המלצת

בעד

Re-election of Mr. Avi Cohen as a director of the Company to .2
.hold office until the close of the next annual general meeting

מניות

25/06/2020

2522518

1084557

נובה מכשירי מדידה בע"מ

ISS אימוץ המלצת

בעד

Re-election of Mr. Raanan Cohen as a director of the .3
Company to hold office until the close of the next annual general
.meeting

מניות

25/06/2020

2522518

1084557

נובה מכשירי מדידה בע"מ

ISS אימוץ המלצת

בעד

Re-election of Ms. Dafna Gruber as a director of the .4
Company to hold office until the close of the next annual general
.meeting

מניות

25/06/2020

2522518

1084557

נובה מכשירי מדידה בע"מ

ISS אימוץ המלצת

בעד

Re-election of Mr. Ronnie (Miron) Kenneth as a director of the .5
Company to hold office until the close of the next annual general
.meeting

מניות

25/06/2020

2522518

1084557

נובה מכשירי מדידה בע"מ

ISS אימוץ המלצת

בעד

Re-election of Ms. Zehava Simon as a director of the .6
Company to hold office until the close of the next annual general
.meeting

מניות

25/06/2020

2522518

1084557

נובה מכשירי מדידה בע"מ

ISS אימוץ המלצת

בעד

Election of Mr. Eitan Oppenhaim as a director of the .7
Company to hold office until the close of the next annual general
.meeting

מניות

25/06/2020

2522518

1084557

נובה מכשירי מדידה בע"מ

ISS אימוץ המלצת

בעד

.Approval of amendments to the employment terms of Mr .8
Eitan Oppenhaim, the President and Chief Executive Officer of
.the Company

מניות

25/06/2020

2522518

1084557

נובה מכשירי מדידה בע"מ

בעד

Approval of an amendment to the Company’s compensation .9
policy for directors and officers to increase the maximum
permitted annual premium for the Company’s D&amp;O
insurance and ratification of the purchase of the Company’s
.D&amp;O insurance policy

מניות

25/06/2020

2522518

1084557

נובה מכשירי מדידה בע"מ

ISS אימוץ המלצת

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

נובה מכשירי מדידה בע"מ

1084557

2522518

25/06/2020

מניות

Approval of amendments to the memorandum and articles of .10
.association of the Company

בעד

אימוץ המלצת ISS

נובה מכשירי מדידה בע"מ

1084557

2522518

25/06/2020

מניות

Approval and ratification of the re-appointment of Kost Forer .11
Gabbay &amp; Kasierer, a member of Ernest &amp; Young, as
the independent auditors of the Company for the period ending
.at the close of the next annual general meeting

בעד

אימוץ המלצת ISS

מליסרון בע"מ

323014

6389.968

25/06/2020

מניות

 .1לעדכן את תקרת סכום המסגרת עבור פרמיה שנתית של ביטוח אחריות
דירקטורים ונושאי משרה הקבוע בסעיף  30למדיניות התגמול לנושאי
משרה בחברה כך שתקרת הפרמיה השנתית תעודכן מסכום של  100אלפי
דולר ארה"ב לסכום של  200אלפי דולר ארה"ב ,והכל כאמור בסעיף  2לדוח
זימון האסיפה.

בעד

נימוקים

החלטת האסיפה

יחס הפרמיה מהכיסוי הינו סביר ביחס לחברות
דומות.

יונט קרדיט שירותים פיננסיים בע"מ (בשימור)

1080605

133573

28/06/2020

מניות

 .1אישור מינוי מחדש של מר שי פנסו כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה,
אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון
ההתאגדות של החברה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

יונט קרדיט שירותים פיננסיים בע"מ (בשימור)

1080605

133573

28/06/2020

מניות

 .2אישור מינוי מחדש של מר שלמה אייזיק כדירקטור בחברה לתקופת
כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה ,אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות
או תקנון ההתאגדות של החברה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

יונט קרדיט שירותים פיננסיים בע"מ (בשימור)

1080605

133573

28/06/2020

מניות

 .3אישור מינוי מחדש של מר יצחק (צחי) אזר כדירקטור בחברה לתקופת
כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה ,אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות
או תקנון ההתאגדות של החברה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

יונט קרדיט שירותים פיננסיים בע"מ (בשימור)

1080605

133573

28/06/2020

מניות

 .4אישור מינוי מחדש של מר רועי כהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה,
אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון
ההתאגדות של החברה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

יונט קרדיט שירותים פיננסיים בע"מ (בשימור)

1080605

133573

28/06/2020

מניות

 .5לאשר את מינויו מחדש של משרד רו"ח קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר
כרואה חשבון מבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

בעד

עבר

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

יונט קרדיט שירותים פיננסיים בע"מ (בשימור)

1080605

133573

28/06/2020

מניות

 .6דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר .2019

יונט קרדיט שירותים פיננסיים בע"מ (בשימור)

1080605

133573

28/06/2020

מניות

 .7לאשר את העדכון המוצע לתנאי הכהונה וההעסקה של מר יצחק (צחי)
אזר כמנכ"ל החברה ,כמפורט בחלק ב' לדוח זימון האסיפה ,וזאת לתקופה
בת שלוש שנים ,החל מיום .10.1.2020

נגד

יונט קרדיט שירותים פיננסיים בע"מ (בשימור)

1080605

133573

28/06/2020

מניות

 .8לאשר את העסקתו בחברה של מר חי פנסו כחשב החברה ,כמפורט
בחלק ג' לדוח זימון האסיפה ,וזאת לתקופה בת שלוש שנים ,החל ממועד
אישור האסיפה.

בעד

עבר

יונט קרדיט שירותים פיננסיים בע"מ (בשימור)

1080605

133573

28/06/2020

מניות

 .9לאשר הענקת אופציות (בלתי סחירות) לבעלי השליטה של החברה ,ה"ה
שי פנסו ,שלמה אייזיק ויצחק (צחי) אזר ,כמפורט בחלק ד' לדוח זימון
האסיפה.

בעד

עבר

הפועלים הנפקות בע"מ

1940626

28/06/2020

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

הפועלים הנפקות בע"מ

1940626

28/06/2020

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של כתבי ההתחייבות הנדחים
(סדרה יט) של החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך
הקולות של מחזיקי כתבי ההתחייבות הנדחים המשתתפים בהצבעה.

בעד

מנורה מבטחים גיוס הון בע"מ

1143411

279014.1

28/06/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

מנורה מבטחים גיוס הון בע"מ

1143411

279014.1

28/06/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ה)
של החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

בעד

מנרב אחזקות בע"מ

1550078

119813.1

28/06/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון

עבר

אנו סבורים כי תנאי ההעסקה הינם גבוהים

התנאים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה

הנאמן הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

מנרב אחזקות בע"מ

1550078

119813.1

28/06/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ג) של
החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

בעד

עבר

אייץ' בי אל  -הדסית ביו החזקות בע"מ

1095405

55153

28/06/2020

מניות

 .1אישור מדיניות התגמול המוצעת של החברה בנוסח המצורף כנספח א'
לדוח זימון האסיפה .מדיניות התגמול המוצעת תעמוד בתוקפה למשך שלוש
שנים ,או לתקופה ארוכה יותר ,ככל שתיקבע בהוראות חוק החברות.

בעד

פרידנזון שירותים לוגיסטיים בע"מ

1102219

96298

28/06/2020

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנים  2018ו2019-ובדוח
הדירקטוריון של החברה לשנים האמורות הכולל גם דיווח על שכר טרחת
רואה החשבון המבקר.

דיון

פרידנזון שירותים לוגיסטיים בע"מ

1102219

96298

28/06/2020

מניות

 .2חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן דוד פרידנזון

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

פרידנזון שירותים לוגיסטיים בע"מ

1102219

96298

28/06/2020

מניות

 .3חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן רמי פרידנזון

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

פרידנזון שירותים לוגיסטיים בע"מ

1102219

96298

28/06/2020

מניות

 .4חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן גדעון אלטמן

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

פרידנזון שירותים לוגיסטיים בע"מ

1102219

96298

28/06/2020

מניות

 .5חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן ירון הרמן

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

פרידנזון שירותים לוגיסטיים בע"מ

1102219

96298

28/06/2020

מניות

 .6הארכת כהונתם של רואי החשבון המבקרים של החברה

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לתפקיד

אנליסט אי.אמ.אס-.שרותי ניהול השקעות בע"מ

1080613

216339

29/06/2020

מניות

 .1אישור הארכת תוקף כתב השיפוי שניתן למר אהוד שילוני ,נושא משרה
שהינו בעל שליטה בחברה

בעד

שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

נימוקים

הנאמן הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

התקרות המצויות במדיניות נראות לנו כסבירות
ביחס לגודל החברה והיקף פעילותה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אנליסט אי.אמ.אס-.שרותי ניהול השקעות בע"מ

1080613

216339

29/06/2020

מניות

 .2אישור הארכת תוקף כתב השיפוי שניתן למר שמואל לב ,נושא משרה
שהינו בעל שליטה בחברה

בעד

שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

אנליסט אי.אמ.אס-.שרותי ניהול השקעות בע"מ

1080613

216339

29/06/2020

מניות

 .3אישור הארכת תוקף כתב הפטור שניתן למר אהוד שילוני ,נושא משרה
שהינו בעל שליטה בחברה

בעד

פטור לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

אנליסט אי.אמ.אס-.שרותי ניהול השקעות בע"מ

1080613

216339

29/06/2020

מניות

 .4אישור הארכת תוקף כתב הפטור שניתן למר שמואל לב ,נושא משרה
שהינו בעל שליטה בחברה

בעד

פטור לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

פועלים אי.בי.אי-.ניהול וחיתום בע"מ

1084482

159157

29/06/2020

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
 2019ובדוח הדירקטוריון לתקופה זו.

דיון

פועלים אי.בי.אי-.ניהול וחיתום בע"מ

1084482

159157

29/06/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של  BDOזיו האפט רואי חשבון ,כרואה חשבון מבקר של
החברה ,עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לתפקיד

פועלים אי.בי.אי-.ניהול וחיתום בע"מ

1084482

159157

29/06/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,שאינו דירקטור חיצוני  -רון
ויסברג

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

פועלים אי.בי.אי-.ניהול וחיתום בע"מ

1084482

159157

29/06/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,שאינו דירקטור חיצוני  -עדו
קוק

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

פועלים אי.בי.אי-.ניהול וחיתום בע"מ

1084482

159157

29/06/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,שאינו דירקטור חיצוני  -גדעון
פרייטג

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

פועלים אי.בי.אי-.ניהול וחיתום בע"מ

1084482

159157

29/06/2020

מניות

 .6מינוי מר ערן גרשט כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של
החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

פועלים אי.בי.אי-.ניהול וחיתום בע"מ

1084482

159157

29/06/2020

מניות

 .7הארכת תוקפו של הסכם מתן השירותים שבין החברה לבין אי.בי.אי בית
השקעות בע"מ  -בעלת השליטה בה – בשינויים המפורטים בדוח ,לתקופה
של  3שנים נוספות ,כך שיפוג בסוף חודש יולי.2023 ,

בעד

הסכם השירותים מטיב עם החברה

פועלים אי.בי.אי-.ניהול וחיתום בע"מ

1084482

159157

29/06/2020

מניות

 .8אישור הארכת תוקף כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה
בחברה שהינם בעלי השליטה בחברה וקרוביהם

בעד

סכום השיפוי המרבי תואם את יכולתה של החברה

פועלים אי.בי.אי-.ניהול וחיתום בע"מ

1084482

159157

29/06/2020

מניות

 .9אישור תיקונים למדיניות התגמול של החברה

בעד

התיקונים המוצעים למדיניות התגמול תואמים את
יכולתה של החברה וכן את המקובל בשוק

פועלים אי.בי.אי-.ניהול וחיתום בע"מ

1084482

159157

29/06/2020

מניות

 .10אישור תיקון תקנון החברה בנושא פטור מאחריות (החרגה לסעיף פטור
קיים)

בעד

נוסח כתב הפטור תואם את המקובל בשוק

פועלים אי.בי.אי-.ניהול וחיתום בע"מ

1084482

159157

29/06/2020

מניות

 .11אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ולנושאי משרה ,לרבות למנכ"ל
החברה

בעד

נוסח כתב הפטור תואם את המקובל בשוק

אס.אר .אקורד בע"מ

422014

331752

29/06/2020

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר  2019כפי שפורסם על ידי החברה ביום  30באפריל
( 2020אסמכתא מס'.)2020-01-042999 :

דיון

אס.אר .אקורד בע"מ

422014

331752

29/06/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רו"ח שטיינמץ עמינח ושות' כרואי החשבון
המבקרים של החברה לשנת  2020ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה
של בעלי מניות החברה ,והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו,
בהתאם להמלצת ועדת הביקורת כפי שתינתן.

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לתפקיד

אס.אר .אקורד בע"מ

422014

331752

29/06/2020

מניות

 .3לאשר את מינויו מחדש של מר יאיר פודים (יו" ר דירקטוריון החברה),
כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אס.אר .אקורד בע"מ

422014

331752

29/06/2020

מניות

 .4לאשר את מינויה מחדש של גב' זהבית כהן ,כדירקטורית בחברה,
לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אס.אר .אקורד בע"מ

422014

331752

29/06/2020

מניות

 .5לאשר את מינויו מחדש של מר אברהם בניהו ( דירקטור בלתי תלוי)
כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אס.אר .אקורד בע"מ

422014

331752

29/06/2020

מניות

 .6לאשר את מינויו מחדש של מר חגי ישראלוביץ ,כדירקטור בחברה,
לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אס.אר .אקורד בע"מ

422014

331752

29/06/2020

מניות

 .7לאשר את מינויו של מר יהודה (אודי) ניר כדירקטור בחברה לתקופת
כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אס.אר .אקורד בע"מ

422014

331752

29/06/2020

מניות

 .8לאשר את מינויו של מר גיל הוכבוים כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אס.אר .אקורד בע"מ

422014

331752

29/06/2020

מניות

 .9לאשר את מינויו של מר אלעד הייזר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

נגד

מכהן כמשנה למנכ"ל החברה ,לדידנו יש להפריד
בין הדירקטוריון לנושאי המשרה בחברה משיקולי
ממשל תאגידי תקינים

אס.אר .אקורד בע"מ

422014

331752

29/06/2020

מניות

 .10אישור התקשרות החברה בהסכם הקצאה עם עדי צים אחזקות בע"מ,
ובתוך כך לאשר הצעה פרטית מהותית (לא חריגה) ,כהגדרת מונח זה
בתקנות הצעה פרטית ,הכל כמפורט בסעיף  1.4לדוח זימון האסיפה.

בעד

ההתקשרות המוצעת הינה בתנאי שוק הוגנים
ומטרתה להקל על החברה מבחינת מזומנים ולשפר
את אמות המידה הפיננסיות שלה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

תנאי מדיניות התגמול תואמים את מצבה של
החברה וכן את המקובל בשוק

אס.אר .אקורד בע"מ

422014

331752

29/06/2020

מניות

 .11אישור מדיניות התגמול המוצעת של החברה בנוסח המצורף כנספח ג'
לדוח זימון האסיפה.

בעד

אס.אר .אקורד בע"מ

422014

331752

29/06/2020

מניות

 .12בכפוף לאישור מדיניות התגמול המוצעת ,אישור תנאי כהונתו והעסקתו
של מר יהודה (אודי) ניר ,בתנאים בסעיף  1.6.2לדוח זימון האסיפה ,לרבות
הכללתו בהסדרי הביטוח לנושאי משרה בחברה ,הענקת כתב התחייבות
לשיפוי וכתב פטור מאחריות ,והכל כפי שיהיו מעת לעת ובתנאים זהים ליתר
נושאי המשרה בחברה ולמדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה.

בעד

אס.אר .אקורד בע"מ

422014

331752

29/06/2020

מניות

 .13אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר גיל הוכבוים בתפקידו כמנכ"ל
החברה על פי הסכם ההעסקה המוצע המתואר בסעיף  1.7.2לדוח זימון
האסיפה ,לתקופה בלתי קצובה ,אשר יכנס לתוקפו החל ממועד מינויו
לתפקיד ,היינו מיום  19במאי  ,2020לרבות הכללתו בהסדרי ביטוח לנושאי
משרה ,הענקת כתבי שיפוי ופטור מאחריות ,כפי שיהיו מעת לעת ובתנאים
זהים ליתר נושאי המשרה בחברה ולמדיניות התגמול לנושאי משרה
בחברה ,ובתוך כך לאשר הצעה פרטית מהותית (לא חריגה) ,כהגדרת מונח
זה בתקנות הצעה פרטית ,של  30,000כתבי אופציה (לא סחירים) ,ללא
תמורה ,הניתנים למימוש לעד  30,000מניות רגילות של החברה ,בתנאים
המפורטים בסעיף  2בנספח ב' לדוח זימון האסיפה.

בעד

אס.אר .אקורד בע"מ

422014

331752

29/06/2020

מניות

 .14בכפוף לאישור מדיניות התגמול המוצעת ,אישור תנאי כהונתו והעסקתו
של מר אלעד הייזר ,קרובו של בעל השליטה ,בתפקידו כמשנה למנכ"ל
החברה ,לתקופה של שלוש ( )3שנים שתחילתה ,ממועד מינויו לתפקיד,
היינו מיום  19במאי  ,2020בתנאים המפורטים בסעיף  1.8.2לדוח זימון
האסיפה ,לרבות הכללתו בהסדרי ביטוח לנושאי משרה ,הענקת כתבי שיפוי
ופטור מאחריות ,כפי שיהיו מעת לעת ובתנאים זהים ליתר נושאי המשרה
בחברה ולמדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה ,ובתוך כך לאשר הקצאה
פרטית מהותית (לא חריגה) של  30,000כתבי אופציה (לא סחירים) ,ללא
תמורה ,הניתנים למימוש לעד  30,000מניות של החברה ,בתנאים
המפורטים בסעיף  2בנספח ב' לדוח זימון האסיפה.

בעד

תנאי הכהונה תואמים את יכולתה של החברה

אס.אר .אקורד בע"מ

422014

331752

29/06/2020

מניות

 .15אישור התקשרות החברה עם מר עדי צים ,באמצעות חברות בשליטתו,
בהסכם שכירות וניהול ביחס לשטח מושכר נוסף של עד  450מ"ר ו25 -
חניות מקורות ובתנאים המפורטים בסעיף  1.9.3לדוח זימון האסיפה  ,וזאת
לתקופה של שמונה עשר ( )18חודשים ,שתחילתה ביום  1ביולי .2020

בעד

הסכם השירותים הינו בתנאים המטיבים עם החברה
ביחס לתנאי שוק מקובלים

אס.אר .אקורד בע"מ

422014

331752

29/06/2020

מניות

 .16אישור התקשרות החברה עם עדי צים אחזקות בע"מ בהסכם לתשלום
עמלת ערבויות ושיפוי ,שהועמדו או יועמדו על ידי בעל השליטה ו/או עדי צים
אחזקות בע"מ לתאגידים בנקאיים מממנים ,קיימים ו/או עתידיים ,להבטחת
התחייבויות החברה כלפיהם ,ולרבות שיפוי לבעל השליטה ולצים אחזקות,
והכל בתנאים המפורטים בסעיף  1.10.2לדוח זימון האסיפה ,וזאת לתקופה
של שלוש ( )3שנים ,בתוקף למפרע מיום  1ביולי .2019

בעד

תנאי הכהונה תואמים את יכולתה של החברה

תנאי הכהונה תואמים את יכולתה של החברה

ההתקשות המוצעת הינה בתנאים המטיבים לחברה
ביחס לתנאי שוק מקובלים

נימוקים

החלטת האסיפה

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

דיון

. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.1

29/06/2020

1940600

הפועלים הנפקות בע"מ

הנאמן הינו בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

בעד

 מוצע לאשר את כהונת: אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה.2
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של כתבי ההתחייבות הנדחים
 רוב רגיל של סך: הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה.(סדרה יח) של החברה
.הקולות של מחזיקי כתבי ההתחייבות הנדחים המשתתפים בהצבעה

29/06/2020

1940600

הפועלים הנפקות בע"מ

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

בעד

To elect eight directors to serve until the next annual meeting .1
of stockholders and until their respective successors shall have
been duly elected and qualified; Zami Aberman

מניות

29/06/2020

315984

1121730

.פלוריסטם תרפיוטיקס אינק

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

בעד

To elect eight directors to serve until the next annual .1 .2
meeting of stockholders and until their respective successors
shall have been duly elected and qualified; Israel Ben-Yoram

מניות

29/06/2020

315984

1121730

.פלוריסטם תרפיוטיקס אינק

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

בעד

To elect eight directors to serve until the next annual .1 .3
meeting of stockholders and until their respective successors
shall have been duly elected and qualified; Isaac Braun

מניות

29/06/2020

315984

1121730

.פלוריסטם תרפיוטיקס אינק

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

בעד

To elect eight directors to serve until the next annual .1 .4
meeting of stockholders and until their respective successors
shall have been duly elected and qualified; Mark Germain

מניות

29/06/2020

315984

1121730

.פלוריסטם תרפיוטיקס אינק

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

בעד

To elect eight directors to serve until the next annual .1 .5
meeting of stockholders and until their respective successors
shall have been duly elected and qualified; Moria Kwiat

מניות

29/06/2020

315984

1121730

.פלוריסטם תרפיוטיקס אינק

נימוקים

החלטת האסיפה

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

בעד

To elect eight directors to serve until the next annual .1 .6
meeting of stockholders and until their respective successors
shall have been duly elected and qualified; Nachum Rosman

מניות

29/06/2020

315984

1121730

.פלוריסטם תרפיוטיקס אינק

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

בעד

To elect eight directors to serve until the next annual .1 .7
meeting of stockholders and until their respective successors
shall have been duly elected and qualified; Doron Shorrer

מניות

29/06/2020

315984

1121730

.פלוריסטם תרפיוטיקס אינק

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

בעד

To elect eight directors to serve until the next annual .1 .8
meeting of stockholders and until their respective successors
shall have been duly elected and qualified; Yaky Yanay

מניות

29/06/2020

315984

1121730

.פלוריסטם תרפיוטיקס אינק

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לתפקיד

בעד

;To ratify the selection of Kost Forer Gabbay &amp .2 .9
Kasierer, a member of Ernst &amp; Young Global, as
independent registered public accounting firm of the Company
;for the fiscal year ending June 30, 2020

מניות

29/06/2020

315984

1121730

.פלוריסטם תרפיוטיקס אינק

חברה ציבורית מבצעת תהליך זה מעת לעת
,ומשתמשת בהון המניות לצורך גיוס הון חדש
הגדלת תכניות תגמול מבוססות הון וניצול הזדמנויות
 כן הדבר הינו בולט,בתחום המיזוגים והרכישות
 כאשר עיקר,לאור מיצובה הנוכחי של החברה
 אנו סבורים כי.פעילותה הנוכחית מתמקד במו"פ
מדובר בהליך המהווה חלק בלתי נפרד מניהול
 ע"כ אנו סבורים כי יש.עסקיה השוטפים של החברה
,לאפשר לחברה גמישות כאמור בפעילותה העסקית
 לא נסתייג מהגידול המוצע בהון,לאור האמור

בעד

To approve an amendment to the Articles of Incorporation .3 .10
of the Company to increase the number of authorized shares of
Common Stock from thirty million (30,000,000) shares, par value
per share to sixty million (60,000,000) shares, par $0.00001
value $0.00001 per share

מניות

29/06/2020

315984

1121730

.פלוריסטם תרפיוטיקס אינק

בהתאם לדין ההולנדי נוסח ההחלטה נדרש לאישור
.האסיפה הכללית ומקובל על ידנו

בעד

Adoption of the annual financial statements for the financial year
2019

מניות

30/06/2020

29156

1087949

.וי.קרדן אן

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
.ביקורת לחברה

בעד

.Appointment of PricewaterhouseCoopers Accountants N.V
Amsterdam and PricewaterhouseCoopers Israel, jointly, as the
external auditor for the financial year 2020

מניות

30/06/2020

29156

1087949

.וי.קרדן אן

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

קרדן אן.וי.

1087949

29156

30/06/2020

מניות

Discharge from liability of the members of the Board in .3
respect of the exercise of their duties during the financial year
2019

נגד

אנו סבורים כי ישנה בעייתיות מסוימת בשחרור
חברי הדירקטוריון מחובתם.

קרדן אן.וי.

1087949

29156

30/06/2020

מניות

Adoption revised Remuneration Policy .4

נגד

השכר המוצע לדירקטורים חורג מהמקובל בהתאם
לתקנות החברות ולמקובל על פי מדיניותנו.

קרדן אן.וי.

1087949

29156

30/06/2020

מניות

Reappointment of Peter Sheldon as chairman of the Board .5

נגד

אנו מסתייגים מהמנגנון המדורג הקיים בחברה.

קרדן אן.וי.

1087949

29156

30/06/2020

מניות

Authorization of the Board, to resolve for the Company to .6
,acquire its own shares for a period of 18 months, as of June 30
2020

נגד

בעלי המניות אדישים ביחס להחלטה ,ומשום שישנה
היעדר ממשיות לקיומו אנו ממליצים להסתייג.

אבגול תעשיות  1953בע"מ

1100957

1130104

30/06/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31.12.2019

דיון

אבגול תעשיות  1953בע"מ

1100957

1130104

30/06/2020

מניות

 .2למנות מחדש את משרד רואי החשבון דלוייט ברייטמן אלמגור זהר ושות'
כרואה החשבון המבקר של החברה

בעד

משרד רואי החשבון בעלי הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

אבגול תעשיות  1953בע"מ

1100957

1130104

30/06/2020

מניות

 .3למנות את מר אודיי פול סינג גיל כדירקטור בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אבגול תעשיות  1953בע"מ

1100957

1130104

30/06/2020

מניות

 .4למנות את מר שקהר קומר ארגוול כדירקטור בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אבגול תעשיות  1953בע"מ

1100957

1130104

30/06/2020

מניות

 .5למנות את מר אשוק קומר ארורה כדירקטור בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אבגול תעשיות  1953בע"מ

1100957

1130104

30/06/2020

מניות

 .6למנות את מר שישיר ויג'יי פימפליקר כדירקטור בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אבגול תעשיות  1953בע"מ

1100957

1130104

30/06/2020

מניות

 .7למנות את מר שחר רחים כדירקטור בחברה

נגד

תפקידו של הדירקטוריון ,בין היתר ,הינו התוויית
מדיניות החברה ,פיקוח על ביצועי ההנהלה וקביעת
יעדים אסטרטגיים ארוכי טווח .משכך ,בהתאם
למדיניותנו ,קיים צורך בביצוע הפרדה בין
הדירקטוריון לבין ההנהלה ולכן אנו נוטים להתנגד
למינוי של מנכ"ל גם כדירקטור בחברה.

אבגול תעשיות  1953בע"מ

1100957

1130104

30/06/2020

מניות

 .8למנות מחדש את מר יעקב גולדמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אבגול תעשיות  1953בע"מ

1100957

1130104

30/06/2020

מניות

 .9לאשר מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה

בעד

התקרות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה

אבגול תעשיות  1953בע"מ

1100957

1130104

30/06/2020

מניות

 .10לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

בעד

תנאי הביטוח נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

טיב טעם הולדינגס  1בע"מ

103010

248469

30/06/2020

מניות

סקירה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום ה-
.31.12.2019

דיון

טיב טעם הולדינגס  1בע"מ

103010

248469

30/06/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר  -רואי חשבון כרואה
החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד תום האסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו
בהתאם להמלצת ועדת הביקורת.

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לתפקיד

טיב טעם הולדינגס  1בע"מ

103010

248469

30/06/2020

מניות

 .3לאשר את מינויו מחדש של מר אהרון מידן (יו" ר הדירקטוריון) ,כדירקטור
בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית
השנתית הבאה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

טיב טעם הולדינגס  1בע"מ

103010

248469

30/06/2020

מניות

 .4לאשר את מינויו מחדש של מר חגי שלום (מנכ"ל החברה) ,כדירקטור
בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית
השנתית הבאה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

טיב טעם הולדינגס  1בע"מ

103010

248469

30/06/2020

מניות

 .5לאשר את מינויו מחדש של מר חיים אומן ( דירקטור בלתי תלוי),
כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים
באסיפה הכללית השנתית הבאה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

טיב טעם הולדינגס  1בע"מ

103010

248469

30/06/2020

מניות

 .6לאשר את מינויו מחדש של מר אסף גרוס ,כדירקטור בדירקטוריון
החברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית
הבאה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

טיב טעם הולדינגס  1בע"מ

103010

248469

30/06/2020

מניות

 .7לאשר את מינויה מחדש של גב' חן חגי-כהן  ,כדירקטורית בדירקטוריון
החברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית
הבאה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אנרג'יקס -אנרגיות מתחדשות בע"מ

1123355

2921002

30/06/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדו" ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום 31.12.2019

דיון

אנרג'יקס -אנרגיות מתחדשות בע"מ

1123355

2921002

30/06/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' ( רואה החשבון הקיים
של החברה) כרואה חשבון מבקר לחברה לשנת  2020ועד למועד האסיפה
השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות
הביקורת ושכרו בגין שירותים נוספים לשנת ( 2019החלטה א' לדוח הזימון)

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

אנרג'יקס -אנרגיות מתחדשות בע"מ

1123355

2921002

30/06/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר נתן חץ לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה
ב' 1לדוח הזימון).

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אנרג'יקס -אנרגיות מתחדשות בע"מ

1123355

2921002

30/06/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים לכהונה נוספת כדירקטור בחברה
(החלטה ב' 2לדוח הזימון)

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אנרג'יקס -אנרגיות מתחדשות בע"מ

1123355

2921002

30/06/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר אורן פרנקל לכהונה נוספת כדירקטור בחברה
(החלטה ב' 3לדוח הזימון)

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אנרג'יקס -אנרגיות מתחדשות בע"מ

1123355

2921002

30/06/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר מאיר שני לכהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי
בחברה (החלטה ב' 4לדוח הזימון)

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אנרג'יקס -אנרגיות מתחדשות בע"מ

1123355

2921002

30/06/2020

מניות

 .7אישור מינויה מחדש של הגברת אלונה שפר (קארו) כדירקטורית חיצונית
בחברה ,החל מיום  1באוגוסט  2020למשך תקופה של שלוש שנים,
(החלטה ג' לדוח המיידי).

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אנרג'יקס -אנרגיות מתחדשות בע"מ

1123355

2921002

30/06/2020

מניות

 .8אישור מינויה מחדש של הגברת לינדה בן שושן כדירקטורית חיצונית
בחברה ,החל מיום  1באוגוסט  2020למשך תקופה של שלוש שנים,
(החלטה ד' לדוח המיידי).

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אנרג'יקס -אנרגיות מתחדשות בע"מ

1123355

2921002

30/06/2020

מניות

 .9אישור התקשרות החברה בתיקון לתנאי הסכם הניהול עם בעלת
השליטה ,אלוני חץ והארכתו לתקופה של  3שנים החל ביום 1.7.2020
(החלטה ה' לדוח המיידי)

בעד

אנו סבורים כי הסכומים המשולמים המסגרת
ההסכם תואמים ואף נמוכים ביחס לשירותים
הניתנים לחברה על ידי בעלת השליטה.

קרדן אן.וי.

1087949

29156

30/06/2020

מניות

Adoption of the annual financial statements for the financial year
2019

בעד

עבר

בהתאם לדין ההולנדי נוסח ההחלטה נדרש לאישור
האסיפה הכללית ומקובל על ידנו.

קרדן אן.וי.

1087949

29156

30/06/2020

מניות

.Appointment of PricewaterhouseCoopers Accountants N.V
Amsterdam and PricewaterhouseCoopers Israel, jointly, as the
external auditor for the financial year 2020

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

קרדן אן.וי.

1087949

29156

30/06/2020

מניות

Discharge from liability of the members of the Board in .3
respect of the exercise of their duties during the financial year
2019

נגד

עבר

אנו סבורים כי ישנה בעייתיות מסוימת בשחרור
חברי הדירקטוריון מחובתם.

קרדן אן.וי.

1087949

29156

30/06/2020

מניות

Adoption revised Remuneration Policy .4

נגד

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

קרדן אן.וי.

1087949

29156

30/06/2020

מניות

Reappointment of Peter Sheldon as chairman of the Board .5

נגד

עבר

השכר המוצע לדירקטורים חורג מהמקובל בהתאם
לתקנות החברות ולמקובל על פי מדיניותנו.

אנו מסתייגים מהמנגנון המדורג הקיים בחברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

קרדן אן.וי.

1087949

29156

30/06/2020

מניות

Authorization of the Board, to resolve for the Company to .6
,acquire its own shares for a period of 18 months, as of June 30
2020

אבגול תעשיות  1953בע"מ

1100957

1130104

30/06/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31.12.2019

דיון

אבגול תעשיות  1953בע"מ

1100957

1130104

30/06/2020

מניות

 .2למנות מחדש את משרד רואי החשבון דלוייט ברייטמן אלמגור זהר ושות'
כרואה החשבון המבקר של החברה

בעד

עבר

אבגול תעשיות  1953בע"מ

1100957

1130104

30/06/2020

מניות

 .3למנות את מר אודיי פול סינג גיל כדירקטור בחברה

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אבגול תעשיות  1953בע"מ

1100957

1130104

30/06/2020

מניות

 .4למנות את מר שקהר קומר ארגוול כדירקטור בחברה

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אבגול תעשיות  1953בע"מ

1100957

1130104

30/06/2020

מניות

 .5למנות את מר אשוק קומר ארורה כדירקטור בחברה

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אבגול תעשיות  1953בע"מ

1100957

1130104

30/06/2020

מניות

 .6למנות את מר שישיר ויג'יי פימפליקר כדירקטור בחברה

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אבגול תעשיות  1953בע"מ

1100957

1130104

30/06/2020

מניות

 .7למנות את מר שחר רחים כדירקטור בחברה

נגד

עבר

תפקידו של הדירקטוריון ,בין היתר ,הינו התוויית
מדיניות החברה ,פיקוח על ביצועי ההנהלה וקביעת
יעדים אסטרטגיים ארוכי טווח .משכך ,בהתאם
למדיניותנו ,קיים צורך בביצוע הפרדה בין
הדירקטוריון לבין ההנהלה ולכן אנו נוטים להתנגד
למינוי של מנכ"ל גם כדירקטור בחברה.

אבגול תעשיות  1953בע"מ

1100957

1130104

30/06/2020

מניות

 .8למנות מחדש את מר יעקב גולדמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אבגול תעשיות  1953בע"מ

1100957

1130104

30/06/2020

מניות

 .9לאשר מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה

בעד

עבר

התקרות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה

אבגול תעשיות  1953בע"מ

1100957

1130104

30/06/2020

מניות

 .10לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

בעד

עבר

תנאי הביטוח נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

נגד

עבר

בעלי המניות אדישים ביחס להחלטה ,ומשום שישנה
היעדר ממשיות לקיומו אנו ממליצים להסתייג.

דיון

משרד רואי החשבון בעלי הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

טיב טעם הולדינגס  1בע"מ

103010

248469

30/06/2020

מניות

סקירה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום ה-
.31.12.2019

טיב טעם הולדינגס  1בע"מ

103010

248469

30/06/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר  -רואי חשבון כרואה
החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד תום האסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו
בהתאם להמלצת ועדת הביקורת.

בעד

טיב טעם הולדינגס  1בע"מ

103010

248469

30/06/2020

מניות

 .3לאשר את מינויו מחדש של מר אהרון מידן (יו" ר הדירקטוריון) ,כדירקטור
בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית
השנתית הבאה.

בעד

עבר

טיב טעם הולדינגס  1בע"מ

103010

248469

30/06/2020

מניות

 .4לאשר את מינויו מחדש של מר חגי שלום (מנכ"ל החברה) ,כדירקטור
בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית
השנתית הבאה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

טיב טעם הולדינגס  1בע"מ

103010

248469

30/06/2020

מניות

 .5לאשר את מינויו מחדש של מר חיים אומן ( דירקטור בלתי תלוי),
כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים
באסיפה הכללית השנתית הבאה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

טיב טעם הולדינגס  1בע"מ

103010

248469

30/06/2020

מניות

 .6לאשר את מינויו מחדש של מר אסף גרוס ,כדירקטור בדירקטוריון
החברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית
הבאה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

טיב טעם הולדינגס  1בע"מ

103010

248469

30/06/2020

מניות

 .7לאשר את מינויה מחדש של גב' חן חגי-כהן  ,כדירקטורית בדירקטוריון
החברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית
הבאה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אנרג'יקס -אנרגיות מתחדשות בע"מ

1123355

2921002

30/06/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדו" ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום 31.12.2019

דיון

דיון

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון

עבר

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לתפקיד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

אנרג'יקס -אנרגיות מתחדשות בע"מ

1123355

2921002

30/06/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' ( רואה החשבון הקיים
של החברה) כרואה חשבון מבקר לחברה לשנת  2020ועד למועד האסיפה
השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות
הביקורת ושכרו בגין שירותים נוספים לשנת ( 2019החלטה א' לדוח הזימון)

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

אנרג'יקס -אנרגיות מתחדשות בע"מ

1123355

2921002

30/06/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר נתן חץ לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה
ב' 1לדוח הזימון).

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אנרג'יקס -אנרגיות מתחדשות בע"מ

1123355

2921002

30/06/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים לכהונה נוספת כדירקטור בחברה
(החלטה ב' 2לדוח הזימון)

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אנרג'יקס -אנרגיות מתחדשות בע"מ

1123355

2921002

30/06/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר אורן פרנקל לכהונה נוספת כדירקטור בחברה
(החלטה ב' 3לדוח הזימון)

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אנרג'יקס -אנרגיות מתחדשות בע"מ

1123355

2921002

30/06/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר מאיר שני לכהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי
בחברה (החלטה ב' 4לדוח הזימון)

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אנרג'יקס -אנרגיות מתחדשות בע"מ

1123355

2921002

30/06/2020

מניות

 .7אישור מינויה מחדש של הגברת אלונה שפר (קארו) כדירקטורית חיצונית
בחברה ,החל מיום  1באוגוסט  2020למשך תקופה של שלוש שנים,
(החלטה ג' לדוח המיידי).

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אנרג'יקס -אנרגיות מתחדשות בע"מ

1123355

2921002

30/06/2020

מניות

 .8אישור מינויה מחדש של הגברת לינדה בן שושן כדירקטורית חיצונית
בחברה ,החל מיום  1באוגוסט  2020למשך תקופה של שלוש שנים,
(החלטה ד' לדוח המיידי).

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אנרג'יקס -אנרגיות מתחדשות בע"מ

1123355

2921002

30/06/2020

מניות

 .9אישור התקשרות החברה בתיקון לתנאי הסכם הניהול עם בעלת
השליטה ,אלוני חץ והארכתו לתקופה של  3שנים החל ביום 1.7.2020
(החלטה ה' לדוח המיידי)

בעד

עבר

אנו סבורים כי הסכומים המשולמים המסגרת
ההסכם תואמים ואף נמוכים ביחס לשירותים
הניתנים לחברה על ידי בעלת השליטה.

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

מגה אור החזקות בע"מ

1104488

1905775

01/07/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת  2018ולשנת
2019

מגה אור החזקות בע"מ

1104488

1905775

01/07/2020

מניות

 .2לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר צחי נחמיאס
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה.

בעד

מגה אור החזקות בע"מ

1104488

1905775

01/07/2020

מניות

 .3לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר עמית ברגר
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה.

בעד

עבר

מגה אור החזקות בע"מ

1104488

1905775

01/07/2020

מניות

 .4לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור ( דירקטור בלתי תלוי) מר משה
הרפז לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות
של החברה

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

מגה אור החזקות בע"מ

1104488

1905775

01/07/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של רו" ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את
שכרו

בעד

עבר

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

מגה אור החזקות בע"מ

1104488

1905775

01/07/2020

מניות

 .6אישור הארכת תוקף הסכם ניהול עם מר צחי נחמיאס  -יו"ר הדירקטוריון

בעד

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

מגה אור החזקות בע"מ

1104488

1905775

01/07/2020

מניות

 .7בכפוף לאישור הארכת תוקף הסכם ניהול עם מר צחי נחמיאס  -יו"ר
הדירקטוריון כאמור בסעיף  6לעיל ,לאשר מתן כתב פטור מאחריות למר
נחמיאס ,בהתאם לתנאים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת.

בעד

עבר

כתב הפטור המוצע הינו בנוסח מסויג ,בהתאם
למדיניותנו

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

בעל הידע והנסיון הדרושים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

מגה אור החזקות בע"מ

1104488

1905775

01/07/2020

מניות

 .8אישור הארכת תוקף הסכם העסקה בין החברה לבין היועצת המשפטית
של החברה ,גב' אפרת דרורי ,רעייתו של בעל השליטה בחברה.

מגה אור החזקות בע"מ

1104488

1905775

01/07/2020

מניות

 .9בכפוף לאישור הארכת תוקף הסכם העסקה בין החברה לבין היועצת
המשפטית של החברה ,הגב' אפרת דרורי ,רעייתו של בעל השליטה
בחברה ,כאמור בסעיף  8לעיל ,לאשר מתן כתב פטור מאחריות לגב' דרורי,
בהתאם לתנאים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת.

בעד

אלטיטיוד השקעות לימיטד

1143924

220484.4

01/07/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

דיון

אלטיטיוד השקעות לימיטד

1143924

220484.4

01/07/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה א')
של החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

בעד

עבר

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

ג'י.פי .גלובל פאוור בע"מ

1144781

115962

01/07/2020

מניות

 .1לאשר את מינויו של מר הייבלום כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה ראשונה בת ( 3שלוש) שנים ( החל ממועד מינויו) ואת תנאי כהונתו
כאמור בסעיף  3.2לדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

ג'י.פי .גלובל פאוור בע"מ

1144781

115962

01/07/2020

מניות

 .2למנות מחדש את קוסט פורר גבאי את קסירר ,רואי חשבון ,כרואה
החשבון המבקר של החברה ,לתקופה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה,
ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הורד מסדר היום
הדרושים לתפקיד

ג'י.פי .גלובל פאוור בע"מ

1144781

115962

01/07/2020

מניות

 .3לאשר את מינויו מחדש של מר בן ש"ך כדירקטור בחברה עד תום
האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות בחברה

בעד

הורד מסדר היום הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

ג'י.פי .גלובל פאוור בע"מ

1144781

115962

01/07/2020

מניות

 .4לאשר את מינויה מחדש של גברת ורד מיכלס כדירקטורית בחברה עד
תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד

הורד מסדר היום הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

ג'י.פי .גלובל פאוור בע"מ

1144781

115962

01/07/2020

מניות

 .5לאשר את מינויו מחדש של מר ירון רווח כדירקטור בחברה עד תום
האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד

הורד מסדר היום הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

ג'י.פי .גלובל פאוור בע"מ

1144781

115962

01/07/2020

מניות

 .6לאשר את מינויה מחדש של גברת דנה כספי כדירקטורית בחברה עד
תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד

הורד מסדר היום הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה וביחס ליתר נושאי המשרה

עבר

הפטור המוצע בנוסח מסויג בהתאם למדיניותנו

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

ג'י.פי .גלובל פאוור בע"מ

1144781

115962

01/07/2020

מניות

רוטשטיין נדל"ן בע"מ

5390133

43672.98

01/07/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

רוטשטיין נדל"ן בע"מ

5390133

43672.98

01/07/2020

איגרות חוב

נושאים שעל סדר היום

 .7לאשר את מינויה מחדש של גברת רגינה אונגר כדירקטורית בחברה עד
תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

המלצה

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

הורד מסדר היום הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

דיון

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ו) של
החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

בעד

עבר

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

ניסן תעשיות רפואיות בע"מ

660019

244983

02/07/2020

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול נושאי משרה עדכנית בחברה

בעד

עבר

מדיניות התגמול של החברה תואמת את יכולתה וכן
את המקובל בשוק

נייר חדרה בע"מ

632018

1528569

02/07/2020

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2019

דיון

דיון

נייר חדרה בע"מ

632018

1528569

02/07/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,מר ישי דוידי ,לתקופת כהונה
נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

נייר חדרה בע"מ

632018

1528569

02/07/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,מר עמירם בם ,לתקופת
כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

נייר חדרה בע"מ

632018

1528569

02/07/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,מר עמית בן צבי ,לתקופת
כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

נייר חדרה בע"מ

632018

1528569

02/07/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,מר יצחק שריר ,לתקופת
כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

נייר חדרה בע"מ

632018

1528569

02/07/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי המכהן בחברה ,מר שלום זינגר,
לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

נייר חדרה בע"מ

632018

1528569

02/07/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה ,גב' קרן כהן-טרומן,
לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

נייר חדרה בע"מ

632018

1528569

02/07/2020

מניות

 .8מינוי מחדש את ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי חשבון מבקרים של
החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה ,כאשר בהתאם לתקנון
החברה ,הדירקטוריון יהא מוסמך לקבוע את שכרם.

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

ארד בע"מ

1091651

1157398

02/07/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2019

ארד בע"מ

1091651

1157398

02/07/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה ,משרד בריטמן
אלמגור זהר ושות' ,כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה ,וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע
את שכרו

בעד

עדיקה סטייל בע"מ

1143643

92625

02/07/2020

מניות

 .1יובא לדיון דוח הדירקטוריון והדוח הכספי של החברה לשנת  ,2019אשר
פורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2019ביום 12
באפריל ( 2020מס' אסמכתא.)2020-01-037689 :

דיון

עדיקה סטייל בע"מ

1143643

92625

02/07/2020

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון

עבר

דיון

נימוקים

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

 .2מוצע למנות מחדש את משרד ארנסט אנד יאנג ישראל קוסט פורר גבאי
את קסירר ,רואי חשבון כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה ,עד
למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה .כמו כן ,יימסר דיווח של דירקטוריון
החברה על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת וכן עבור
שירותים נוספים ,ככל שהיו כאלה.

בעד

עבר

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לתפקיד

עדיקה סטייל בע"מ

1143643

92625

02/07/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של גב' נופר מלובני כדירקטורית (שאינה דירקטורית
חיצונית) לתקופת כהונה נוספת החל ממועד אישור מינויים על ידי האסיפה
הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה.

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

עדיקה סטייל בע"מ

1143643

92625

02/07/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר יהודה בן עזרא כדירקטור ( שאינו דירקטור חיצוני)
לתקופת כהונה נוספת

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

עדיקה סטייל בע"מ

1143643

92625

02/07/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר רביב ברוקמאייר כדירקטור ( שאינו דירקטור חיצוני)
לתקופת כהונה נוספת

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

עדיקה סטייל בע"מ

1143643

92625

02/07/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר זאב בן-אשר כדירקטור ( שאינו דירקטור חיצוני)
לתקופת כהונה נוספת

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

עדיקה סטייל בע"מ

1143643

92625

02/07/2020

מניות

 .7מוצע לאשר את מינויו של מר גיל ארזי כדירקטור חיצוני בחברה,
לתקופת כהונה (ראשונה) בת  3שנים החל ממועד אישור מינויו על ידי
האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה ,וכן לאשר כי בכפוף למינויו
ועבור כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה ,יהיה זכאי מר ארזי לגמול השנתי
וגמול ההשתתפות כמפורט בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות
לדירקטור חיצוני) ,התש"ס"( 2000-תקנות הגמול") ,כפי שיעודכנו מעת
לעת ,בהתאם לדרגה שבה תסווג החברה במועד הרלוונטי ובהתאם
למדיניות התגמול של החברה .כמו כן ,בהתאם למדיניות התגמול של
החברה מר ארזי יהא זכאי לביטוח ,שיפוי ופטור כקבוע בתקנון החברה
וכמקובל בחברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

אנרג'יקס -אנרגיות מתחדשות בע"מ

1123355

2921002

02/07/2020

מניות

 .1אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה ב 5,000,000 -ש"ח ,שווה
ערך ל 500,000,000-מניות רגילות רשומות על שם בנות  0.01ש"ח ע.נ.
כל אחת ותיקון תקנון החברה בהתאם

בעד

עבר

אנו סבורים כי הגדלת ההון הינה נדרשת לאור
שיעור הניצול של החברה מתוך הונה הרשום.

אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ

749077

252923

02/07/2020

מניות

 .1לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה ,מר ירון אלעד ,החל
מיום  1במרץ  ,2020והכל כמפורט בדוח

בעד

עבר

תנאי הכהונה תואמים את מצבה של החברה וכן את
המקובל בשוק

ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ

434019

981985

02/07/2020

מניות

 .1אישור מינויו של מר אברהם צובל כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה,
לתקופת כהונה בת שלוש שנים ,כמפורט בסעיף  1לדוח הזימון

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

ישראמקו נגב  2שותפות מוגבלת

232017

4015208

02/07/2020

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של השותפות לשנה
יחידת השתתפות
שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2019

דיון

דיון

ישראמקו נגב  2שותפות מוגבלת

232017

4015208

02/07/2020

 .2חידוש מינויו של משרד סומך חייקין ,רואי חשבון ,כרואי החשבון
המבקרים של השותפות עד לאסיפה השנתית הבאה של מחזיקי יחידות
יחידת השתתפות
ההשתתפות בשותפות והסמכת דירקטוריון ישראמקו אויל אנד גז בע"מ,
השותף הכללי בשותפות (להלן" :השותף הכללי") לקבוע את שכרו

בעד

עבר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

ישראמקו נגב  2שותפות מוגבלת

232017

4015208

02/07/2020

 .3אישור ביצוע איחוד הון היחידות הרשום והון היחידות המונפק והנפרע
יחידת השתתפות של השותפות כך שכל  2יחידות השתתפות בנות  1ש"ח ע.נ .תאוחדנה
ליחידת השתתפות אחת בת  1ש"ח ע.נ.

בעד

עבר

מבנה ההון ,בהתאם לס''  8למדיניות

ישראמקו נגב  2שותפות מוגבלת

232017

4015208

02/07/2020

 .4תיקון סעיף  9.1.1להסכם השותפות וסעיף  2.5להסכם הנאמנות בנוסח
יחידת השתתפות
המצורף כנספח א' לדוח הזימון

בעד

עבר

שינויים בתקנון החברה ובמתכונת דיווח ,בהתאם
לס''  16למדיניות

ישראמקו נגב  2שותפות מוגבלת

232017

4015208

02/07/2020

יחידת השתתפות  .5אישור מדיניות התגמול בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון

בעד

עבר

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

ישראמקו נגב  2שותפות מוגבלת

232017

4015208

02/07/2020

 .6אישור הענקת תגמול הוני המסולק במזומן ( אופציות פאנטום) לסמנכ"ל
יחידת השתתפות
הכספים ,מר איתן וולוך ,בו תישא השותפות

בעד

עבר

תגמול בכירים ,משתנה הוני ,בהתאם לס'' 4.2.5
למדיניות

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

ישראמקו נגב  2שותפות מוגבלת

232017

4015208

02/07/2020

 .7אישור תיקון להסכם השותפות ,באופן שיאפשר לשותפות לפטור מראש
יחידת השתתפות
נושאי משרה מאחריות כלפיה ,בנוסח המצורף כנספח ג' לדוח הזימון

ישראמקו נגב  2שותפות מוגבלת

232017

4015208

02/07/2020

 .8אישור הענקת כתבי פטור מאחריות מראש לנושאי משרה בשותפות ו/או
בשותף הכללי ,שאינם בעל השליטה ו/או קרובו ו/או מנכ"ל השותף הכללי,
יחידת השתתפות
המכהנים בשותף הכללי ו /או שיכהנו בשותף הכללי מעת לעת ,לפי הנוסח
המצורף כנספח ד' לדוח הזימון

בעד

ישראמקו נגב  2שותפות מוגבלת

232017

4015208

02/07/2020

 .9אישור הענקת כתב פטור למר חיים צוף יו" ר דירקטוריון השותף הכללי
יחידת השתתפות ובעל השליטה בו ובשותפות ,לפי הנוסח המצורף כנספח ד' לדוח הזימון,
וזאת לתקופה של  3שנים ,החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית

בעד

עבר

ישראמקו נגב  2שותפות מוגבלת

232017

4015208

02/07/2020

יחידת השתתפות  .10סקירת מ"מ מנכ"ל

דיון

דיון

עילדב השקעות בע"מ

1083658

57605

05/07/2020

מניות

 .1אישור הקצאת  185,225אופציות לא רשומות למסחר למנכ"ל החברה,
מר אמיר דיאמנט ,הניתנות למימוש ל 185,225-מניות רגילות בנות 0.1
ש"ח ע.נ ,.כ"א של החברה ,אשר תהוונה לאחר הקצאתן כ 0.5%-מהונה
המונפק והנפרע של החברה וזכויות ההצבעה בה (כ 0.5% -בדילול מלא).

בעד

עבר

אנו סבורים כי תנאי ההקצאה הינם סבירים ביחס
לגודל החברה והיקף פעילותה

רימוני תעשיות בע"מ

1080456

535322

05/07/2020

מניות

 .1אישור חידוש התקשרות בהסכם ניהול בין החברה וחברת הבת שלה,
לבין ה"ה דני רימוני ,גדי רימוני ורפי רימוני ,באמצעות חברה או חברות
בבעלותם.

בעד

עבר

הסכם הניהול נעשה בתנאים המטיבים עם החברה
ותואם את יכולתה

עדיקה סטייל בע"מ

1143643

92625

05/07/2020

מניות

 .1אישור תנאי הכהונה של מר רועי הסל ,מנכ"ל החברה

בעד

עבר

בשל מצבה המאתגר של החברה אנו סבורים כי
תנאי ההתקשרות הינם סבירים

רני צים מרכזי קניות בע"מ

1143619

266933

05/07/2020

מניות

הצגת דוחותיה הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה ודו"ח
הדירקטוריון שלה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2019

דיון

דיון

רני צים מרכזי קניות בע"מ

1143619

266933

05/07/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד  – EYארנסט אנד יאנג רואי חשבון כרואה
החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד תום האסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו
בהתאם להמלצת ועדת הביקורת.

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

רני צים מרכזי קניות בע"מ

1143619

266933

05/07/2020

מניות

 .3לאשר את מינויו של מר רני צים (יו" ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה)
כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה.

נגד

עבר

בהתאם למדיניותנו אנו מסתייגים מכהונה במקביל
של מנכ"ל ויו"ר.

רני צים מרכזי קניות בע"מ

1143619

266933

05/07/2020

מניות

 .4לאשר את מינויו של מר עמוס ליברמן כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה
נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

פטור לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

עבר

פטור לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

פטור לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

רני צים מרכזי קניות בע"מ

1143619

266933

05/07/2020

מניות

 .5לאשר את מינויו של מר חזי צאיג ( דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור
בחברה ,לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה.

אלביט הדמיה בע"מ

1081116

15992

06/07/2020

מניות

 .1מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר כרואה
החשבון המבקר של החברה ,לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה ודיווח על שכרו ,כמפורט בסעיף 1
לדוח זימון האסיפה.

בעד

אלביט הדמיה בע"מ

1081116

15992

06/07/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של מר רון הדסי (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה
לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה כמפורט בסעיף  2לדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

אלביט הדמיה בע"מ

1081116

15992

06/07/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר אלון בכר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה כמפורט בסעיף 2
לדוח זימון האסיפה

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אלביט הדמיה בע"מ

1081116

15992

06/07/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של גב' ניצן גוזלן כדירקטורית ( בלתי תלויה) בחברה
לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה כמפורט בסעיף  2לדוח זימון האסיפה

בעד

עבר

בעלת הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אלביט הדמיה בע"מ

1081116

15992

06/07/2020

מניות

 .5אישור תשלום בונוס בסך  170.6אלפי דולר למר רון הדסי (יו"ר ומנכ"ל
החברה) ,אשר ישולם מתוך תוספת דמי ניהול בסך של  350אלף דולר
שהתקבלו במלואם (ללא עלות נוספת לחברה) מאלביט מדיקל; כמפורט
בחלק ב' לדוח זימון האסיפה.

נגד

עבר

אנו סבורים כי המענק המוצע הינו גבוה ולא תואם
את גודל החברה

אלביט הדמיה בע"מ

1081116

15992

06/07/2020

מניות

 .6אישור תשלום בונוס בסך  87.3אלפי דולר לגב' יעל נפתלי (סמנכ"לית
הכספים של החברה עד ליום  ,)31.3.2020אשר ישולם מתוך תוספת דמי
ניהול בסך של  350אלף דולר שהתקבלו במלואם (ללא עלות נוספת
לחברה) מאלביט מדיקל; כמפורט בחלק ג' לדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

הסכום המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה
ופעילותה

אלביט הדמיה בע"מ

1081116

15992

06/07/2020

מניות

 .7מינוי יו" ר הדירקטוריון החברה ,מר רון הדסי ,לתפקיד מנכ"ל החברה;
כמפורט בסעיף  5לדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

החברה הינה תאגיד קטן ועל כן לא נסתייג על זה
רקע זה

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

עבר

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אלביט הדמיה בע"מ

1081116

15992

06/07/2020

מניות

 .8אישור תנאי כהונה והעסקה של מר רון הדסי כיו"ר ומנכ"ל החברה החל
מיום  ;1.1.2021כמפורט בחלק ד' לדוח זימון האסיפה.

אלביט הדמיה בע"מ

1081116

15992

06/07/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימנ ביום
 31בדצמבר .2019

דיון

דנאל (אדיר יהושע) בע"מ

314013

1215535

06/07/2020

מניות

 .1לאשר את מינויו מחדש של מר רמי אנטין כדירקטור בחברה לתקופת
כהונה נוספת

בעד

עבר

דנאל (אדיר יהושע) בע"מ

314013

1215535

06/07/2020

מניות

 .2לאשר את מינויו מחדש של מר דן (דידי) אשנר כדירקטור בחברה
לתקופת כהונה נוספת

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

דנאל (אדיר יהושע) בע"מ

314013

1215535

06/07/2020

מניות

 .3לאשר את מינויו מחדש של מר אלון אדיר כדירקטור בחברה לתקופת
כהונה נוספת

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

דנאל (אדיר יהושע) בע"מ

314013

1215535

06/07/2020

מניות

 .4לאשר את מינויה מחדש של גב' נורית טויזר זקס כדירקטורית בחברה
לתקופת כהונה נוספת

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

דנאל (אדיר יהושע) בע"מ

314013

1215535

06/07/2020

מניות

 .5לאשר את מינויה מחדש של גב' איריס בק-קודנר כדירקטורית בחברה
לתקופת כהונה נוספת

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

דנאל (אדיר יהושע) בע"מ

314013

1215535

06/07/2020

מניות

 .6לאשר את מינויו מחדש של מר דורון דבי כדירקטור בחברה לתקופת
כהונה נוספת

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

דנאל (אדיר יהושע) בע"מ

314013

1215535

06/07/2020

מניות

 .7לאשר את מינויו מחדש של משרד סומך חייקין  -רואי חשבון ,כרואה
החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה

בעד

עבר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

נגד

עבר

התנאים בחריגה ממדיניות התגמול שאושרה על ידי
בעלי המניות ועל כן לא נוכל לתמוך בהם

דיון

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

דנאל (אדיר יהושע) בע"מ

314013

1215535

06/07/2020

מניות

 .8דיון בדוח הכספי המבוקר ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2019

דנאל (אדיר יהושע) בע"מ

314013

1215535

06/07/2020

מניות

 .9למנות את גב' ריקי גרנות כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה
שנייה בת שלוש שנים ,החל מיום  7בדצמבר 2020

בעד

דנאל (אדיר יהושע) בע"מ

314013

1215535

06/07/2020

מניות

 .10למנות את מר גיל אורן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שנייה
של שלוש שנים ,החל מיום  7בדצמבר 2020

בעד

עבר

דנאל (אדיר יהושע) בע"מ

314013

1215535

06/07/2020

מניות

 .11לאשר את עדכון מדיניות התגמול המוצעת לנושאי המשרה בחברה
בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות ,בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון
האסיפה ,לתקופה בת שלוש שנים ,החל ממועד אישור האסיפה

בעד

עבר

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

דנאל (אדיר יהושע) בע"מ

314013

1215535

06/07/2020

מניות

 .12לאשר את עדכון תקרת המענק של יו" ר הדירקטוריון ,מר רמי אנטין,
ביחס לשנת  2020ואילך

בעד

עבר

תגמול בכירים ,רכיב משתנה במזומן ,בהתאם לס''
 3למדיניות

דנאל (אדיר יהושע) בע"מ

314013

1215535

06/07/2020

מניות

 .13לאשר את עדכון השכר של מנכ"ל החברה ,מר אילן ישראלי

בעד

עבר

תגמול בכירים ,רכיב קבוע ,בהתאם לס'' 4.2.2
למדיניות

דנאל (אדיר יהושע) בע"מ

314013

1215535

06/07/2020

מניות

 .14לאשר מתן פטור מאחריות לדירקטורים ולמנכ"ל החברה ,כפי שיכהנו
בה מעת לעת ,בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון

בעד

עבר

פטור לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון

עבר

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

דנאל (אדיר יהושע) בע"מ

314013

1215535

06/07/2020

מניות

 .15לאשר הענקת אופציות ליו" ר דירקטוריון החברה ,מר רמי אנטין

דנאל (אדיר יהושע) בע"מ

314013

1215535

06/07/2020

מניות

 .16לאשר הענקת אופציות למנכ"ל החברה ,מר אילן ישראלי

בעד

וילאר אינטרנשיונל בע"מ

416016

1998296

06/07/2020

מניות

 .1אישור חידוש ההתקשרות בהסכם הניהול בין החברה לבין מר שלמה
טיסר ( באמצעות חברה פרטית בבעלותו המלאה) ,בעל השליטה ודירקטור
בחברה ,כמנכ"ל החברה

בעד

עבר

וילאר אינטרנשיונל בע"מ

416016

1998296

06/07/2020

מניות

 .2הארכת תוקף כתבי שיפוי למר שלמה טיסר ,גב' מיכל טיסר ולמר מתן
טיסר ,בעלי השליטה בחברה.

בעד

עבר

הסכם השיפוי מוגבל לעד  25%מהונה העצמי של
החברה ,בהתאם למדיניותנו

וילאר אינטרנשיונל בע"מ

416016

1998296

06/07/2020

מניות

 .3אישור עדכון תנאי העסקתו בחברה של מר מתן טיסר ,בנו של בעל
השליטה בחברה ,כסמנכ"ל שיווק ונכסים בחברה.

בעד

עבר

התנאים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה

וילאר אינטרנשיונל בע"מ

416016

1998296

06/07/2020

מניות

 .4אישור מדיניות התגמול של החברה שתהיה בתוקף החל ממועד אישורה
ועד ליום  9באוקטובר 2023

בעד

עבר

תקרות המדיניות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

וילאר אינטרנשיונל בע"מ

416016

1998296

06/07/2020

מניות

 .5דיון בדוח התקופתי של החברה ליום  31בדצמבר 2019 ,כפי שפורסם
ביום  20במרץ  ( 2020ובכללו הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לאותה
התקופה)

דיון

דיון

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

תגמול בכירים ,משתנה הוני ,בהתאם לס'' 4.2.5
למדיניות

עבר

תגמול בכירים ,משתנה הוני ,בהתאם לס'' 4.2.5
למדיניות

השכר המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

וילאר אינטרנשיונל בע"מ

416016

1998296

06/07/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של משרד רואי החשבון  EYישראל (ארנסט אנד יאנג -
קוסט פורר גבאי את קסירר) כרואה חשבון המבקר של החברה והסמכת
הדירקטוריון לקבוע את שכרו

וילאר אינטרנשיונל בע"מ

416016

1998296

06/07/2020

מניות

 .7להאריך את כהונתו של מר שלמה טיסר ,המכהן כדירקטור בחברה,
לתקופה נוספת ,וזאת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה .מר שלמה
טיסר מכהן כדירקטור בחברה משנת  .1989לפרטים נוספים בהתאם לתקנה

נגד

וילאר אינטרנשיונל בע"מ

416016

1998296

06/07/2020

מניות

 .8להאריך את כהונתו של מר יהונתן קפלן ,המכהן כדירקטור בחברה,
לתקופה נוספת ,וזאת עד לאסיפה השנתית הבאה.

נגד

עבר

וילאר אינטרנשיונל בע"מ

416016

1998296

06/07/2020

מניות

 .9להאריך את כהונתו של מר אברהם בורג ,המכהן כדירקטור בחברה,
לתקופה נוספת ,וזאת עד לאסיפה השנתית הבאה

נגד

עבר

אחוז הבלתי תלויים בחברה הוא נמוך מהסף
הנדרש במדיניותנו ועל כן לא נוכל לתמוך במינוי
הדירקטורים המוצעים

וילאר אינטרנשיונל בע"מ

416016

1998296

06/07/2020

מניות

 .10להאריך את כהונתה של גב' מיכל טיסר ,המכהנת כדירקטורית בחברה,
לתקופה נוספת ,וזאת עד לאסיפה השנתית הבאה

נגד

עבר

אחוז הבלתי תלויים בחברה הוא נמוך מהסף
הנדרש במדיניותנו ועל כן לא נוכל לתמוך במינוי
הדירקטורים המוצעים

וילאר אינטרנשיונל בע"מ

416016

1998296

06/07/2020

מניות

 .11להאריך את כהונתו של מר יואב הורביץ ,המכהן כדירקטור בחברה,
לתקופה נוספת ,וזאת עד לאסיפה השנתית הבאה

נגד

עבר

אחוז הבלתי תלויים בחברה הוא נמוך מהסף
הנדרש במדיניותנו ועל כן לא נוכל לתמוך במינוי
הדירקטורים המוצעים

וילאר אינטרנשיונל בע"מ

416016

1998296

06/07/2020

מניות

 .12להאריך את כהונתו של מר גדי אייזנקוט ,המכהן כדירקטור בחברה,
לתקופה נוספת ,וזאת עד לאסיפה השנתית הבאה

נגד

עבר

אחוז הבלתי תלויים בחברה הוא נמוך מהסף
הנדרש במדיניותנו ועל כן לא נוכל לתמוך במינוי
הדירקטורים המוצעים

תמר פטרוליום בע"מ

1143593

1246626

06/07/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

דיון

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

עבר

אחוז הבלתי תלויים בחברה הוא נמוך מהסף
הנדרש במדיניותנו ועל כן לא נוכל לתמוך במינוי
הדירקטורים המוצעים

אחוז הבלתי תלויים בחברה הוא נמוך מהסף
הנדרש במדיניותנו ועל כן לא נוכל לתמוך במינוי
הדירקטורים המוצעים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

תמר פטרוליום בע"מ

1143593

1246626

06/07/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ב')
של החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ

1153725

314320.6

06/07/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ

1153725

314320.6

06/07/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ח)
של החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

בעד

עבר

גן שמואל מזון בע"מ

532010

577454

06/07/2020

מניות

דיון בדו"חות כספיים ודו"ח הדירקטוריון לשנת 2019

דיון

דיון

גן שמואל מזון בע"מ

532010

577454

06/07/2020

מניות

 .2מינויו מחדש של רואה חשבון המבקר הנוכחי של החברה ,משרד קוסט
פורר גבאי את קסירר עד למועד האסיפה השנתית הבאה.

בעד

עבר

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לתפקיד

גן שמואל מזון בע"מ

532010

577454

06/07/2020

מניות

 .3מינויו של מר ברק טבת כדירקטור בחברה

נגד

עבר

בדירקטוריון החברה מספר נמוך של דירקטורים
בלתי תלויים ביחס לגודל הדירקטוריון וביחס
למקובל בשוק

גן שמואל מזון בע"מ

532010

577454

06/07/2020

מניות

 .4מינויו של מר דב שרמן כדירקטור בחברה

נגד

עבר

בדירקטוריון החברה מספר נמוך של דירקטורים
בלתי תלויים ביחס לגודל הדירקטוריון וביחס
למקובל בשוק

גן שמואל מזון בע"מ

532010

577454

06/07/2020

מניות

 .5מינויו ותנאי התגמול של מר עוזי צור כדירקטור בחברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

סילברסטין נכסים לימיטד

1145598

822867.2

06/07/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

דיון

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

דיון

נימוקים

הנאמן בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

הנאמן בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

סילברסטין נכסים לימיטד

1145598

822867.2

06/07/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה א')
של החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

סלקום ישראל בע"מ

1143080

724166.2

06/07/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

סלקום ישראל בע"מ

1143080

724166.2

06/07/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה יב)
של החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

בעד

מצלאוי חברה לבנין בע"מ

1143221

94300

06/07/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

מצלאוי חברה לבנין בע"מ

1143221

94300

06/07/2020

איגרות חוב

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

דיון

עבר

נימוקים

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

הנאמן בעל הידע והנסיון הדרושים

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ה)
של החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

בעד

עבר

הנאמן בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

אופל בלאנס השקעות בע"מ

1094986

285666

06/07/2020

מניות

 .1חידוש התקשרות בהסכם העסקה עם גב' לילך מזרחי

בעד

עבר

ההתקשרות המוצעת תואמת את יכולתה של
החברה ואת המקובל בשוק

אופל בלאנס השקעות בע"מ

1094986

285666

06/07/2020

מניות

 .2חידוש התקשרות בהסכם העסקה עם גב' אלה מזרחי

בעד

עבר

ההתקשרות המוצעת תואמת את צרכיה של החברה
והינה בתנאי שוק

אופל בלאנס השקעות בע"מ

1094986

285666

06/07/2020

מניות

 .3מינוי רואה החשבון המבקר וקבלת דיווח לגבי שכרו

בעד

עבר

משרד רואה החשבון המבקר הינו בעל הידע
והניסיון הדרושים לתפקיד

אופל בלאנס השקעות בע"מ

1094986

285666

06/07/2020

מניות

 .4מינויו מחדש של מר דניאל מזרחי כדירקטור בדירקטוריון החברה

נגד

עבר

בדירקטוריון החברה שיעור בני משפחה גבוה וחריג
מהמקובל בשוק

אופל בלאנס השקעות בע"מ

1094986

285666

06/07/2020

מניות

 .5מינויו מחדש של מר שחר מזרחי כדירקטור בדירקטוריון החברה

נגד

עבר

בדירקטוריון החברה שיעור בני משפחה גבוה וחריג
מהמקובל בשוק

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אופל בלאנס השקעות בע"מ

1094986

285666

06/07/2020

מניות

 .6מינויו מחדש של מר יהושע מזרחי כדירקטור בדירקטוריון החברה

אופל בלאנס השקעות בע"מ

1094986

285666

06/07/2020

מניות

 .7מינויו מחדש של מר עודד איתן כדירקטור בדירקטוריון החברה

נגד

אופל בלאנס השקעות בע"מ

1094986

285666

06/07/2020

מניות

 .8מינויו מחדש של מר מיכאל איתן כדירקטור בדירקטוריון החברה

נגד

עבר

אופל בלאנס השקעות בע"מ

1094986

285666

06/07/2020

מניות

 .9מינויו מחדש של מר אורן בן יאיר כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אופל בלאנס השקעות בע"מ

1094986

285666

06/07/2020

מניות

 .10מינויה מחדש של גברת ורדה קלל כדירקטורית בדירקטוריון החברה

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אופל בלאנס השקעות בע"מ

1094986

285666

06/07/2020

מניות

 .11דיון בדוח התקופתי לשנת 2019

דיון

דיון

סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ

1143395

338357.6

06/07/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

דיון

סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ

1143395

338357.6

06/07/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה י') של
החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

בעד

עבר

דלק תמלוגים ( )2012בע"מ

1147479

265785.6

06/07/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

דיון

דלק תמלוגים ( )2012בע"מ

1147479

265785.6

06/07/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה א')
של החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

בעד

עבר

פוקס-ויזל בע"מ

1087022

1324476

07/07/2020

מניות

 .1דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת  2019הכולל ,בין השאר ,את דוח
הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ואת הדוחות הכספיים של החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2019אשר פורסם ביום  11במרץ
( 2020אסמכתא( )2020-01-023382 :להלן " :הדוח התקופתי לשנת
.)"2019

דיון

דיון

פוקס-ויזל בע"מ

1087022

1324476

07/07/2020

מניות

 .2מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את מר אברהם זלדמן (יו"ר
הדירקטוריון) ,כמפורט בסעיף  1.2לדוח

בעד

עבר

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

נגד

עבר

בדירקטוריון החברה שיעור בני משפחה גבוה וחריג
מהמקובל בשוק

עבר

בדירקטוריון החברה שיעור בני משפחה גבוה וחריג
מהמקובל בשוק

בדירקטוריון החברה שיעור בני משפחה גבוה וחריג
מהמקובל בשוק

משרד הנאמן הינו בעל הידע והניסיון הדרושים
לתפקיד

משרד הנאמן הינו בעל הידע והניסיון הדרושים
לתפקיד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

פוקס-ויזל בע"מ

1087022

1324476

07/07/2020

מניות

 .3מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את מר אברהם פוקס ,כמפורט
בסעיף  1.2לדוח

פוקס-ויזל בע"מ

1087022

1324476

07/07/2020

מניות

 .4מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את מר הראל ויזל ,כמפורט
בסעיף  1.2לדוח

בעד

פוקס-ויזל בע"מ

1087022

1324476

07/07/2020

מניות

 .5מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את גב' אוסנת רונן (דירקטורית
בלתי תלויה) ,כמפורט בסעיף  1.2לדוח

בעד

עבר

פוקס-ויזל בע"מ

1087022

1324476

07/07/2020

מניות

 .6למנות מחדש את רואי החשבון המבקרים של החברה  ,משרד קוסט,
פורר גבאי את קסירר  -רואי חשבון ,כרואי חשבון המבקרים של החברה.
באסיפה הכללית יימסר דיווח בדבר שכרם ובדבר שירותים נוספים שניתנו
לחברה ,ככל שניתנו.

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

פוקס-ויזל בע"מ

1087022

1324476

07/07/2020

מניות

 .7מוצע למנות את מר יובל ברונשטיין כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה ראשונה בת  3שנים החל ממועד אישור האסיפה כמפורט בסעיף 1.4
לדוח

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

פוקס-ויזל בע"מ

1087022

1324476

07/07/2020

מניות

 .8אישור עדכון תנאי העסקתו של מר מורן ויזל (קרובו של בעל שליטה),
לאור קידומו לתפקיד סמנכ" ל מכירות פעילות נייקי בישראל בחברה הבת,
ריטיילורס ,בתוקף החל מיום  1בפברואר  ,2020ולמשך  3שנים ,בכפוף
לאישור האסיפה ,בהתאם לתנאים וכמפורט בסעיף  1.5לדוח

בעד

עבר

אנו מוצאים את השכר המוצע לו כסביר.

פוקס-ויזל בע"מ

1087022

1324476

07/07/2020

מניות

 .9אישור מתן מענק מיוחד וחד פעמי למר תומר צ'פניק (קרובו של בעל
שליטה) בסך של  200,000ש"ח ברוטו (בנוסף למענק לו הוא זכאי בגין
שנת  2019בהתאם לתנאי העסקתו) כמפורט בסעיף  1.6לדוח; המענק
המוצע ישולם (ככל שיאושר) בתוך  30יום ממועד אישור האסיפה הכללית.

בעד

עבר

אנו מוצאים את המענק כמקובל לאור תרומתו
לביצועי החברה הטובים.

פוקס-ויזל בע"מ

1087022

1324476

07/07/2020

מניות

 .1.7 .10אישור עדכון תנאי העסקתו של מר תומר צ'פניק ,קרובו של בעל
שליטה בחברה ,לאור קידומו לתפקיד מנהל פעילות נייקי הבינלאומית
בחברת ריטיילורס ,בתוקף החל מיום  1ביוני  2020ולמשך  3שנים ,כמפורט
בסעיף  1.7לדוח

בעד

עבר

אנו מוצאים את העדכון המוצע בשכרו כמקובל לאור
קידומו בתפקיד.

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

הינו בעל הניסיון הדרוש למילוי התפקיד.

עבר

הינו בעל הניסיון הדרוש למילוי התפקיד.

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

פוקס-ויזל בע"מ

1087022

1324476

07/07/2020

מניות

אול-יר הולדינגס לימיטד

1143304

798174.5

07/07/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

אול-יר הולדינגס לימיטד

1143304

798174.5

07/07/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ה)
של החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

בעד

נושאים שעל סדר היום

 .11עדכון סעיף ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה במדיניות התגמול
של החברה כמפורט בסעיף  1.8לדוח

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

נימוקים

יחס הפרמיה מהכיסוי מקובל ביחס לחברות דומות
בשוק.

הנאמן הינו בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

531012

40227

07/07/2020

מניות

 .1אישור מינויו מחדש של מר שלמה ענף המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה
במועד זימון האסיפה

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

531012

40227

07/07/2020

מניות

 .2אישור מינויו מחדש של מר עמרם פרץ המכהן כדירקטור ומנכ"ל החברה
במועד זימון האסיפה

נגד

עבר

מבחינתנו את מבנה הדירקטוריון הנוכחי לדידנו אין
מספיק מנגנונים מפקחים על מנת לאפשר את כפל
הכהונה ועל כן לא נוכל לתמוך במועמד על אף היותו
בעל השליטה בחברה.

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

531012

40227

07/07/2020

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר יצחק זאב דוכן המכהן כדירקטור בחברה
במועד זימון האסיפה

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

531012

40227

07/07/2020

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של מר בנימין פרץ המכהן כדירקטור בחברה במועד
זימון האסיפה

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

531012

40227

07/07/2020

מניות

 .5אישור המשך כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה,
משרד רו"ח קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,כרואה החשבון המבקר של
החברה ,עד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת
דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד

עבר

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

531012

40227

07/07/2020

מניות

 .6אישור התקשרות החברה בחוזה העסקה עם גב' קרן בן סימון ,בתו של
מר עמרם פרץ -דירקטור ומנכ"ל החברה ובעל השליטה בחברה ,בקשר
להעסקתה בתפקיד סמנכ"ל פיתוח עסקי

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

531012

40227

07/07/2020

מניות

 .7דיון בדוח התקופתי לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר  2018ובדוח
התקופתי לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2019

דיון

חג'ג' אירופה דיוולופמנט צ.ש .בע"מ

1143577

97668.62

07/07/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

דיון

חג'ג' אירופה דיוולופמנט צ.ש .בע"מ

1143577

97668.62

07/07/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה א')
של החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

בעד

עבר

מויניאן לימיטד

1143015

953850.8

07/07/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

דיון

מויניאן לימיטד

1143015

953850.8

07/07/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ב)
של החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

בעד

עבר

קמטק בע"מ

1095264

1133721

07/07/2020

מניות

Approval of Compensation to the Company’s CEO – a special .1
cash bonus and the 2019 equity grant: - Approval of a special
cash bonus to the Company’s CEO

בעד

אנו סבורים כי היקף המענק הינו סביר ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

קמטק בע"מ

1095264

1133721

07/07/2020

מניות

Approval of the 2019 equity grant to the Company’s CEO .2

נגד

אנו סבורים כי היקף המניות החסומות מסך
ההענקה לא צריך לעבור את רף ה33%-

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

דיון

נימוקים

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה

הנאמן הינו בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

הנאמן הינו בעל הידע והניסיון הדרוש לתפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

קמטק בע"מ

1095264

1133721

07/07/2020

מניות

To approve a new compensation policy for the Company’s .3
office holders, in accordance with the requirements of the Israeli
)”Companies Law, 5759-1999 (the “Companies Law

נגד

הפניקס אחזקות בע"מ

767012

5580852

07/07/2020

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31
בדצמבר 2019

דיון

דיון

הפניקס אחזקות בע"מ

767012

5580852

07/07/2020

מניות

 .2אישור מינוים מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר ,רואי חשבון ,כרואי
חשבון המבקרים של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה וכן להסמיך את החברה לקבוע את שכרם.

בעד

עבר

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

הפניקס אחזקות בע"מ

767012

5580852

07/07/2020

מניות

 .3אישור מינוי מר בנימין גבאי כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה
השנתית הכללית השנייה ,שתתקיים לאחר מועד המינוי בהתאם לתנאים
המפורטים בדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

הפניקס אחזקות בע"מ

767012

5580852

07/07/2020

מניות

 .4אישור מינוי מר יצחק שוקרי כהן כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה
השנתית הכללית השנייה ,שתתקיים לאחר מועד המינוי בהתאם לתנאים
המפורטים בדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

הפניקס אחזקות בע"מ

767012

5580852

07/07/2020

מניות

 .5אישור מינוי גב' מרילין ויקטוריה הירש כדירקטורית בחברה עד לתום
האסיפה השנתית הכללית השנייה ,שתתקיים לאחר מועד המינוי בהתאם
לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

הפניקס אחזקות בע"מ

767012

5580852

07/07/2020

מניות

 .6אישור מינוי מר רוג'ר אבראבנל כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה
השנתית הכללית השנייה ,שתתקיים לאחר מועד המינוי בהתאם לתנאים
המפורטים בדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

התגמול ההוני המוצע במסגרת מדיניות התגמול אינו
תואם את מדיניותנו

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

הפניקס אחזקות בע"מ

767012

5580852

07/07/2020

מניות

 .7אישור מינוי ד" ר אהוד שפירא כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד לתום
האסיפה השנתית הכללית השנייה ,שתתקיים לאחר מועד המינוי בהתאם
לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה.

הפניקס אחזקות בע"מ

767012

5580852

07/07/2020

מניות

 .8אישור מינוי מר בן קרלטון לנגוורת'י כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה
השנתית הכללית השנייה ,שתתקיים לאחר מועד המינוי בהתאם לתנאים
המפורטים בדוח זימון האסיפה.

בעד

הפניקס אחזקות בע"מ

767012

5580852

07/07/2020

מניות

 .9אישור מינוי מר אליעזר יונס כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה
השנתית הכללית השנייה ,שתתקיים לאחר מועד המינוי בהתאם לתנאים
המפורטים בדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

1123777

682477

07/07/2020

מניות

 .1מינוי מחדש של גב' מיכל טייכר לתקופת כהונה שלישית כדירקטורית
חיצונית בחברה

בעד

עבר

להב אל.אר רילאסטייט בע"מ

1360072

63904.21

08/07/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

דיון

להב אל.אר רילאסטייט בע"מ

1360072

63904.21

08/07/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ב)
של החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה

בעד

עבר

רם -און השקעות והחזקות ( )1999בע"מ

1090943

169984

09/07/2020

מניות

 .1מינוי מחדש של מר יוסף ביתן כדירקטור בחברה.

נגד

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בדירקטוריון
החברה הינו נמוך מהמקובל בקרב חברות נעדרות
גרעין שליטה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

רם -און השקעות והחזקות ( )1999בע"מ

1090943

169984

09/07/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של מר שאול אשכנזי כדירקטור בחברה.

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בדירקטוריון
החברה הינו נמוך מהמקובל בקרב חברות נעדרות
גרעין שליטה

רם -און השקעות והחזקות ( )1999בע"מ

1090943

169984

09/07/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר זיו בן יהודה כדירקטור בחברה.

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בדירקטוריון
החברה הינו נמוך מהמקובל בקרב חברות נעדרות
גרעין שליטה

רם -און השקעות והחזקות ( )1999בע"מ

1090943

169984

09/07/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר איתן ארזי כדירקטור בחברה.

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בדירקטוריון
החברה הינו נמוך מהמקובל בקרב חברות נעדרות
גרעין שליטה

רם -און השקעות והחזקות ( )1999בע"מ

1090943

169984

09/07/2020

מניות

 .5מינוי מר רז חנגלי כדירקטור בחברה.

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בדירקטוריון
החברה הינו נמוך מהמקובל בקרב חברות נעדרות
גרעין שליטה

רם -און השקעות והחזקות ( )1999בע"מ

1090943

169984

09/07/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה ,משרד  BDOזיו
האפט.

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לתפקיד

רם -און השקעות והחזקות ( )1999בע"מ

1090943

169984

09/07/2020

מניות

 .7דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת .2019

דיון

סאטקום מערכות בע"מ

1080597

32440

09/07/2020

מניות

 .1לאשר את מינויו של מר אמיר תמרי ,כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה שלישית בת  3שנים ,לרבות את תנאיו כמפורט בדוח הזימון.

בעד

סאטקום מערכות בע"מ

1080597

32440

09/07/2020

מניות

 .2הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום
 31בדצמבר .2019

דיון

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

סאטקום מערכות בע"מ

1080597

32440

09/07/2020

מניות

 .3למנות מחדש את משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי
החשבון המבקרים של החברה ,עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה
של החברה ולהסמיך את אורגני החברה לקבוע את שכרם ,כמפורט בדוח
הזימון.

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

סאטקום מערכות בע"מ

1080597

32440

09/07/2020

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור
חיצוני) ,ה"ה עמי ברלב (יו"ר הדירקטוריון) ,החל ממועד קבלת אישור
האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה,
ואישור תנאיו ,כמפורט בדוח הזימון.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

סאטקום מערכות בע"מ

1080597

32440

09/07/2020

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור
חיצוני) ,ה"ה יהל יעקב שחר ,החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית
ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה ,ואישור תנאיו,
כמפורט בדוח הזימון.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

סאטקום מערכות בע"מ

1080597

32440

09/07/2020

מניות

 .6אישור מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' מירית בכר
( דירקטורית בלתי תלויה) ,החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד
למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה ,ואישור תנאיה ,כמפורט
בדוח הזימון.

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ספנסר אקוויטי גרופ לימיטד

1147495

424257.1

09/07/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

ספנסר אקוויטי גרופ לימיטד

1147495

424257.1

09/07/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ג) של
החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

בעד

קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ

8230229

79282.42

09/07/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ

8230229

79282.42

09/07/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ח')
של החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

בעד

הנאמן בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

הנאמן בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

נימוקים

החלטת האסיפה

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

iss בהתאם להמלצת

בעד

To approve the re-election of Mr. Eli Cohen as a director of .1
the Company to hold office until the close of the annual general
.meeting to be held in 2023

מניות

09/07/2020

33562

1096171

מדיגוס בע"מ

iss בהתאם להמלצת

בעד

To approve the amendments to the articles of association of the
,Company, as detailed in the Proxy Statement, dated June 4
.2020

מניות

09/07/2020

33562

1096171

מדיגוס בע"מ

iss בהתאם להמלצת

בעד

To approve the amendments to the compensation policy for .3
the Company’s executive officers and directors, as detailed in
.the Proxy Statement, dated June 4, 2020

מניות

09/07/2020

33562

1096171

מדיגוס בע"מ

iss בהתאם להמלצת

נגד

To approve the election of Mr. Eliyahu Yoresh to serve as the .4
chairman of the board of directors of the Company until the
expiration of his term as a director of the Company at the annual
.general meeting to be held in 2022

מניות

09/07/2020

33562

1096171

מדיגוס בע"מ

iss בהתאם להמלצת

בעד

To approve the terms of compensation of the chairman of the .5
.Board, as detailed in the Proxy Statement, dated June 4, 2020

מניות

09/07/2020

33562

1096171

מדיגוס בע"מ

iss בהתאם להמלצת

בעד

To approve the amendment of compensation terms of the .6
Company’s non-executive directors (other than the chairperson
if compensated under a separate arrangement), as detailed in
.the Proxy Statement, dated June 4, 2020

מניות

09/07/2020

33562

1096171

מדיגוס בע"מ

iss בהתאם להמלצת

בעד

To approve the appointment of Brightman Almagor Zohar .7
,amp; Co., a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited&
as the Company’s independent auditors for the year ending
December 31, 2020, and its service until the annual general
.meeting of shareholders to be held in 2021

מניות

09/07/2020

33562

1096171

מדיגוס בע"מ

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

בעד

To elect five (5) directors, each to serve until the Company’s .1
annual meeting of stockholders and until their respective 2021
successors are duly elected and qualified; Michael Brodsky

מניות

09/07/2020

0

1160829

פוורפליט

נימוקים

החלטת האסיפה

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

בעד

To elect five (5) directors, each to serve until the Company’s .2
annual meeting of stockholders and until their respective 2021
successors are duly elected and qualified; Michael Casey

מניות

09/07/2020

0

1160829

פוורפליט

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

בעד

To elect five (5) directors, each to serve until the Company’s .3
annual meeting of stockholders and until their respective 2021
successors are duly elected and qualified; Charles Frumberg

מניות

09/07/2020

0

1160829

פוורפליט

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

בעד

To elect five (5) directors, each to serve until the Company’s .4
annual meeting of stockholders and until their respective 2021
successors are duly elected and qualified; David Mahlab

מניות

09/07/2020

0

1160829

פוורפליט

מר כריס וולף מכהן כמנכ"ל החברה ככלל אנו
מתנגדים לכהונה במקביל של מנכ"ל כדירקטור היות
ותפקידו של הדירקטוריון הינו התוויית מדיניות
 פיקוח על ביצועי ההנהלה וקביעת יעדים,החברה
 ראוי כי תבוצע הפרדה.אסטרטגיים ארוכי טווח
.מלאה בין הדירקטוריון לבין הנהלת החברה

נגד

To elect five (5) directors, each to serve until the Company’s .5
annual meeting of stockholders and until their respective 2021
successors are duly elected and qualified; Chris Wolfe

מניות

09/07/2020

0

1160829

פוורפליט

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לתפקיד

בעד

Ratification of the appointment of Ernst &amp; Young LLP as .6
the independent registered public accounting firm of the
.Company for the fiscal year ending December 31, 2020

מניות

09/07/2020

0

1160829

פוורפליט

לדידנו התגמולים ההוניים בחברה חורגים מהמקובל
בחברות ציבוריות

נגד

Approval, on advisory basis, of the Company’s executive .7
.compensation

מניות

09/07/2020

0

1160829

פוורפליט

.אנו מוצאים את התיקונים המוצעים כמקובלים

בעד

 בהתאם לנוסח המצורף כנספח, לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת.1
א' לדוח זימון האסיפה

מניות

12/07/2020

60070

1140953

טלרד נטוורקס בע"מ

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

טלרד נטוורקס בע"מ

1140953

60070

12/07/2020

מניות

 .2לאשר עדכון לתנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה ,מר מוטי
אלמליח ,לרבות הצעת אופציות הניתנות למימוש למניות החברה ולרבות
עדכון של מחיר מימוש כתבי אופציה שהוקצו למנכ"ל בשנת  2019ברקע
תחילת כהונתו ,כמפורט בסעיף  2.2לדוח זימון האסיפה

בעד

המלצה זו שונתה מנגד לבעד לאחר שהחברה
הגדילה את מחיר המימוש ביחס לאופציות שהוקצו
למנכ"ל בעבר

בירמן עצים ופרזול בע"מ

530014

173137

12/07/2020

מניות

 .1להאריך את תוקפה של מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה לשלוש
שנים נוספות החל מיום  6בפברואר 2020

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

בירמן עצים ופרזול בע"מ

530014

173137

12/07/2020

מניות

 .2לאשר את מינויו של עו"ד רפאל פישר כדירקטור חיצוני בחברה

בעד

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

בירמן עצים ופרזול בע"מ

530014

173137

12/07/2020

מניות

 .3לאשר את תנאי העסקתם של ה"ה גיל בירמן ,ליאור בירמן ומרדכי בירמן,
נושאי משרה בתפקידי סמנכ"ל ובעלי שליטה בחברה ,לשלוש שנים נוספות
החל ממועד אישור האסיפה

נגד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

בתי זקוק לנפט בע"מ

2590248

5865610

13/07/2020

מניות

 .1אישור תנאי הכהונה והעסקה של מנכ"ל החברה הנכנס ,מר משה
קפלינסקי והכול כמפורט בדוח זימון האסיפה הרצ"ב.

בעד

תנאי העסקתו המוצעים תואמים את הטווח המקובל
ביחס לחברות דומות בשוק.

קבוצת ברן בע"מ

286013

50656

13/07/2020

מניות

אישור מינוי מר שלמה אהרונישקי כדירקטור חיצוני בחברה – החלטה מס' .1

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

קבוצת ברן בע"מ

286013

50656

13/07/2020

מניות

 .2אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה
במועד זה  :מר מאיר דור; מר אהוד ריגר; מר יצחק שיסגל וגברת נילי
מירסקי.

בעד

הינם בעלי ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והמוניטין
לערוך שירותי ביקורת לחברה.

קבוצת ברן בע"מ

286013

50656

13/07/2020

מניות

 .3אישור מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר והסמכת הנהלת
החברה לקבוע את שכרו

בעד

קבוצת ברן בע"מ

286013

50656

13/07/2020

מניות

 .4דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת .2019

דיון

ארקו החזקות בע"מ

310011

1034008

13/07/2020

מניות

 .1לאשר את מינוי גב' דורית סלינגר לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת
כהונה בת שלוש שנים החל מיום  1באוגוסט  2020והכל כמפורט בסעיף
 1.1לדוח זימון האסיפה המצ"ב.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

ארקו החזקות בע"מ

310011

1034008

13/07/2020

מניות

 .2לאשר את הארכת כהונתה של הדירקטורית החיצונית ,גב' טלי ירון-
אלדר ,לתקופת כהונה שלישית ,החל מיום  12באוקטובר  2020עד וכולל
ליום  11באוקטובר  .2023והכל כמפורט בסעיף  1.2לדוח זימון האסיפה
המצ"ב

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

ארזים השקעות בע"מ

138016

0

14/07/2020

מניות

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019

דיון

ארזים השקעות בע"מ

138016

0

14/07/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים

בעד

למשרד רואה החשבון הידע והניסיון הדרושים
לתפקיד

ארזים השקעות בע"מ

138016

0

14/07/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של דירקטור בלתי תלוי

בעד

הינו בעל ההכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

הסכם ההשקעה נעשה בתנאים סבירים ונועד לחזק
את יכולותיה הכלכליות של החברה

מיט-טק  3די בעמ

1080720

51583

14/07/2020

מניות

 .1נושא מספר  :1אישור הקצאה פרטית לקבוצת משקיעים ( 10ניצעים)

בעד

אינרום תעשיות בנייה בע"מ

1132356

1293809

14/07/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום
 31בדצמבר 2019

דיון

אינרום תעשיות בנייה בע"מ

1132356

1293809

14/07/2020

מניות

 .2הארכת כהונתו של משרד ברייטמן ,אלמגור ,זוהר ושות' כמשרד רואי
החשבון המבקר של החברה ,עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
של החברה והסמכת דירקטוריון החברה או מי מטעמו לקבוע את שכרו
בהתאם לאופי והיקף השירותים

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

אינרום תעשיות בנייה בע"מ

1132356

1293809

14/07/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של ה"ה ציון גינת (יו"ר) כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה
השנתית הבאה של החברה

בעד

בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אינרום תעשיות בנייה בע"מ

1132356

1293809

14/07/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של ה"ה פרץ שחר כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה
השנתית הבאה של החברה

בעד

בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אינרום תעשיות בנייה בע"מ

1132356

1293809

14/07/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של ה"ה יוסי חג'ג' כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה
השנתית הבאה של החברה

בעד

בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אינרום תעשיות בנייה בע"מ

1132356

1293809

14/07/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של ה" ה איציק צאיג כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה
השנתית הבאה של החברה

בעד

בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אינרום תעשיות בנייה בע"מ

1132356

1293809

14/07/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של ה"ה רמי ארמון ( דירקטור בלתי תלוי) ,כדירקטור בחברה
עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אינרום תעשיות בנייה בע"מ

1132356

1293809

14/07/2020

מניות

 .8למנות את גב' הילה אמסטרדם כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת
כהונה נוספת ( כהונה שלישית) בת שלוש שנים ,החל ממועד תום תקופת
כהונתה הנוכחית ביום  18באוגוסט 2020

בעד

בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אינרום תעשיות בנייה בע"מ

1132356

1293809

14/07/2020

מניות

 .9למנות את מר ישראל טאובר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה
נוספת ( כהונה שלישית) בת שלוש שנים ,החל ממועד תום תקופת כהונתו
הנוכחית ביום  18באוגוסט 2020

בעד

אינרום תעשיות בנייה בע"מ

1132356

1293809

14/07/2020

מניות

 .10לאשר הצעה פרטית מהותית ,כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית
לדירקטורים בחברה ,ה"ה ציון גינת (יו"ר) ,פרץ שחר ,יוסי חג'ג' ,איציק צאיג,
רמי ארמון (דב"ת) ,ישראל טאובר (דח"צ) ,הילה אמסטרדם (דח"צ) בהתאם
ובכפוף לתכנית האופציות של החברה וליתר התנאים המפורטים בסעיף 4
לדוח זימון האסיפה

בעד

תנאי ההענקה ההונית תואמות את יכולתה של
החברה וכן את המקובל בשוק

אינרום תעשיות בנייה בע"מ

1132356

1293809

14/07/2020

מניות

 .11לאשר תיקונים למדיניות התגמול של החברה כמפורט בנספח ד' לדוח
זימון האסיפה .מדיניות התגמול המתוקנת תהיה בתוקף לתקופה של שלוש
( )3שנים ,החל ממועד אישור האסיפה ,בהתאם להוראות סעיף 267א(ד)
לחוק החברות

בעד

התיקונים במדיניות התגמול תואמים את מצבה של
החברה וכן את המקובל בשוק

אינרום תעשיות בנייה בע"מ

1132356

1293809

14/07/2020

מניות

 .12לאשר הצעה פרטית מהותית ,כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית
למנכ"ל החברה ,מר נועם שצ' לקה בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות של
החברה וליתר התנאים המפורטים בסעיף  4לדוח זימון האסיפה

בעד

תנאי ההענקה ההונית תואמות את יכולתה של
החברה וכן את המקובל בשוק

אדגר השקעות ופיתוח בע"מ

1820083

831598

15/07/2020

מניות

 .1חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דורון שנידמן ,לתקופת
כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אדגר השקעות ופיתוח בע"מ

1820083

831598

15/07/2020

מניות

 .2חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר משה (מוקי) שנידמן,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי
המניות של החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אדגר השקעות ופיתוח בע"מ

1820083

831598

15/07/2020

מניות

 .3לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יוסי קוצ'יק,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי
המניות של החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אדגר השקעות ופיתוח בע"מ

1820083

831598

15/07/2020

מניות

 .4לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר זאב אבלס,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי
המניות של החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אדגר השקעות ופיתוח בע"מ

1820083

831598

15/07/2020

מניות

 .5לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה גב' ציפורה
קרפל ,לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי
המניות של החברה.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אדגר השקעות ופיתוח בע"מ

1820083

831598

15/07/2020

מניות

 .6לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,רואי
חשבון ,כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת  2019ולתקופה שעד
האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

למשרד הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

אדגר השקעות ופיתוח בע"מ

1820083

831598

15/07/2020

מניות

 .7דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר.2019 ,

דיון

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ

1109644

1480275

15/07/2020

מניות

 .1מינוי גב' יעל רוזנמן גרוס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה
בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית

נגד

באסיפה הנוכחית צריך לבחור  2דירקטורים
מתאימים מתוך  6מועמדים .אנו סבורים כי קיימים 2
מועמדים מתאימים יותר לתפקיד הדירקטור החיצוני
בחברה ועל כן לא נתמוך בכהונתנו של המועמד

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ

1109644

1480275

15/07/2020

מניות

 .2מינוי מר דוד בועז כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש
שנים ממועד אישור האסיפה הכללית

נגד

באסיפה הנוכחית צריך לבחור  2דירקטורים
מתאימים מתוך  6מועמדים .אנו סבורים כי קיימים 2
מועמדים מתאימים יותר לתפקיד הדירקטור החיצוני
בחברה ועל כן לא נתמוך בכהונתנו של המועמד

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ

1109644

1480275

15/07/2020

מניות

 .3מינוי גב' איריס ציבולסקי חביליו כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת
כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית

נגד

באסיפה הנוכחית צריך לבחור  2דירקטורים
מתאימים מתוך  6מועמדים .אנו סבורים כי קיימים 2
מועמדים מתאימים יותר לתפקיד הדירקטור החיצוני
בחברה ועל כן לא נתמוך בכהונתנו של המועמד

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ

1109644

1480275

15/07/2020

מניות

 .4מינוי מר אמיר שפיצר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש
שנים ממועד אישור האסיפה הכללית

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ

1109644

1480275

15/07/2020

מניות

 .5מינוי ד"ר חדוה ווליוביץ' כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת
שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית

נגד

באסיפה הנוכחית צריך לבחור  2דירקטורים
מתאימים מתוך  6מועמדים .אנו סבורים כי קיימים 2
מועמדים מתאימים יותר לתפקיד הדירקטור החיצוני
בחברה ועל כן לא נתמוך בכהונתנו של המועמד

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ

1109644

1480275

15/07/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר זאב מילבאואר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה נוספת בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ברם תעשיות בע"מ

1094515

59085

15/07/2020

מניות

 .1לאשר את הארכת ועדכון הסכם לגבי תנאי כהונה של החברה עם מנכ"ל
החברה ,מר אליהו ברמלי.

בעד

תנאי הכהונה תואמים את יכולתה של החברה ואת
המקובל בשוק

ברם תעשיות בע"מ

1094515

59085

15/07/2020

מניות

 .2לאשר את הארכת ועדכון הסכם לגבי תנאי כהונה של החברה עם נשיא
החברה ,מר חי ברמלי

בעד

תנאי הכהונה תואמים את יכולתה של החברה וכן
את המקובל בשוק

ברם תעשיות בע"מ

1094515

59085

15/07/2020

מניות

 .3לאשר את הארכת ועדכון הסכם העסקה של חי פלסטיק בע"מ ,חברת
הבת של החברה ,עם סמנכ" ל שיווק ומכירות החברה הבת ,מר יצחק
בובליל.

בעד

תנאי הכהונה תואמים את יכולתה של החברה וכן
את המקובל בשוק

ברם תעשיות בע"מ

1094515

59085

15/07/2020

מניות

 .4לאשר את הענקת כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה
בקבוצה ,הנמנים עם בעל השליטה או קרובם ,המובאים לאישור כאמור
בנספח א' לדו"ח זימון האסיפה ,לתקופה של שלוש שנים.

בעד

תנאי השיפוי תואמים את המקובל בשוק וכן את
יכולתה של החברה

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

593038

8826034

15/07/2020

מניות

 .1לאשר עדכונים לעסקת המסגרת הקיימת בקשר להתקשרות הבנק
בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ותיקון מדיניות התגמול
לנושאי משרה בהתאם.

בעד

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

593038

8826034

15/07/2020

מניות

 .2לאשר הענקה מחדש של כתב השיפוי הנוכחי המצ"ב כנספח א' לדוח זה
לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם ו/או אשר לבעלי השליטה
עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתב השיפוי להם ,לתקופה של שלוש שנים
נוספות ממועד אישור האסיפה ,באותם תנאים ובאותו נוסח של כתב שיפוי
הניתן ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בבנק.

בעד

תנאי השיפוי תואמים את מדיניותנו בכך שמוגבלים
לעד  25%מהונה העצמי של החברה

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

593038

8826034

15/07/2020

מניות

 .3לאשר תנאי כהונה לממלא מקום יו"ר הדירקטוריון של הבנק ,מר יעקב
סיט ,החל מיום  8במרץ .2020

בעד

התנאים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
ופעילותה

שניב תעשיות נייר בע"מ

1080837

245551

15/07/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים והדוחות התקופתיים של החברה לשנה שנסתיימה
ביום .31.12.2019

דיון

תנאי הביטוח נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה

שניב תעשיות נייר בע"מ

1080837

245551

15/07/2020

מניות

 .2חידוש מינויו של מר אברהם ברנט כדירקטור בחברה

נגד

עבר

אחוז הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה עומד על
 ,22%בניגוד למדיניותנו

שניב תעשיות נייר בע"מ

1080837

245551

15/07/2020

מניות

 .3חידוש מינויה של הגב' הלה ברנט כדירקטור בחברה

נגד

עבר

אחוז הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה עומד על
 ,22%בניגוד למדיניותנו

שניב תעשיות נייר בע"מ

1080837

245551

15/07/2020

מניות

 .4חידוש מינויו של מר שלום לקס כדירקטור בחברה

נגד

עבר

אחוז הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה עומד על
 ,22%בניגוד למדיניותנו

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

שניב תעשיות נייר בע"מ

1080837

245551

15/07/2020

מניות

 .5חידוש מינויו של מר אביגדור ברנט כדירקטור בחברה

שניב תעשיות נייר בע"מ

1080837

245551

15/07/2020

מניות

 .6חידוש מינויו של מר דוד שיבר כדירקטור בחברה

נגד

שניב תעשיות נייר בע"מ

1080837

245551

15/07/2020

מניות

 .7חידוש מינויו של מר רמי זיו כדירקטור בחברה

נגד

עבר

שניב תעשיות נייר בע"מ

1080837

245551

15/07/2020

מניות

 .8חידוש מינויו של מר אילן שוורץ כדירקטור בחברה

נגד

עבר

אחוז הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה עומד על
 ,22%בניגוד למדיניותנו

שניב תעשיות נייר בע"מ

1080837

245551

15/07/2020

מניות

 .9מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט ושות' כרואה החשבון
המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו של רואה
החשבון המבקר בגין פעולות הביקורת.

בעד

עבר

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרוש על
מנת לטפל בענייני הביקורת והמס של החברה

שניב תעשיות נייר בע"מ

1080837

245551

15/07/2020

מניות

 .10אישור מדיניות תגמול נושאי המשרה בחברה

נגד

נדחה

החברה לא מגבילה את סכום השיפוי במדיניות
התגמול ועל כן לא נוכל לתמוך במדיניות המוצעת

א.מ.ת .מיחשוב בע"מ

382010

667005

16/07/2020

מניות

 .1לאשר להמשיך את תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים ו/או
נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה ו /או קרוביהם ,כפי שיכהנו
בחברה או בחברות בנות מעת לעת ,וביניהם ה"ה שרגא שחק ,יעקב ולטר,
יגאל שפר וראובן שריפט ,וזאת בכפוף ובהתאם להוראות בסעיף
(275א )1()1לחוק החברות ,והכל בהתאם לדוח העסקה בעניין.

בעד

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

נגד

עבר

אחוז הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה עומד על
 ,22%בניגוד למדיניותנו

עבר

אחוז הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה עומד על
 ,22%בניגוד למדיניותנו

אחוז הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה עומד על
 ,22%בניגוד למדיניותנו

כתב השיפוי תואם את מדיניותנו.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

א.מ.ת .מיחשוב בע"מ

382010

667005

16/07/2020

מניות

 .2אישור הארכת ההתקשרות ותנאי העסקתה של הגב' שירי שפר בוטנר,
כמנהלת תקשורת שיווקית בחברה ,וזאת לתקופה בת שלוש שנים החל
מתום הסכם העסקתה הקודם ( ,)16.7.2020היינו  -עד ליום ,15.7.2023
והכל בהתאם לדוח העסקה בענין.

בעד

אנו מוצאים את התנאים המוצעים לה כמקובלים.

א.מ.ת .מיחשוב בע"מ

382010

667005

16/07/2020

מניות

 .3לאשר עדכון בהגדרת "תנאי ההתקשרות" המנויה במדיניות התגמול של
החברה.

בעד

אנו מוצאים את יחס הפרמיה מהכיסוי המוצע
כמקובל ביחס לשוק.

א.מ.ת .מיחשוב בע"מ

382010

667005

16/07/2020

מניות

 .4דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ליום  31בדצמבר  2019אשר
פורסם ביום  26במרץ 2020

דיון

א.מ.ת .מיחשוב בע"מ

382010

667005

16/07/2020

מניות

 .5למנות את רו" ח יוסף שמעוני כרואה החשבון המבקר של החברה,
ובהתאם לתקנון החברה ,להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

בעד

אנו סבורים כי המשרד הינו בעל הידע והניסיון
לערוך שירותי ביקורת לחברה.

חממה מאיר סחר ( )1996בע"מ

1104785

37623

16/07/2020

מניות

 .1אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

חממה מאיר סחר ( )1996בע"מ

1104785

37623

16/07/2020

מניות

 .2אישור חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר מוטי דוד ,בן
דודו של מר אליהו חממה ,מנכ"ל החברה ובעל שליטה בה ,בתפקיד המנהל
הלוגיסטי ,וזאת בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה ודוח
העסקה.

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

חממה מאיר סחר ( )1996בע"מ

1104785

37623

16/07/2020

מניות

אישור מתן /הארכת תוקפם של כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה,
שהינם בעלי שליטה ו/או קרובים להם ,כפי שיהיו מעת לעת ,לתקופה של
שלוש שנים ,החל מיום  12ביולי  2020ועד ליום  11ביולי .2023

בעד

פטור לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

כלל תעשיות ומשקאות בע"מ

1147685

451600

16/07/2020

מניות

דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019

דיון

כלל תעשיות ומשקאות בע"מ

1147685

451600

16/07/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון
החברה לקביעת שכרו

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

כלל תעשיות ומשקאות בע"מ

1147685

451600

16/07/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר מנשה שגיב כדירקטור ( שאינו דירקטור חיצוני)
לתקופת כהונה נוספת

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

כלל תעשיות ומשקאות בע"מ

1147685

451600

16/07/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר תומר בבאי כדירקטור ( שאינו דירקטור חיצוני)
לתקופת כהונה נוספת

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

כלל תעשיות ומשקאות בע"מ

1147685

451600

16/07/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר אלון הלר כדירקטור ( שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת
כהונה נוספת

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

כלל תעשיות ומשקאות בע"מ

1147685

451600

16/07/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר בזיל גמזו כדירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שלמה א .אנג'ל בע"מ

180018

176880

16/07/2020

מניות

דיון בדוח התקופתי של החברה של החברה לשנת 2019

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שלמה א .אנג'ל בע"מ

180018

176880

16/07/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן ,רואי חשבון כרואה החשבון
המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים

שלמה א .אנג'ל בע"מ

180018

176880

16/07/2020

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר יגאל חיאט לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה שאינו דירקטור חיצוני

נגד

המועמד מכהן כנושא משרה בחברה לאור
הפוטנציאל לניגודי עניינים העשוי לנבוע מכפל
כהונה אנו מסתייגים מהמינוי המוצע

שלמה א .אנג'ל בע"מ

180018

176880

16/07/2020

מניות

 .4אישור מינויה מחדש של גב' רות מירון לתקופת כהונה נוספת
כדירקטורית בחברה שאינה דירקטורית חיצונית

נגד

המועמדת מכהנת כנושא משרה בחברה לאור
הפוטנציאל לניגודי עניינים העשוי לנבוע מכפל
כהונה אנו מסתייגים מהמינוי המוצע

שלמה א .אנג'ל בע"מ

180018

176880

16/07/2020

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של מר דוד שביט לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה שאינו דירקטור חיצוני

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שלמה א .אנג'ל בע"מ

180018

176880

16/07/2020

מניות

 .6אישור מינויה מחדש של גב' אורלי זילברמן לתקופת כהונה נוספת
כדירקטורית בחברה שאינה דירקטורית חיצונית

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שלמה א .אנג'ל בע"מ

180018

176880

16/07/2020

מניות

 .7מינוי מר ירון קמחי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שלמה א .אנג'ל בע"מ

180018

176880

16/07/2020

מניות

 .8אישור הארכת התקשרות  Angel's Bakery USA LLCבהסכם ניהול
עם חברת  ,.Angel Bakeries Incחברה בבעלות מר יוסי אנג'ל ,שהינו
אחיה של הגב' רות מירון ,הנמנית על בעלי השליטה בחברה

נגד

אנו סבורים כי יש להתנות את תשלום המענק ברווח
מינימאלי של החברה בכללותה ,בהינתן כי מדובר
בבעל שליטה.

נימוקים

לדידנו מענק בשיקול דעת אינו תואם את תוצאות
 בפרט בשים לב כי מר אנג''ל נמנה על,החברה
.בעלי השליטה בחברה

החלטת האסיפה

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

נגד

 מנכ"ל החברה ומבעלי, אישור הענקת מענק בשיקול דעת למר ירון אנג'ל.9
 בהתאם למדיניות התגמול של החברה,השליטה בה

מניות

16/07/2020

176880

180018

 אנג'ל בע"מ.שלמה א

 למדיניות14 '' בהתאם לס,מינוי רואה חשבון מבקר

בעד

To re-appoint Deloitte Israel as the Company’s independent .1
auditor for the year ending December 31, 2020, and until the
,next annual general meeting of the Company’s shareholders
and to authorize the Company’s Board of Directors to determine
their remuneration

מניות

16/07/2020

124731

199018

פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ

-1.1 '' בהתאם לס,מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון
 למדיניות2.2.1-2.2.3  למדיניות וכן1.2

בעד

To re-appoint Mr. Michael Gally as a member of the .2
Company’s Board of Directors, until the next annual general
meeting of the Company’s shareholders

מניות

16/07/2020

124731

199018

פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ

-1.1 '' בהתאם לס,מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון
 למדיניות2.2.1-2.2.3  למדיניות וכן1.2

בעד

To re-appoint Mr. Haim Siboni as a member of the Company’s .3
Board of Directors, until the next annual general meeting of the
Company’s shareholders

מניות

16/07/2020

124731

199018

פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ

-1.1 '' בהתאם לס,מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון
 למדיניות2.2.1-2.2.3  למדיניות וכן1.2

בעד

To re-appoint Mr. Shaul Gilad as a member of the Company’s .4
Board of Directors, until the next annual general meeting of the
Company’s shareholders

מניות

16/07/2020

124731

199018

פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ

-1.1 '' בהתאם לס,מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון
 למדיניות2.2.1-2.2.3  למדיניות וכן1.2

בעד

To re-appoint Ms. Vered Raz-Avayo as a member of the .5
Company’s Board of Directors, until the next annual general
meeting of the Company’s shareholders

מניות

16/07/2020

124731

199018

פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ

-1.1 '' בהתאם לס,מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון
 למדיניות2.2.1-2.2.3  למדיניות וכן1.2

בעד

To re-appoint Mr. Ehud Aharoni as a member of the .6
Company’s Board of Directors, until the next annual general
meeting of the Company’s shareholders

מניות

16/07/2020

124731

199018

פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ

נימוקים

החלטת האסיפה

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

 בהתאם,מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון
 למדיניות2.2.1-2.2.3  למדיניות וכן1.1-1.2 ''לס

בעד

To re-appoint Mr. Dan Avidan for an additional three-year .7
term as an external director of the Company, commencing on
the date of the Meeting

מניות

16/07/2020

124731

199018

פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ

 בהתאם,מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון
 למדיניות2.2.1-2.2.3  למדיניות וכן1.1-1.2 ''לס

בעד

To re-appoint Mr. Zeev Levenberg for an additional three-year .8
term as an external director of the Company, commencing on
the date of the Meeting

מניות

16/07/2020

124731

199018

פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ

4.2.9 '' בהתאם לס,תגמול הוני לדירקטורים ודחצים
למדיניות

בעד

To grant options to purchase Ordinary Shares to Mr. Zeev .9
Levenberg, subject to his reappointment as a member of the
Company’s Board of Directors, as set forth in Proposal No. 3 of
the Proxy Statement

מניות

16/07/2020

124731

199018

פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ

4.2.9 '' בהתאם לס,תגמול הוני לדירקטורים ודחצים
למדיניות

בעד

To grant options to purchase Ordinary Shares to Mr. Dan .10
Avidan, subject to his reappointment as a member of the
Company’s Board of Directors, as set forth in Proposal No. 3 of
the Proxy Statement

מניות

16/07/2020

124731

199018

פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ

 למדיניות4 ''תגמול בכירים בהתאם לס

בעד

To amend the Company’s Compensation Policy, as detailed .11
in Proposal No. 4 of the Proxy Statement

מניות

16/07/2020

124731

199018

פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ

4.2.5 '' בהתאם לס, משתנה הוני,תגמול בכירים
למדיניות

בעד

To extend for an additional year the respective exercise .12
periods of all Mr. Siboni’s, Ms. Siboni Scherf’s and Magna
Personnel Initial Options, so that the exercise period thereof will
be four (4) years, as set forth in Proposal No. 5 of the Proxy
Statement

מניות

16/07/2020

124731

199018

פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ

4.2.5 '' בהתאם לס, משתנה הוני,תגמול בכירים
למדיניות

נגד

To grant to Mr. Haim Siboni options to purchase up to .13
Ordinary Shares and to bear the VAT expenses 4,113,000
applicable to such grant, as set forth in Proposal No. 6 of the
Proxy Statement

מניות

16/07/2020

124731

199018

פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ

199018

124731

16/07/2020

מניות

To ratify and to approve the payment of certain welfare and .14
social benefits to Ms. Sivan Siboni Scherf, as set forth in
Proposal No. 7 of the Proxy Statement

בעד

תגמול בכירים ,רכיב קבוע ,בהתאם לס'' 4.2.2
למדיניות

פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ

199018

124731

16/07/2020

מניות

To grant 700,000 options to purchase Ordinary Shares of .15
the Company to Ms. Sivan Siboni Scherf, as set forth in
Proposal No. 7 of the Proxy Statement

בעד

תגמול בכירים ,משתנה הוני ,בהתאם לס'' 4.2.5
למדיניות

פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ

199018

124731

16/07/2020

מניות

To grant to Magna Personnel options to purchase up to .16
Ordinary Shares of the Company, as set forth in 950,000
Proposal No. 8 of the Proxy Statement

בעד

תגמול בכירים ,משתנה הוני ,בהתאם לס'' 4.2.5
למדיניות

פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ

199018

124731

16/07/2020

מניות

Presentation of the Company’s financial statements and .17
annual report for the year ended December 31, 2019

דיון

אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ

715011

852445

16/07/2020

מניות

 .1אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר לוי שטרסלר כמנהל הכספים של
החברה כמפורט בסעיף  1לדוח זימון האסיפה.

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

ישראכרט

1157403

0

16/07/2020

מניות

 .1סיום כהונת זיו האפט ( ,)BDOרואי חשבון כרואה חשבון מבקר (משותף)
של החברה

בעד

אנו סבורים כי מעבר לרואה חשבון מבקר אחד הינו
לטובת החברה וייצר חיסכון בעלויות

ישראכרט

1157403

0

16/07/2020

מניות

 .2חידוש תנאי כהונתו והעסקתו של מר איל דשא כיו"ר דירקטוריון

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

נימוקים

החלטת האסיפה

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
.ביקורת לחברה

בעד

;Approval of the re-appointment of Kesselman &amp .1
Kesselman PwC Israel, a member of PricewaterhouseCoopers
.International Ltd

מניות

16/07/2020

182375

1082726

תאת טכנולוגיות בע"מ

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

בעד

Approval of the re-election of Mr. Amos Malka, to serve as .2
Director of the Company, to hold office until our next Annual
Meeting of Shareholders

מניות

16/07/2020

182375

1082726

תאת טכנולוגיות בע"מ

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

בעד

Approval of the re-election of Mr. Ron Ben Haim,to serve as .3
Director of the Company,to hold office until our next Annual
. Meeting of Shareholders

מניות

16/07/2020

182375

1082726

תאת טכנולוגיות בע"מ

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

בעד

Approval of the re-election of Mr. Amiram Boehm,to serve as .4
Director of the Company, to hold office until our next Annual
.Meeting of Shareholders

מניות

16/07/2020

182375

1082726

תאת טכנולוגיות בע"מ

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

בעד

Approval of the re-election of Ms. Dafna Gruber,to serve as .5
Director of the Company, to hold office until our next Annual
Meeting of Shareholders

מניות

16/07/2020

182375

1082726

תאת טכנולוגיות בע"מ

אנו מוצאים את התיקון המוצע בסעיף הביטוח
.כמקובל ביחס לשוק

בעד

Renewing the Company's Compensation Policy for an .6
additional three (3) years under the current principles, terms and
conditions except amendment to the terms of our D&amp;O
policy

מניות

16/07/2020

182375

1082726

תאת טכנולוגיות בע"מ

בהתאם למדיניותנו אנו לא נתמוך בכהונת דח"צ
 שנים ככל שמדובר בחברה9-לתקופה של למעלה מ
 לאחר שיחות עם החברה.דואלית עם גרעין שליטה
הוסכם כי הדח"צ יסיים כהונתו לאחר שנה בלבד על
מנת לתת זמן לחברה להיערך למציאת מחליף

בעד

Approval of the re-election of Mr. Abraham Shani to serve as .7
)3( an external director in the Company for an additional three
years term commencing on the date of his election at the
meeting and approval of his recompense

מניות

16/07/2020

182375

1082726

תאת טכנולוגיות בע"מ

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

בנק לאומי לישראל בע"מ

6040372

1332393

16/07/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

בנק לאומי לישראל בע"מ

6040372

1332393

16/07/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה )179
של החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

בעד

בנק לאומי לישראל בע"מ

6040380

16/07/2020

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

בנק לאומי לישראל בע"מ

6040380

16/07/2020

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של כתבי התחייבות נדחים
(סדרה  )401של החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך
הקולות של מחזיקי כתבי התחייבות נדחים המשתתפים בהצבעה.

בעד

בנק לאומי לישראל בע"מ

6040398

16/07/2020

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

דיון

בנק לאומי לישראל בע"מ

6040398

16/07/2020

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של כתבי התחייבות נדחים
(סדרה  )402של החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך
הקולות של מחזיקי כתבי התחייבות נדחים המשתתפים בהצבעה.

בעד

עבר

הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ

1157601

644460

16/07/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדו" ח השנתי דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה
טז') שהונפקו על ידי החברה.

דיון

הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ

1157601

644460

16/07/2020

איגרות חוב

 .2לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת
תקופת הנאמנות.

בעד

וילאר אינטרנשיונל בע"מ

4160164

89869.39

16/07/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדו" ח השנתי דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה
ט') שהונפקו על ידי החברה.

דיון

נימוקים

אנו סבורים כי הנאמן הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים למילוי התפקיד.

אנו סבורים כי הנאמן הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים למילוי התפקיד.

הנאמן הינו בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

הנאמן הינו בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

וילאר אינטרנשיונל בע"מ

4160164

89869.39

16/07/2020

איגרות חוב

 .2לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת
תקופת הנאמנות.

בעד

אאורה השקעות בע"מ

3730454

86400

16/07/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

אאורה השקעות בע"מ

3730454

86400

16/07/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה יב')
של החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

בעד

ויתניה בע"מ

1150903

189848.7

16/07/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדו" ח השנתי דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה
ה') שהונפקו על ידי החברה.

דיון

ויתניה בע"מ

1150903

189848.7

16/07/2020

איגרות חוב

 .2לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת
תקופת הנאמנות.

בעד

נתנאל גרופ בע"מ

4210175

86860.31

16/07/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדו" ח השנתי דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה
י') שהונפקו על ידי החברה.

דיון

נתנאל גרופ בע"מ

4210175

86860.31

16/07/2020

איגרות חוב

 .2לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת
תקופת הנאמנות.

בעד

חברת החשמל לישראל בע"מ

6000277

586696.8

16/07/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי לשנת  2020 -2019מטעם הנאמן לאגרות החוב
(סדרה  )30שהונפקו על ידי החברה.

דיון

חברת החשמל לישראל בע"מ

6000277

586696.8

16/07/2020

איגרות חוב

 .2לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת
תקופת הנאמנות

בעד

פטרוטקס-שותפות מוגבלת

1155803

35501.05

16/07/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

פטרוטקס-שותפות מוגבלת

1155803

35501.05

16/07/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה א')
של השותפות .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

הנאמן הינו בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

הנאמן בעל הידע והנסיון הדרושים

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

בעל הידע והנסיון הדרושים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

חברת החשמל לישראל בע"מ

6000285

2321449

16/07/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי לשנת  2020 -2019מטעם הנאמן לאגרות החוב
(סדרה  )31שהונפקו על ידי החברה.

דיון

חברת החשמל לישראל בע"מ

6000285

2321449

16/07/2020

איגרות חוב

 .2לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת
תקופת הנאמנות

בעד

נאוויטס פטרוליום ,שותפות מוגבלת

1147651

127211.5

16/07/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

נאוויטס פטרוליום ,שותפות מוגבלת

1147651

127211.5

16/07/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה א')
של השותפות .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

בעד

יחק להשקעות

1143007

16/07/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

יחק להשקעות

1143007

16/07/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה א')
של השותפות .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

בעד

מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ

1142785

1388113

20/07/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ

1142785

1388113

20/07/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ

1156041

783170.3

20/07/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ

1156041

783170.3

20/07/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

בעל הידע והנסיןו הדרושים

הנאמן בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

לנאמן הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

לנאמן הידע והניסיון לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

דיסקונט מנפיקים בע"מ

7480155

1438903

20/07/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

דיסקונט מנפיקים בע"מ

7480155

1438903

20/07/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

דיסקונט מנפיקים בע"מ

7480163

2669945

20/07/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

דיסקונט מנפיקים בע"מ

7480163

2669945

20/07/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

עמידר ,החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ

1143585

828960

20/07/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

עמידר ,החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ

1143585

828960

20/07/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה א')
של החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

בעד

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

פ.י.ב.י .אחזקות בע"מ

763011

3619715

20/07/2020

מניות

 .1אישור תיקון בסעיף  7.2למדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה,
בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות ,כמפורט בחלק ב' לדוח זימון האסיפה
המצורף.

בעד

אנו מוצאים את התיקונים המוצעים כתואמים את
המקובל בשוק.

פתאל החזקות ( )1998בע"מ

1150812

517216.1

20/07/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') שהונפקו על ידי
החברה.

דיון

פתאל החזקות ( )1998בע"מ

1150812

517216.1

20/07/2020

איגרות חוב

 .2לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת
תקופת הנאמנות.

בעד

תנופורט ( )1990בע"מ

1143049

300221.6

20/07/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') שהונפקו על ידי
החברה.

דיון

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

לנאמן הידע וניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

תנופורט ( )1990בע"מ

1143049

300221.6

20/07/2020

איגרות חוב

 .2לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת
תקופת הנאמנות.

בעד

אלדן תחבורה בע"מ

1155357

306363.2

20/07/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ה') שהונפקו על ידי
החברה.

דיון

אלדן תחבורה בע"מ

1155357

306363.2

20/07/2020

איגרות חוב

 .2לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת
תקופת הנאמנות.

בעד

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ

1155621

197822.1

20/07/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ה') שהונפקו על ידי
החברה.

דיון

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ

1155621

197822.1

20/07/2020

איגרות חוב

 .2לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת
תקופת הנאמנות.

בעד

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

קסטרו מודל בע"מ

280016

463269

21/07/2020

מניות

 .1הגדלת הון ותיקון מסמכי ההתאגדות של החברה בהתאם

בעד

אנו מוצאים את הגדלת ההון המבוקשת כסבירה
לאור שיעור ניצול החברה.

שניב תעשיות נייר בע"מ

1080837

245551

21/07/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים והדוחות התקופתיים של החברה לשנה שנסתיימה
ביום .31.12.2019

דיון

לנאמן הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

שניב תעשיות נייר בע"מ

1080837

245551

21/07/2020

מניות

 .2חידוש מינויו של מר אברהם ברנט כדירקטור בחברה

נגד

עבר

אחוז הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה עומד על
 ,22%בניגוד למדיניותנו

שניב תעשיות נייר בע"מ

1080837

245551

21/07/2020

מניות

 .3חידוש מינויה של הגב' הלה ברנט כדירקטור בחברה

נגד

עבר

אחוז הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה עומד על
 ,22%בניגוד למדיניותנו

שניב תעשיות נייר בע"מ

1080837

245551

21/07/2020

מניות

 .4חידוש מינויו של מר שלום לקס כדירקטור בחברה

נגד

עבר

אחוז הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה עומד על
 ,22%בניגוד למדיניותנו

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

שניב תעשיות נייר בע"מ

1080837

245551

21/07/2020

מניות

 .5חידוש מינויו של מר אביגדור ברנט כדירקטור בחברה

שניב תעשיות נייר בע"מ

1080837

245551

21/07/2020

מניות

 .6חידוש מינויו של מר דוד שיבר כדירקטור בחברה

נגד

שניב תעשיות נייר בע"מ

1080837

245551

21/07/2020

מניות

 .7חידוש מינויו של מר רמי זיו כדירקטור בחברה

נגד

עבר

שניב תעשיות נייר בע"מ

1080837

245551

21/07/2020

מניות

 .8חידוש מינויו של מר אילן שוורץ כדירקטור בחברה

נגד

עבר

אחוז הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה עומד על
 ,22%בניגוד למדיניותנו

שניב תעשיות נייר בע"מ

1080837

245551

21/07/2020

מניות

 .9מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט ושות' כרואה החשבון
המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו של רואה
החשבון המבקר בגין פעולות הביקורת.

בעד

עבר

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרוש על
מנת לטפל בענייני הביקורת והמס של החברה

שניב תעשיות נייר בע"מ

1080837

245551

21/07/2020

מניות

 .10אישור מדיניות תגמול נושאי המשרה בחברה

בעד

נדחה

התקרות המצויות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ

1109644

1480275

22/07/2020

מניות

 .1מינוי גב' יעל רוזנמן גרוס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה
בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית

נגד

באסיפה הנוכחית צריך לבחור  2דירקטורים
מתאימים מתוך  6מועמדים .אנו סבורים כי קיימים 2
מועמדים מתאימים יותר לתפקיד הדירקטור החיצוני
בחברה ועל כן לא נתמוך בכהונתנו של המועמד

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ

1109644

1480275

22/07/2020

מניות

 .2מינוי מר דוד בועז כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש
שנים ממועד אישור האסיפה הכללית

נגד

באסיפה הנוכחית צריך לבחור  2דירקטורים
מתאימים מתוך  6מועמדים .אנו סבורים כי קיימים 2
מועמדים מתאימים יותר לתפקיד הדירקטור החיצוני
בחברה ועל כן לא נתמוך בכהונתנו של המועמד

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ

1109644

1480275

22/07/2020

מניות

 .3מינוי גב' איריס ציבולסקי חביליו כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת
כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית

נגד

באסיפה הנוכחית צריך לבחור  2דירקטורים
מתאימים מתוך  6מועמדים .אנו סבורים כי קיימים 2
מועמדים מתאימים יותר לתפקיד הדירקטור החיצוני
בחברה ועל כן לא נתמוך בכהונתנו של המועמד

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ

1109644

1480275

22/07/2020

מניות

 .4מינוי מר אמיר שפיצר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש
שנים ממועד אישור האסיפה הכללית

בעד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נגד

עבר

אחוז הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה עומד על
 ,22%בניגוד למדיניותנו

עבר

אחוז הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה עומד על
 ,22%בניגוד למדיניותנו

אחוז הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה עומד על
 ,22%בניגוד למדיניותנו

הורד מסדר היום

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ

1109644

1480275

22/07/2020

מניות

 .5מינוי ד"ר חדוה ווליוביץ' כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת
שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ

1109644

1480275

22/07/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר זאב מילבאואר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה נוספת בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ

1129444

282056

22/07/2020

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח דירקטוריון החברה לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר.2019 ,

דיון

מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ

1129444

282056

22/07/2020

מניות

 .2מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר ,כרואה
החשבון המבקר של החברה ,החל ממועד אישור האסיפה ועד למועד כינוס
האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע
את שכרו.

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים

מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ

1129444

282056

22/07/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר עודד פלר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים

מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ

1129444

282056

22/07/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר זק יששכר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים

מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ

1129444

282056

22/07/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר שרגא בר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים

מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ

1129444

282056

22/07/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר יגאל סלהוב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים

מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ

1129444

282056

22/07/2020

מניות

 .7מינוי מר עמרי דגול כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים

מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ

1129444

282056

22/07/2020

מניות

 .8התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם אמיליה ,בעלת
השליטה בחברה

בעד

ההסכם המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ

1129444

282056

22/07/2020

מניות

 .9הארכת תוקף כתב השיפוי שהוענק לבעל השליטה ,המכהן כיו"ר
דירקטוריון החברה

בעד

סכום השיפוי מוגבל לעד  25%מהונה העצמי של
החברה

מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ

1129444

282056

22/07/2020

מניות

 .10עדכון תוכנית המענקים למר שאול דנקור ,מנכ"ל החברה

בעד

תוכנית המענקים נראית לנו כמאתגרת ביחס
לתוצאות החברה

בית-הזהב בע"מ

235010

206426

22/07/2020

מניות

 .1אישור מינויו מחדש של מר דן וייס המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה
במועד זימון האסיפה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בית-הזהב בע"מ

235010

206426

22/07/2020

מניות

 .2אישור מינויה מחדש של הגב' מיה רייטמן המכהנת כדירקטורית בחברה
במועד זימון האסיפה

בעד

הינה בעלה ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בית-הזהב בע"מ

235010

206426

22/07/2020

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר גולן רובינשטין המכהן כדירקטור ומנכ"ל
בחברה במועד זימון האסיפה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בית-הזהב בע"מ

235010

206426

22/07/2020

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של מר אהוד רובינשטיין המכהן כדירקטור בחברה
במועד זימון האסיפה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בית-הזהב בע"מ

235010

206426

22/07/2020

מניות

 .5אישור מינויה מחדש של הגב' לימור דנש המכהנת כדירקטורית בחברה
במועד זימון האסיפה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בית-הזהב בע"מ

235010

206426

22/07/2020

מניות

 .6אישור מינויו מחדש של מר משה בורוביץ המכהן כדירקטור בלתי תלוי
בחברה במועד זימון האסיפה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בית-הזהב בע"מ

235010

206426

22/07/2020

מניות

 .7אישור הארכת כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה,
משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ( - )EYרואי חשבון ,כרואה החשבון
המבקר של החברה ,עד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה
והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

בית-הזהב בע"מ

235010

206426

22/07/2020

מניות

 .8מינוי מר עודד מימון לכהונה נוספת כדירקטור חיצוני בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

בית-הזהב בע"מ

235010

206426

22/07/2020

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

דיון בדוחות התקופתיים לשנים  2018ו2019-

דיון

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ

1155928

417291.4

22/07/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') שהונפקו על ידי
החברה.

דיון

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ

1155928

417291.4

22/07/2020

איגרות חוב

 .2לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת
תקופת הנאמנות.

בעד

או.פי.סי אנרגיה בע"מ

1141571

3755605

22/07/2020

מניות

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2019הכולל בין היתר את הדוחות
הכספיים המבוקרים של החברה ואת דוח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2019כפי שפורסמו על ידי
החברה ביום ( 27.2.2020אסמכתא מספר"( )2020-01-016870 :הדוח
התקופתי לשנת )"2019

דיון

או.פי.סי אנרגיה בע"מ

1141571

3755605

22/07/2020

מניות

 .2מינוי מחדש את משרד רואי החשבון  KPMGסומך חייקין כרואה החשבון
המבקר של החברה ,עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות
של החברה .לפרטים אודות שכר רואה החשבון המבקר ראו סעיף  16לפרק
ב' ( דוח הדירקטוריון) בדוח התקופתי לשנת .2019

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

או.פי.סי אנרגיה בע"מ

1141571

3755605

22/07/2020

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של דירקטור המכהן בחברה ,מר אבישר פז ,אשר
יהיה זכאי לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה ,בהתאם למפורט בסעיף 2
בדוח זימון האסיפה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

או.פי.סי אנרגיה בע"מ

1141571

3755605

22/07/2020

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של דירקטור המכהן בחברה ,מר יאיר כספי ,אשר
יהיה זכאי לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה ,בהתאם למפורט בסעיף 2
בדוח זימון האסיפה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

או.פי.סי אנרגיה בע"מ

1141571

3755605

22/07/2020

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של דירקטור המכהן בחברה ,מר אנטואן בונייר ,אשר
יהיה זכאי לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה ,בהתאם למפורט בסעיף 2
בדוח זימון האסיפה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

או.פי.סי אנרגיה בע"מ

1141571

3755605

22/07/2020

מניות

 .6אישור מינויו של מר רוברט רוזן כדירקטור בחברה ,אשר יהיה זכאי
לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה ,בהתאם למפורט בסעיף  3בדוח זימון
האסיפה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

או.פי.סי אנרגיה בע"מ

1141571

3755605

22/07/2020

מניות

 .7אישור מינויו של מר חאוויר גרסיה בורגס כדירקטור בחברה ,אשר יהיה
זכאי לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה ,בהתאם למפורט בסעיף  4בדוח
זימון האסיפה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

או.פי.סי אנרגיה בע"מ

1141571

3755605

22/07/2020

מניות

 .8אישור מינויו של מר משה לחמני כדירקטור בלתי תלוי בחברה ,אשר
יהיה זכאי לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה ,בהתאם למפורט בסעיף 5
בדוח זימון האסיפה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

או.פי.סי אנרגיה בע"מ

1141571

3755605

22/07/2020

מניות

 .9למנות את מר יוסף טנא כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת
בת שלוש שנים ,החל מיום  1ביולי  ,2020אשר יהיה זכאי לתנאי כהונת
הדירקטורים בחברה ,בהתאם למפורט בסעיף  6בדוח זימון האסיפה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

או.פי.סי אנרגיה בע"מ

1141571

3755605

22/07/2020

מניות

 .10למנות את גב' מיכל מרום בריקמן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת
כהונה נוספת בת שלוש שנים ,החל מיום  14ביולי  ,2020אשר תהיה זכאית
לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה ,בהתאם למפורט בסעיף  7בדוח זימון
האסיפה

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

או.פי.סי אנרגיה בע"מ

1141571

3755605

22/07/2020

מניות

 .11אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ,המכהנים כנושאי משרה
בבעלת השליטה ( )Kenon Holdings Ltdו /או בחברות קשורות לה ,ואשר
בעלת השליטה בחברה עשויה להיחשב בעלת עניין אישי בהענקתם ,ה"ה
יאיר כספי ,אנטואן בונייר ורוברט רוזן ( בכפוף לאישור מינויים או מינויים
מחדש ,לפי העניין) בנוסחים המקובלים בחברה (בנוסח שצורף כנספח א'
ונספח ב' לתשקיף החברה) ,בהתאם למפורט בסעיף  8בדוח זימון האסיפה

בעד

מוגבל לעד  25%מהונה העצמי של החברה

מטריקס אי.טי בע"מ

445015

3209822

23/07/2020

מניות

 .1אישור התקשרות החברה בפוליסה ו /או פוליסות לביטוח אחריות נושאי
משרה ,אשר כיהנו ו/או המכהנים ו/או שיכהנו בחברה ו/או בחברות הבנות
שלה ו/או המוחזקות על ידה ,מעת לעת ,בתנאים המפורטים בסעיף  1לדוח
המצ"ב.

בעד

תנאי הביטוח תואמים את גודלה של החברה וכן
הינת בתנאי שוק

ביולייט מדעי החיים בע"מ

1095223

54697

23/07/2020

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2019

דיון

ביולייט מדעי החיים בע"מ

1095223

54697

23/07/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר

בעד

להב אל.אר רילאסטייט בע"מ

136010

110779

23/07/2020

מניות

 .1דיון והצגת דוחותיה הכספיים של החברה בצירוף דוח הדירקטוריון על
מצב ענייני החברה ,לשנה שהסתיימה ביום  31.12.2019כפי שפורסמו על
ידי החברה ביום ( 25.3.2020אסמכתא מס'.)2020-01-025627 :

דיון

להב אל.אר רילאסטייט בע"מ

136010

110779

23/07/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של  PKFעמית חלפון ,רואי חשבון ,כרואה החשבון המבקר
של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

בעד

למשרד רואה החשבון הידע והניסיון הדרושים
לתפקיד

להב אל.אר רילאסטייט בע"מ

136010

110779

23/07/2020

מניות

 .3מינויו מחדש של מר אבי לוי ,המכהן כיו" ר דירקטוריון החברה ,כדירקטור
בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה .לפרטים
נוספים ,ראו סעיף  2.1לדוח זימון האסיפה.

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה הינו קטן
וחורג מהמקובל בשוק

להב אל.אר רילאסטייט בע"מ

136010

110779

23/07/2020

מניות

 .4מינויו מחדש של מר אלי להב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה הינו קטן
וחורג מהמקובל בשוק

להב אל.אר רילאסטייט בע"מ

136010

110779

23/07/2020

מניות

 .5מינויו מחדש של מר הלל (איליק) רוז'נסקי ,המכהן כסגן יו"ר דירקטוריון
החברה ,כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי
מניות החברה.

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה הינו קטן
וחורג מהמקובל בשוק

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

להב אל.אר רילאסטייט בע"מ

136010

110779

23/07/2020

מניות

 .6מינויו מחדש של מר אילן שגב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה הינו קטן
וחורג מהמקובל בשוק

להב אל.אר רילאסטייט בע"מ

136010

110779

23/07/2020

מניות

 .7מינויו מחדש של מר נפתלי שמשון כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה הינו קטן
וחורג מהמקובל בשוק

להב אל.אר רילאסטייט בע"מ

136010

110779

23/07/2020

מניות

 .8מינויו מחדש של מר אחיעד לוי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה הינו קטן
וחורג מהמקובל בשוק

להב אל.אר רילאסטייט בע"מ

136010

110779

23/07/2020

מניות

 .9אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה בנוסח המצ"ב כנספח א'
לדוח זימון האסיפה ,לתקופה של  3שנים החל ממועד אישורה על ידי
האסיפה הכללית של החברה .לפרטים נוספים ,ראו סעיף  2.2לדוח זימון
האסיפה.

בעד

מדיניות התגמול של החברה תואמת את מצבה וכן
את המקובל בשוק

להב אל.אר רילאסטייט בע"מ

136010

110779

23/07/2020

מניות

 .10אישור ואשרור תנאי כהונתו של מר אבי לוי (באמצעות חברה
בשליטתו) ,בעל השליטה ויו"ר דירקטוריון החברה ,לתקופה בת  3שנים,
אשר תחילתה ביום  ,24.2.2020בהתאם למפורט בסעיף  2.3לדוח זימון
האסיפה.

בעד

תנאי הכהונה תואמים את מצבה של החברה וכן את
המקובל בקרב חברות דומות

להב אל.אר רילאסטייט בע"מ

136010

110779

23/07/2020

מניות

 .11אישור מתן מענק שנתי בגין שנת  2019למר אלי להב ,בהתאם
למפורט בסעיף  2.4לדוח זימון האסיפה.

בעד

היקף המענק ותנאיו תואמות את מדיניות התגמול
של החברה וכן את יכולתה הפיננסית

להב אל.אר רילאסטייט בע"מ

136010

110779

23/07/2020

מניות

 .12עדכון תנאי כהונתו של מר הלל (איליק) רוז'נסקי (באמצעות חברה
בשליטתו) ,סגן יו"ר דירקטוריון החברה ,בתוקף מיום  ,1.6.2020בהתאם
למפורט בסעיף  2.5לדוח זימון האסיפה.

בעד

תנאי הכהונה תואמים את מצבה של החברה וכן את
המקובל בקרב חברות דומות

להב אל.אר רילאסטייט בע"מ

136010

110779

23/07/2020

מניות

 .13עדכון תנאי כהונתה והעסקתה של גב' חוה זמיר-טואף בתוקף מיום
 ,1.6.2020מנכ"לית החברה ,בהתאם למפורט בסעיף  2.6לדוח זימון
האסיפה.

בעד

תנאי הכהונה תואמים את מצבה של החברה וכן את
המקובל בקרב חברות דומות

להב אל.אר רילאסטייט בע"מ

136010

110779

23/07/2020

מניות

 .14אישור הצעה פרטית מהותית להקצאת כתבי אופציה (לא רשומים
למסחר) למר הלל (איליק) רוז'נסקי ולגב' חוה זמיר-טואף ,הניתנים למימוש
כל אחד למניה רגילה אחת של החברה בת  1ש"ח ערך נקוב .לפרטים
נוספים ,ראו סעיף  2.7לדוח זימון האסיפה.

בעד

תנאי ההקצאה ההונית תואמים את המקובל בשוק
וכן את יכולתה של החברה

להב אל.אר רילאסטייט בע"מ

136010

110779

23/07/2020

מניות

 .15עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של שלמה פדידה (באמצעות חברה
בשליטתו) ,סמנכ"ל הכספים של החברה ,בתוקף מיום  ,1.6.2020בהתאם
למפורט בסעיף  2.8לדוח זימון האסיפה.

בעד

תנאי הכהונה תואמים את מצבה של החברה וכן את
המקובל בקרב חברות דומות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

לסיכו בע"מ

1140946

188158

23/07/2020

מניות

דיון בדוחות הכספים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב
ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2019כפי שפורסמו
במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת  2019שפורסם ביום ביום 26
במרץ ( 2020אסמכתא )2020-01-026746 :אשר הפרטים הכלולים בו
מובאים בזאת על דרך ההפניה (" הדוח התקופתי לשנת )"2019

דיון

לסיכו בע"מ

1140946

188158

23/07/2020

מניות

למנות מחדש את משרד " הורוביץ עידן סבו טבת & ;ampכהן טבח &;amp
אנזל רואי חשבון" (פירמת  )Baker Tillyכרואה החשבון המבקר של
החברה עד לאסיפה השנתית הבאה .לפרטים אודות שכר רואה החשבון
המבקר ראה סעיף  9לחלק ב' (דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה)
בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

לסיכו בע"מ

1140946

188158

23/07/2020

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של דירקטור המכהן בחברה ,מר יחיאל לשמן ,אשר
ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונתו הקיימים ,בהתאם למפורט בסעיף 1.3
בדוח זימון האסיפה

נגד

שיעור הדירקטורים שהינם בני משפחה מתוך כלל
חברי הדירקטוריון עומד על  50%וחורג ממדיניותנו
לפיה נתמוך עד לשיעור של .33%

לסיכו בע"מ

1140946

188158

23/07/2020

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של דירקטור המכהן בחברה ,מר יהודה לשמן ,אשר
ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונתו הקיימים ,בהתאם למפורט בסעיף 1.3
בדוח זימון האסיפה

נגד

שיעור הדירקטורים שהינם בני משפחה מתוך כלל
חברי הדירקטוריון עומד על  50%וחורג ממדיניותנו
לפיה נתמוך עד לשיעור של .33%

לסיכו בע"מ

1140946

188158

23/07/2020

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של דירקטור המכהן בחברה ,מר איל לשמן ,אשר
ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונתו הקיימים ,בהתאם למפורט בסעיף 1.3
בדוח זימון האסיפה

נגד

שיעור הדירקטורים שהינם בני משפחה מתוך כלל
חברי הדירקטוריון עומד על  50%וחורג ממדיניותנו
לפיה נתמוך עד לשיעור של .33%

לסיכו בע"מ

1140946

188158

23/07/2020

מניות

 .6אישור מינויו מחדש של דירקטור המכהן בחברה ,מר ראובן לשמן ,אשר
ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונתו הקיימים ,בהתאם למפורט בסעיף 1.3
בדוח זימון האסיפה

נגד

שיעור הדירקטורים שהינם בני משפחה מתוך כלל
חברי הדירקטוריון עומד על  50%וחורג ממדיניותנו
לפיה נתמוך עד לשיעור של .33%

לסיכו בע"מ

1140946

188158

23/07/2020

מניות

 .7אישור מינויו מחדש של דירקטור המכהן בחברה ,מר ערן סידי ,אשר
ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונתו הקיימים ,בהתאם למפורט בסעיף 1.3
בדוח זימון האסיפה

נגד

בהתאם למדיניותנו אנו מסתייגים ממינוי של נושא
משרה כפוף מנכ"ל לתפקיד דירקטור בחברה לאור
הפוטנציאל לניגוד עניינים שעשוי לנבוע מכך.

לסיכו בע"מ

1140946

188158

23/07/2020

מניות

 .8אישור מינויו מחדש של דירקטור המכהן בחברה ,מר יעקב אלינב
(דירקטור בלתי תלוי) ,אשר יהיה זכאי לתנאי כהונה בהתאם למפורט
בסעיף  1.3בדוח זימון האסיפה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

לסיכו בע"מ

1140946

188158

23/07/2020

מניות

 .9למנות את מר יחזקאל דסקל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה
נוספת בת שלוש שנים ,החל מיום  16במאי  ,2020אשר יהיה זכאי לתנאי
כהונה בהתאם למפורט בסעיף  1.4בדוח זימון האסיפה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

לסיכו בע"מ

1140946

188158

23/07/2020

מניות

 .10למנות את גב' שרית אהרון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת
כהונה נוספת בת שלוש שנים ,החל מיום  14באוגוסט  ,2020אשר תהיה
זכאית לתנאי כהונה בהתאם למפורט בסעיף  1.5בדוח זימון האסיפה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

מיט-טק  3די בעמ

1080720

51583

23/07/2020

מניות

נושא מס'  :1דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019

דיון

מיט-טק  3די בעמ

1080720

51583

23/07/2020

מניות

 .2נושא מס'  :2חידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לתפקיד

מיט-טק  3די בעמ

1080720

51583

23/07/2020

מניות

 .3נושא מס'  :3אישור מינוי וחידוש כהונת יו" ר הדירקטוריון מר סטיבן ה .לוין

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

מיט-טק  3די בעמ

1080720

51583

23/07/2020

מניות

 .4נושא מס'  :4אישור מינוי וחידוש כהונת הדירקטור המכהן מר דניאל איילון

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

מיט-טק  3די בעמ

1080720

51583

23/07/2020

מניות

 .5נושא מס'  :5אישור מינוי וחידוש כהונת הדירקטור המכהן מר שרון פימה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

מיט-טק  3די בעמ

1080720

51583

23/07/2020

מניות

 .6נושא מס'  :6אישור מינוי וחידוש כהונת הדירקטורית הבלתי תלויה
המכהנת גב' שירלי כהן

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אדגר השקעות ופיתוח בע"מ

1820208

651848.4

27/07/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

דיון

אדגר השקעות ופיתוח בע"מ

1820208

651848.4

27/07/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

עבר

קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בע"מ

271015

129049

27/07/2020

מניות

 .1אישור מינויו של מר שחר תורג'מן כדירקטור חיצוני בחברה

בעד

המועמד הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים
למילוי התפקיד.

שמן תעשיות בע"מ

634030

147351

27/07/2020

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה

בעד

התקרות המוצעות נראות לנו סבירות ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

הפועלים הנפקות בע"מ

1940618

1830738

27/07/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

הפועלים הנפקות בע"מ

1940618

1830738

27/07/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

הפועלים הנפקות בע"מ

1940659

4330200

27/07/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

הפועלים הנפקות בע"מ

1940659

4330200

27/07/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

מגה אור החזקות בע"מ

1147602

675460.1

27/07/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

דיון

מגה אור החזקות בע"מ

1147602

675460.1

27/07/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

עבר

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

בנק אגוד לישראל בע"מ

722314

1228101

27/07/2020

מניות

 .1עדכון תנאי כהונה והעסקה של מנכ"לית הבנק ,גב' שבי שמר

בעד

עבר

התנאים המוצעים לה הינם בטווח של הנבנקים
האחרים ועומדים בחוק התגמול.

אמנת ניהול ומערכות בע"מ

654012

127194

27/07/2020

מניות

דיון והצגת דוחותיה הכספיים של החברה בצירוף דו"ח הדירקטוריון על מצב
ענייני החברה ,לשנה שהסתיימה ביום  31.12.2019כפי שפורסמו על ידי
החברה ביום (30.3.2020מס' אסמכתא.)2020-01-029041 :

דיון

דיון

אמנת ניהול ומערכות בע"מ

654012

127194

27/07/2020

מניות

 .2לחדש את מינוי משרד זיו האפט  ,BDOרואי חשבון ,כרואה החשבון
המבקר של החברה ,לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית
הבאה ,ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

בעד

עבר

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

למשרד רואה החשבון הידע והניסיון הדרושים
לתפקדי

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אמנת ניהול ומערכות בע"מ

654012

127194

27/07/2020

מניות

 .3לאשר את מינויו של מר ערן אסף כדירקטור בחברה.

אמנת ניהול ומערכות בע"מ

654012

127194

27/07/2020

מניות

 .4לאשר את מינויה של גב' הדס בר אור כדירקטורית בחברה.

נגד

אמנת ניהול ומערכות בע"מ

654012

127194

27/07/2020

מניות

 .5לאשר מתן כתבי התחייבות לשיפוי לנושאי משרה שהינם בעלי שליטה או
קרובם או שלבעלי השליטה בחברה עניין אישי בהענקתם ,בנוסח המצ"ב
כנספח א' וכאמור בסעיף  3לדוח זימון האסיפה.

בעד

מצלאוי חברה לבנין בע"מ

1106749

69159

28/07/2020

מניות

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019

דיון

מצלאוי חברה לבנין בע"מ

1106749

69159

28/07/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של רואי חשבון המבקרים

בעד

המשרד הינו בעל הידע והניסיון לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

מצלאוי חברה לבנין בע"מ

1106749

69159

28/07/2020

מניות

 .3לאשר מחדש את מינוים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה ,אשר
אינם דירקטורים חיצוניים ,קרי ה"ה סמיר מצלאוי ,אליהו קנפלר ,יחזקאל
כהן ,אהרון אקסול ויצחק נפתלין.

בעד

הדירקטורים הינם בעלי ההשכלה והניסיון הדרושים
למילוי התפקיד.

הלמן אלדובי בית השקעות בע"מ

1094622

136262

28/07/2020

מניות

 .1מינוי מר חיים פרומוביץ' כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

הלמן אלדובי בית השקעות בע"מ

1094622

136262

28/07/2020

מניות

 .2אישור תנאי כהונה לגב' ברכה ליטבק

בעד

הנתאים המוצעים מקובלים ביחס לשוק.

קשרי תעופה בע"מ

413013

72819

28/07/2020

מניות

 .1אישור מינוי מחדש של רואה חשבון המבקר ,משרד  -KPMGסומך
חייקין ,והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת .2020

בעד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נגד

עבר

בהתאם לתקנון החברה ,מינוי דירקטור (שאינו
חיצוני) יהיה באישור האסיפה הכללית וללא תוקף
(קרי לא יעלה לאישור מחדש ע"י האסכ"ל) .אנו
סבורים כי מינוי דירקטור לתקופה שאינה קצובה
מפחית את מעורבות בעלי מניות המיעוט בחברה
ושולל מהם את הזכות הבסיסית להצביע ולהשפיע
על הרכב דירקטוריון החברה וחבריו

עבר

בהתאם לתקנון החברה ,מינוי דירקטור (שאינו
חיצוני) יהיה באישור האסיפה הכללית וללא תוקף
(קרי לא יעלה לאישור מחדש ע"י האסכ"ל) .אנו
סבורים כי מינוי דירקטור לתקופה שאינה קצובה
מפחית את מעורבות בעלי מניות המיעוט בחברה
ושולל מהם את הזכות הבסיסית להצביע ולהשפיע
על הרכב דירקטוריון החברה וחבריו

עבר

סכום השיפוי תואם את יכולתה של החברה וכן את
המקובל בשוק

עבר

נימוקים

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

קשרי תעופה בע"מ

413013

72819

28/07/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של אייל סגל ,דירקטור שאינו דירקטור חיצוני ,כדירקטור
בחברה

קשרי תעופה בע"מ

413013

72819

28/07/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של רקפת קופרמן ,דירקטורית שאינה דירקטורית חיצונית,
כדירקטורית בחברה

בעד

קשרי תעופה בע"מ

413013

72819

28/07/2020

מניות

 .4אישור חידוש התקשרות החברה בהסכם ניהול עם רנאומן בע"מ

בעד

עבר

ביו ויו בע"מ

1096049

42556

29/07/2020

מניות

 .1הצגת הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנת  2019ודיון בהם (ללא
קבלת החלטה)

דיון

דיון

ביו ויו בע"מ

1096049

42556

29/07/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של רואי החשבון ( PWCקסלמן וקסלמן) המבקרים של
החברה

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והניסיון הנדרש למילוי
התפקיד.

ביו ויו בע"מ

1096049

42556

29/07/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של עמנואל גיל כחבר הדירקטוריון בחברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

ביו ויו בע"מ

1096049

42556

29/07/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של דר אלן שוויבל כחבר הדירקטוריון בחברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

ביו ויו בע"מ

1096049

42556

29/07/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של וורן אסאנו כחבר הדירקטוריון בחברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

ביו ויו בע"מ

1096049

42556

29/07/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של ישה סיטון כחבר הדירקטוריון בחברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

ברנד תעשיות בע"מ

536011

75843

29/07/2020

מניות

הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2018

דיון

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

הסכם הניהול נעשה בתנאים מרובלים וסבירים
ביחס לגודלה של החברה וצרכיה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

ברנד תעשיות בע"מ

536011

75843

29/07/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן ,אלמגור,זהר ושוות' כרואה
החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת הנהלת
החברה לקבוע את שכרם

בעד

המשרד הינו בעל הידע והניסיון לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

ברנד תעשיות בע"מ

536011

75843

29/07/2020

מניות

 .3אשר את מינויו של מר גלעד הלוי כדירקטור בחברה עד לאסיפה
השנתית הבאה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

ברנד תעשיות בע"מ

536011

75843

29/07/2020

מניות

 .4לאשר את מינויו של מר חיים ברנד כדירקטור בחברה עד לאסיפה
השנתית הבאה

בעד

הינו בעל הניסיון הדרוש למילוי התפקיד.

ברנד תעשיות בע"מ

536011

75843

29/07/2020

מניות

 .5לאשר את מינויו של מר אורי עינן כדירקטור בחברה עד לאסיפה
השנתית הבאה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

ברנד תעשיות בע"מ

536011

75843

29/07/2020

מניות

 .6לאשר את מינויו של מר גלעד שביט כדירקטור בחברה עד לאסיפה
השנתית הבאה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

ברנד תעשיות בע"מ

536011

75843

29/07/2020

מניות

 .7לאשר את העדכונים ואת הארכת תוקפה של מדיניות התגמול לנושאי
משרה החל מיום  13בינואר  2020ולמשך תקופה שסיומה ביום  1באוגוסט
2021

בעד

אנו מוצאים את מדיניות התגמול המוצעת כסבירה
על כלל רכיביה.

פלאזה סנטרס אן.וי

1109917

4854

29/07/2020

מניות

Proposal to adopt (vaststellen) the minutes of the Extraordinary .
General Meeting of the Company, held on 19 December 2019

בעד

סעיף זה הינו סעיף טכני על מנת לאשר את
פרוטוקול האסיפה

פלאזה סנטרס אן.וי

1109917

4854

29/07/2020

מניות

Proposal to approve the Company’s IFRS consolidated annual .
accounts for the financial year ended 31 December 2019

בעד

הדוח הכספי מייצג את תוצאות ומצבה הכספי של
החברה ונערך על בסיס כללי חשבונאות הולנדיים

פלאזה סנטרס אן.וי

1109917

4854

29/07/2020

מניות

Proposal to discharge the directors of the Company from . .3
their liability for the conduct of business for the financial year
ended 31 December 2019

נגד

אנו סבורים כי קיימת בעייתיות בשחרור חברי
הדירקטוריון מחובתם

פלאזה סנטרס אן.וי

1109917

4854

29/07/2020

מניות

Proposal to appoint EY Israel, part of the global organization . .4
and member firm of Ernst & Young Global Limited, as the
external auditor for the IFRS-based financial statements of the
Company for the 2020 financial year. Proposal to appoint EY
Israel, part of the global organization and member firm of Ernst
& -Young Global Limited, as the external auditor for the IFRS
based financial statements of the Company for the 2020

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

פלאזה סנטרס אן.וי

1109917

4854

29/07/2020

מניות

Proposal to reappoint Mr. David Dekel, who is retiring by . .5
rotation under Article 23 paragraphs 3 and 6 of the Articles of
Association and may be reappointed under Article 23
paragraphs 6 and 9 of the Articles of Association

נגד

בחברה קיים דירקטוריון מדורג המנוגד למדיניותנו

פלאזה סנטרס אן.וי

1109917

4854

29/07/2020

מניות

Proposal to reappoint Mr. David Dekel, who is retiring by . .6
rotation under Article 23 paragraphs 3 and 6 of the Articles of
Association

נגד

בחברה קיים דירקטוריון מדורג המנוגד למדיניותנו

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי

1121607

2524131

29/07/2020

מניות

 .1פטור מאחריות לחברי דירקטוריון

נגד

פטור לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי

1121607

2524131

29/07/2020

מניות

 .2אישור אימוץ מדיניות תגמול חדשה לחברה

נגד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי

1121607

2524131

29/07/2020

מניות

 .3אישור אימוץ מדיניות תגמול חדשה לחברה לפי הדין ההולנדי

נגד

מדיניות התגמול אינו תואמת את המקובל בשוק

קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בעמ

1166768

0

29/07/2020

מניות

 .1לאשר את מינויה של הגב' איילת נחמיאס ורבין כדירקטורית חיצונית
בחברה ,לתקופה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בעמ

1166768

0

29/07/2020

מניות

 .2לאשר את מינוי של מר משה משיח כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופה
בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בעמ

1166768

0

29/07/2020

מניות

 .3לאשר מתן כתבי פטור והתחייבות לשיפוי לדירקטורים ולמועמדים
לכהונת דירקטורים בחברה ,ה"ה ארז לבנון ,אורית סתו ,איילת נחמיאס
ורבין ומשה משיח ,בנוסח המצ"ב כנספח ג' לדוח זימון האסיפה

בעד

כתב הפטור תואם את המקובל בשוק

קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בעמ

1166768

0

29/07/2020

מניות

 .4לאשר מתן כתב פטור והתחייבות לשיפוי למועמד לכהונת דירקטור ,ה"ה
פלג דודוביץ ,בנוסח המצ"ב כנספח ג' לדוח זימון האסיפה

בעד

כתב הפטור תואם את המקובל בשוק

י.ד .מור השקעות בע"מ

1141464

321045

29/07/2020

מניות

 .1דיון בדוח התקופתי לשנת  2019של החברה

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

י.ד .מור השקעות בע"מ

1141464

321045

29/07/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט ( )BDOרואי חשבון,
כרואי החשבון המבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה ,לקבוע
את שכרם כרואי החשבון המבקרים

בעד

י.ד .מור השקעות בע"מ

1141464

321045

29/07/2020

מניות

 .3דיווח לאסיפה הכללית השנתית על שכר רואי החשבון המבקרים בשנת
2019

דיון

י.ד .מור השקעות בע"מ

1141464

321045

29/07/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר מאיר גרידיש (יו" ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה
לתקופת כהונה נוספת עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

י.ד .מור השקעות בע"מ

1141464

321045

29/07/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר יוסף לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד
תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

י.ד .מור השקעות בע"מ

1141464

321045

29/07/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר אלי לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד
תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

י.ד .מור השקעות בע"מ

1141464

321045

29/07/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של מר בנימין מאירוב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

י.ד .מור השקעות בע"מ

1141464

321045

29/07/2020

מניות

 .8מינוי של מר ירון בלום כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

י.ד .מור השקעות בע"מ

1141464

321045

29/07/2020

מניות

 .9מינוי מחדש של גב' רלי דנון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה
נוספת בת שלוש שנים החל מיום  20ביולי 2020

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

י.ד .מור השקעות בע"מ

1141464

321045

29/07/2020

מניות

 .10מינוי מחדש של מר אשר טישלר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה נוספת החל מיום  18באוקטובר  2020ועד לתום תקופת כהונה של 9
שנים ממועד מינויו כדירקטור חיצוני במור ניהול קרנות נאמנות ( )2013בע"מ

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

הבורסה לניע בתא

1159029

0

29/07/2020

מניות

 .1אישור תיקון סעיף  14.2למדיניות התגמול לנושאי המשרה של החברה,
כך שהפרמיה השנתית בגין פוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה בחברה
לא תעלה על  250,000דולר ארה" ב וסכום ההשתתפות העצמית שבה
תישא החברה לא יעלה על  1,000,000דולר ארה"ב לתביעה ,והכל
בהתאם למפורט בדוח כינוס האסיפה

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

עבר

הגבולות המצויות במדיניות התגמול נראות לנו
כסבירות ביחס לגודל החברה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ

1087824

468455

29/07/2020

מניות

 .1אישור התקשרות בביטוח לכיסוי אחריות נושאי משרה בתנאים החורגים
ממדיניות תגמול נושאי המשרה של החברה

בעד

תנאי הביטוח יעשו בתנאי שוק מקובלים

אינטרקיור בע"מ

1106376

862990

30/07/2020

מניות

 .1אישור הצעה פרטית מהותית לשבעה משקיעים מוסדיים ,משקיע פרטי
נוסף ,בעלת עניין ובעל השליטה בחברה ,והכל כמפורט בדוח ההצעה
הפרטית.

בעד

אנו סבורים כי העסקה המוצעת הינה לטובת
החברה ובעלי מניותיה

מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מ

675017

252708

30/07/2020

מניות

דיון בדוח התקופתי ,לרבות הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה
ביום 31.12.2019

דיון

מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מ

675017

252708

30/07/2020

מניות

 .2אישור מינוים מחדש של משרד רואי החשבון פאהן קנה ,כרו"ח מבקר של
החברה.

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים

מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מ

675017

252708

30/07/2020

מניות

 .3לאשר את מינויו מחדש של מר שלום אברבוך כדירקטור בחברה,
לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

נגד

בחברה מכהנים  50%בני משפחה ,בניגוד
למדיניותנו

מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מ

675017

252708

30/07/2020

מניות

 .4לאשר את מינויו מחדש של מר שמחה אברבוך כדירקטור בחברה,
לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

נגד

בחברה מכהנים  50%בני משפחה ,בניגוד
למדיניותנו

מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מ

675017

252708

30/07/2020

מניות

 .5לאשר את מינויו מחדש של מר שאול אברבוך כדירקטור בחברה,
לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

נגד

בחברה מכהנים  50%בני משפחה ,בניגוד
למדיניותנו

מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מ

675017

252708

30/07/2020

מניות

 .6לאשר את מינויו מחדש של מר איגור בן-דוד כדירקטור בחברה ,לתקופת
כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים

מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מ

675017

252708

30/07/2020

מניות

 .7לאשר את המשך העסקתו של מר שלום אברבוך ,לתקופה נוספת של
שלוש שנים החל מיום  ,1.8.2020ללא שינוי בתנאי העסקתו הנוכחיים

נגד

התנאים המוצעים מגיעים למר שלום אברבוך בגין
כהונתו במקביל כיו"ר דירקטוריון החברה ומנכ"ל
החברה במשרה מלאה .לאור הסתייגותנו מכפל
הכהונה ,אנו לא נוכל לתמוך באישור תנאיו.

מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מ

675017

252708

30/07/2020

מניות

 .8לאשר את המשך העסקתו של מר שמחה אברבוך ,לתקופה נוספת של
שלוש שנים החל מיום  ,1.8.2017ללא שינוי בתנאי העסקתו הנוכחיים.

נגד

אנו סבורים כי על החברה לעדכן את מנגנון המענק
של מר אברבוך בהתאם לתוצאותיה של חברת הבת

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מ

675017

252708

30/07/2020

מניות

 .9לאשר את המשך העסקתו של מר שאול אברבוך ,לתקופה נוספת של
שלוש שנים החל מיום  ,1.8.2017ללא שינוי בתנאי העסקתו הנוכחיים

בעד

כהן פיתוח גז ונפט בע"מ

810010

561457

30/07/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר 2019

דיון

כהן פיתוח גז ונפט בע"מ

810010

561457

30/07/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר לרואה
החשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית
הבאה של החברה ,ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

כהן פיתוח גז ונפט בע"מ

810010

561457

30/07/2020

מניות

 .3לאשר מינוי מחדש של הדירקטורית רונה אורליצקי לתקופה שסיומה
בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

כהן פיתוח גז ונפט בע"מ

810010

561457

30/07/2020

מניות

 .4לאשר מינוי מחדש של הדירקטור סער לביא לתקופה שסיומה בתום
האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

כהן פיתוח גז ונפט בע"מ

810010

561457

30/07/2020

מניות

 .5לאשר מינוי מחדש של הדירקטור אתגר סוארי לתקופה שסיומה בתום
האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

כהן פיתוח גז ונפט בע"מ

810010

561457

30/07/2020

מניות

 .6לאשר מינוי מחדש של הדירקטור דוד יחיאל שוורץ – דירקטור בלתי
תלוי ,לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

כהן פיתוח גז ונפט בע"מ

810010

561457

30/07/2020

מניות

 .7לאשר את החלפת תקנון החברה הקיים בתקנון חדש בנוסח המצורף
כנספח ב' לדוח הזימון

בעד

ככלל ,אנו מסתייגים מתיקונים שמהותם הקטנת
הרוב הנדרש בנושאים מהותיים .בנוסף ,החברה
מבקשת לאפשר לדירקטוריון החברה שיקול דעת
בלעדי בעניין חלוקת דיבידנד ללא הצורך להביא
זאת לאישור האסיפה הכללית.

כהן פיתוח גז ונפט בע"מ

810010

561457

30/07/2020

מניות

 .8לאשר את מדיניות התגמול של החברה ,המצורפת כנספח ג' לדוח הזימון

בעד

אנו מוצאים את מדיניות התגמול כמקובלת.

כהן פיתוח גז ונפט בע"מ

810010

561457

30/07/2020

מניות

 .9לאשר את התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות מלאה
של מר שוני אלבק למתן שירותי מנכ"ל החברה באמצעותו ,החל מיום 1
ביוני  ,2020בתנאים שעיקריהם מפורטים בסעיף  2.6לדוח הזימון

בעד

אנו מוצאים את התנאים המוצעים לו כסבירים ביחס
לתפקיד ולהיקף המשרה.

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

כהן פיתוח גז ונפט בע"מ

810010

561457

30/07/2020

מניות

 .10לאשר את הכללת נושאי המשרה הזכאים בפוליסות לביטוח דירקטורים
ונושאי משרה ולאשר את הכללתם של נושאי המשרה הזכאים כמוטבים
בפוליסות ביטוח עתידיות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ,בחברה
ובחברות בנות של החברה ,בהן תתקשר החברה במהלך העסקים הרגיל,
בתנאים המפורטים בסעיף  2.7לדוח הזימון ,בכפוף לאישור מדיניות
התגמול של החברה כמפורט בסעיף  2.5לדוח הזימון

בעד

יחס הפרמיה מהכיסוי נמצא בטווח המקובל ביחס
לחברות דומות בשוק.

כהן פיתוח גז ונפט בע"מ

810010

561457

30/07/2020

מניות

 .11לאשר הענקת כתבי פטור של החברה לנושאי המשרה הזכאים,
בהתאם לנוסח המצורף כנספח ד' לדוח הזימון ,בכפוף לתיקון תקנון החברה
כמפורט בסעיף  2.4לדוח הזימון ולאישור מדיניות התגמול של החברה
כמפורט בסעיף  2.5לדוח הזימון

בעד

כתב הפטור המוצע תואם את מדיניותנו.

כהן פיתוח גז ונפט בע"מ

810010

561457

30/07/2020

מניות

 .12לאשר הענקת כתבי התחייבות לשיפוי של החברה לנושאי המשרה
הזכאים ,בהתאם לנוסח המצורף כנספח ה' לדוח הזימון ,בכפוף לתיקון
תקנון החברה כמפורט בסעיף  2.4לדוח הזימון ולאישור מדיניות התגמול
של החברה כמפורט בסעיף  2.5לדוח הזימון

בעד

נוסח כתב השיפוי אינו תואם את מדיניותנו כאשר
בהתאם לנוסח סך השיפוי המקסימאלי ייקבע לפי
הגבוה מבין 25% :מהונה העצמי של החברה או 50
מיליוני ש"ח.

כהן פיתוח גז ונפט בע"מ

810010

561457

30/07/2020

מניות

 .13לאשר כדיבידנד סופי את דיבידנד הביניים לשנת  ,2019אשר אושר
בדירקטוריון החברה ביום  19באוגוסט  2019בסך של  7.5מיליון דולר
ארה"ב ואשר שולם ביום  11בספטמבר  2019ולאשר כדיבידנד סופי את
דיבידנד הביניים לשנת  ,2020אשר אושר בדירקטוריון החברה ביום 29
במרץ  2020בסך של  5מיליון דולר ארה" ב ואשר שולם ביום  21באפריל
2020

בעד

החברה עומדת בכל המבחנים ואין חשש לפגיעה
בהמשך לדיבידנד שחולק.

ריט  1בע"מ

1098920

3181692

30/07/2020

מניות

 .1מינוי מחדש של דרור גד כדירקטור בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ריט  1בע"מ

1098920

3181692

30/07/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של דוד ברוך כדירקטור בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ריט  1בע"מ

1098920

3181692

30/07/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של יצחק שריר כדירקטור בלתי תלוי בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ריט  1בע"מ

1098920

3181692

30/07/2020

מניות

 .4מינוי קותי גביש כדירקטור בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ריט  1בע"מ

1098920

3181692

30/07/2020

מניות

 .5מינוי עופר ארדמן כדירקטור בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ריט  1בע"מ

1098920

3181692

30/07/2020

מניות

 .6מינוי רואי חשבון מבקרים לחברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את
שכרם

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

ריט  1בע"מ

1098920

3181692

30/07/2020

מניות

 .7הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2019

דיון

ריט  1בע"מ

1098920

3181692

30/07/2020

מניות

 .8הארכת כהונתה של אירית שלומי כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ריט  1בע"מ

1098920

3181692

30/07/2020

מניות

 .9מימוש אופציה להארכת הסכם הניהול של החברה בשנתיים

בעד

תנאי ההסכם נראים לנו כסבירים ביחס לחברה

ריט  1בע"מ

1098920

3181692

30/07/2020

מניות

 .10תיקון מדיניות התגמול של החברה בדבר גובה פרמיית ביטוח
דירקטורים נושאי משרה המרבית.

בעד

תנאי הביטוח נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

1104280

339240

02/08/2020

מניות

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019

דיון

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

1104280

339240

02/08/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של מר אבי פישר ,יו"ר הדירקטוריון ,לתקופת כהונה נוספת
עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף
 1.2לזימון האסיפה.

נגד

בדירקטוריון החברה שיעור דירקטורים בלתי תלויים
נמוך מהמקובל בשוק

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

1104280

339240

02/08/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של פרופ' גבי ברבש לתקופת כהונה נוספת עד לתום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף  1.2לזימון
האסיפה.

נגד

בדירקטוריון החברה שיעור דירקטורים בלתי תלויים
נמוך מהמקובל בשוק

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

1104280

339240

02/08/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של גב' סיגליה חפץ לתקופת כהונה נוספת עד לתום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף  1.2לזימון
האסיפה.

נגד

בדירקטוריון החברה שיעור דירקטורים בלתי תלויים
נמוך מהמקובל בשוק

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

1104280

339240

02/08/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של גב' נופר מלובני לתקופת כהונה נוספת עד לתום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף  1.2לזימון
האסיפה.

נגד

בדירקטוריון החברה שיעור דירקטורים בלתי תלויים
נמוך מהמקובל בשוק

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

1104280

339240

02/08/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר תומר בבאי לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף  1.2לזימון האסיפה.

נגד

בדירקטוריון החברה שיעור דירקטורים בלתי תלויים
נמוך מהמקובל בשוק

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

1104280

339240

02/08/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון
המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה.

בעד

למשרד רואה החשבון הידע והניסיון הדרושים
לתפקיד

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

1104280

339240

02/08/2020

מניות

 .8אישור מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה ,כמפורט בסעיף 1.4
לזימון האסיפה.

בעד

מדיניות התגמול של החברה תואמת את מצבה וכן
את יכולתה הפיננסית

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

1104280

339240

02/08/2020

מניות

 .9אישור תיקון כתבי השיפוי המוענקים לדירקטורים ונושאי המשרה
בחברה ,כמפורט בסעיף  1.5לזימון האסיפה.

בעד

סכום השיפוי תואם את יכולתה של החברה

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

1104280

339240

02/08/2020

מניות

 .10אישור הארכת תוקף כתבי הפטור שניתנו לה"ה אבי פישר (יו"ר
הדירקטוריון) ,נופר מלובני ,תומר בבאי וסיגליה חפץ ,למשך תקופת כהונתם
בחברה ,כמפורט בסעיף  1.6לזימון האסיפה.

בעד

נוסח כתב הפטור תואם את המקובל בשוק

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

1104280

339240

02/08/2020

מניות

 .11אישור הענקת האופציות למנכ"ל החברה ,כמפורט בסעיף  1.7לזימון
האסיפה.

בעד

תנאי הענקת האופציות תואמות את מדיניות
התגמול של החברה וכן את המקובל בשוק

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

531012

40227

02/08/2020

מניות

 .1אישור החלפת משרד רואה החשבון המבקר של החברה

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

473017

103289

02/08/2020

מניות

 .1הצגה ודיון בדוח התקופתי של החברה לשנת ( 2019ובכללו בדוחות
הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  2019ובדוח הדירקטוריון לאותו
המועד)

דיון

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

473017

103289

02/08/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של מר עמוס לוזון כדירקטור

נגד

החברה לא סיפקה נתוני השתתפות בישיבות
דירקטוריון ב 24-12-החודשים שקדמו למועד
האסיפה ,על כן אין באפשרותנו לבחון את מידם
זמינותם של הדירקטורים המכהנים בחברה

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

473017

103289

02/08/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר שמשון הראל כדירקטור

נגד

החברה לא סיפקה נתוני השתתפות בישיבות
דירקטוריון ב 24-12-החודשים שקדמו למועד
האסיפה ,על כן אין באפשרותנו לבחון את מידם
זמינותם של הדירקטורים המכהנים בחברה

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

473017

103289

02/08/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר עופר כדורי כדירקטור

נגד

החברה לא סיפקה נתוני השתתפות בישיבות
דירקטוריון ב 24-12-החודשים שקדמו למועד
האסיפה ,על כן אין באפשרותנו לבחון את מידם
זמינותם של הדירקטורים המכהנים בחברה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

473017

103289

02/08/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של הגברת ליה לוזון כדירקטורית

נגד

החברה לא סיפקה נתוני השתתפות בישיבות
דירקטוריון ב 24-12-החודשים שקדמו למועד
האסיפה ,על כן אין באפשרותנו לבחון את מידם
זמינותם של הדירקטורים המכהנים בחברה

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

473017

103289

02/08/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר אהוד (אודי) ארז כדירקטור בלתי תלוי

נגד

החברה לא סיפקה נתוני השתתפות בישיבות
דירקטוריון ב 24-12-החודשים שקדמו למועד
האסיפה ,על כן אין באפשרותנו לבחון את מידם
זמינותם של הדירקטורים המכהנים בחברה

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

473017

103289

02/08/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של משרד  PwCישראל (קסלמן וקסלמן) כרואה החשבון
המבקר של החברה; דיווח בדבר שכר רואי החשבון המבקרים

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לתפקיד

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

473017

103289

02/08/2020

מניות

 .8אישור מינויה של הגב' גליה מלכה כדירקטורית חיצונית בחברה,
לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים שתחילתה במועד האסיפה

נגד

החברה סרבה להעביר לנו פרטים משלימים אודות
המועמדת הקשורים באי תלותה לחברה וכן פרטים
נוספים בכדי שנוכל לבחון נכונה את התאמתה
לתפקיד

ארית תעשיות בע"מ

587014

154358

02/08/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019

דיון

ארית תעשיות בע"מ

587014

154358

02/08/2020

מניות

 .2מינוי מחדש רואה חשבון מבקר

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

ארית תעשיות בע"מ

587014

154358

02/08/2020

מניות

 .3אישור הארכת כהונת הדירקטור המכהן בחברה ,מר צבי לוי ,בשנה
נוספת

בעד

הינו בעל הניסיון הדרוש למילוי התפקיד.

ארית תעשיות בע"מ

587014

154358

02/08/2020

מניות

 .4אישור הארכת כהונת הדירקטור המכהן בחברה ,מר שלום בן אליהו,
בשנה נוספת

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרוש למילוי התפקיד.

ארית תעשיות בע"מ

587014

154358

02/08/2020

מניות

 .5אישור הארכת כהונת הדירקטור המכהן בחברה ,מר יואב טוביה ,בשנה
נוספת

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

ארית תעשיות בע"מ

587014

154358

02/08/2020

מניות

 .6אישור הארכת כהונת הדירקטור המכהן בחברה ,מר חיים שטפלר,
בשנה נוספת

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

ארית תעשיות בע"מ

587014

154358

02/08/2020

מניות

 .7אישור הארכת כהונתו של מר דוד מרום כדירקטור חיצוני בחברה
לתקופת כהונה נוספת (שנייה במספר) בת שלוש שנים

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

ארית תעשיות בע"מ

587014

154358

02/08/2020

מניות

 .8עדכון למדיניות התגמול של נושאי משרה בחברה

בעד

מדיניות התגמול תואמת את מדיניותנו

ארית תעשיות בע"מ

587014

154358

02/08/2020

מניות

 .9הארכת תנאי כהונתו והעסקתו של יו" ר הדירקטוריון ובעל השליטה
בחברה ,ללא שינוי ,לתקופה של שלוש שנים ,שתחילתה ביום 1.11.2020
וסיומה ביום 31.10.2023

בעד

אנו מוצאים את התנאים המוצעים לו כסבירים
ובזאת בשים לב כי הוא בעל השליטה בחברה.

קבוצת סקופ מתכות בע"מ

288019

902230

02/08/2020

מניות

 .1דיון בדוח רווח והפסד ומאזן ובדוח הדירקטוריון

דיון

קבוצת סקופ מתכות בע"מ

288019

902230

02/08/2020

מניות

 .2מינוי מר שמואל שילה כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת סקופ מתכות בע"מ

288019

902230

02/08/2020

מניות

 .3מינוי עו"ד ד" ר ארנה ליכטנשטיין כדירקטורית בדירקטוריון החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת סקופ מתכות בע"מ

288019

902230

02/08/2020

מניות

 .4מינוי מר אייל שביט כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת סקופ מתכות בע"מ

288019

902230

02/08/2020

מניות

 .5מינוי מר יובל בן זאב כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת סקופ מתכות בע"מ

288019

902230

02/08/2020

מניות

 .6מינוי רואה החשבון המבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לתפקיד

קבוצת סקופ מתכות בע"מ

288019

902230

02/08/2020

מניות

 .7מינוי גב' יפעת אדורם זק כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה

בעד

הינה בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

קבוצת סקופ מתכות בע"מ

288019

902230

02/08/2020

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

 .8מינוי רו" ח ערן הדר כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה

בעד

איי.די.איי הנפקות ( )2010בע"מ

1155878

239524.3

03/08/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

איי.די.איי הנפקות ( )2010בע"מ

1155878

239524.3

03/08/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ

1081074

806613

03/08/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדו" ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר 2019

דיון

איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ

1081074

806613

03/08/2020

מניות

דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור
שירותים נוספים בשנת 2019

דיון

איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ

1081074

806613

03/08/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של משרד רואי החשבון דלויט ברייטמן אלמגור זהר ,כרואי
החשבון המבקרים של החברה ,לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה ,והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע
את שכרם

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ

1081074

806613

03/08/2020

מניות

 .4הארכת כהונתו של מרדכי קרת לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד
לאסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ

1081074

806613

03/08/2020

מניות

 .5הארכת כהונתו של עמיחי גרין לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד
לאסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ

1081074

806613

03/08/2020

מניות

 .6הארכת כהונתו של ערן זמורה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד
לאסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ

1081074

806613

03/08/2020

מניות

 .7הארכת כהונתו של אהוד רובינשטיין לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד
לאסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ

1081074

806613

03/08/2020

מניות

 .8הארכת כהונתו של אברהם שומר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד
לאסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ

1081074

806613

03/08/2020

מניות

 .9הארכת כהונתו של טל שיינברום לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד
לאסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ

1081074

806613

03/08/2020

מניות

 .10אישור הארכת כהונתה של הדירקטורית החיצונית גב' אביטל שטיין ,ב-
 3שנים החל מיום  21באוקטובר 2020

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אשטרום נכסים בע"מ

2510238

261301.3

03/08/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

אשטרום נכסים בע"מ

2510238

261301.3

03/08/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

גב-ים נגב

1151141

03/08/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות

דיון

גב-ים נגב

1151141

03/08/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן לסדרה א''

בעד

גזית-גלוב בע"מ

1260652

1540973

03/08/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

גזית-גלוב בע"מ

1260652

1540973

03/08/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

מבטח שמיר אחזקות בע"מ

127019

557854

03/08/2020

מניות

 .1מינוי מחדש של מר מאיר שמיר כדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

דיון

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

מבטח שמיר אחזקות בע"מ

127019

557854

03/08/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של מר יחזקאל דברת כדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

מבטח שמיר אחזקות בע"מ

127019

557854

03/08/2020

מניות

 .3מינוי מר אביגדור יצחקי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

מבטח שמיר אחזקות בע"מ

127019

557854

03/08/2020

מניות

 .4מינוי מר יאיר ביטון כדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

מבטח שמיר אחזקות בע"מ

127019

557854

03/08/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה ,בריטמן אלמגור זהר
ושות' (.)Deloitte

בעד

למשרד הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

מבטח שמיר אחזקות בע"מ

127019

557854

03/08/2020

מניות

 .6דיון בדוח התקופתי לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר .2019

דיון

צבי צרפתי ובניו השקעות ובנין ( )1992בע"מ

425017

219838

03/08/2020

מניות

 .1אישור חלוקת דיבידנד בגין שנת  2018בסך של  14,189אלפי ש"ח,
לאחר שוועדת הביקורת ודירקטוריון החברה קבעו כי החברה עומדת
במבחני החלוקה הקבועים בסעיף  302לחוק החברות וכמפורט בסעיף 2
לדוח זימון אסיפה זה

בעד

תנאי הדיבידנד והיקפו נראים לנו כסבירים ביחס
לגודל החברה ופעילותה

אורמד פארמסוטיקלס אינק.

1141324

214858

03/08/2020

מניות

To re-elect the Aviad Friedman as director .1

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אורמד פארמסוטיקלס אינק.

1141324

214858

03/08/2020

מניות

To re-elect the Xiaoming Gao as director .2

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים נמוך מהנדרש על
ידנו בחברות ללא מוטת שליטה.

אורמד פארמסוטיקלס אינק.

1141324

214858

03/08/2020

מניות

To re-elect the Miriam Kidron as director .3

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים נמוך מהשיעור
הנדרש על פי מדיניותנו.

אורמד פארמסוטיקלס אינק.

1141324

214858

03/08/2020

מניות

To re-elect the Nadav Kidron as director .4

בעד

נמנה על מייסדי החברה והינו בעל ההשכלה
והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אורמד פארמסוטיקלס אינק.

1141324

214858

03/08/2020

מניות

To re-elect the Dr. Arie Mayer as director .5

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אורמד פארמסוטיקלס אינק.

1141324

214858

03/08/2020

מניות

To re-elect the Kevin Rakin as director .6

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך
מהנדרש על פי מדיניותנו.

אורמד פארמסוטיקלס אינק.

1141324

214858

03/08/2020

מניות

To re-elect the Leonard Sankn as director .7

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אורמד פארמסוטיקלס אינק.

1141324

214858

03/08/2020

מניות

To approve the Company’s Amended and Restated 2019 .8
.Stock Incentive Plan

בעד

עיקרי תוכנית התגמול ההונית תואמים את מדיניותנו.

אורמד פארמסוטיקלס אינק.

1141324

214858

03/08/2020

מניות

To approve an amendment to the Company’s Certificate of : .9
Incorporation to increase the Company’s authorized common
.stock from 30,000,000 shares to 75,000,000 shares

בעד

אנו מתרשמים כי הגדלת ההון נדרשת.

אורמד פארמסוטיקלס אינק.

1141324

214858

03/08/2020

מניות

To approve, on an advisory basis, the compensation of the .10
.Company’s Named Executive Officers

בעד

אנו מוצאים את התגמולים הנהוגים בחברה
כמקובלים.

אורמד פארמסוטיקלס אינק.

1141324

214858

03/08/2020

מניות

To approve, on an advisory basis, the frequency of holding .11
.an advisory vote on the Company’s executive compensation

בעד

אנו ממליצים על בחינת התגמולים אחת לשנה על
מנת שבעלי המניות יוכלו להגביר את מעורבותם.

אורמד פארמסוטיקלס אינק.

1141324

214858

03/08/2020

מניות

,To ratify the appointment of Kesselman & Kesselman .12
certified public accountants in Israel, a member of
PricewaterhouseCoopers International Limited, as the
independent registered public accounting firm of the Company
.for the fiscal year ending August 31, 2020

בעד

המשרד הינו בעל הידע והניסיון לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

גנריישן קפיטל

1156926

0

03/08/2020

מניות

 .1תיקון הסכם הניהול בין ג'נריישן קפיטל בע"מ לבין ג'נריישן ניהול בע"מ

בעד

אנו מוצאים את התקרות המצויות בהסכם כסבירות
ביחס לגודל החברה

גנריישן קפיטל

1156926

0

03/08/2020

מניות

 .2אישור תיקון מדיניות התגמול

בעד

אנו מוצאים את התקרות המצויות במדיניות כסבירות
ביחס לגודל החברה והיקף פעילותה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

נימוקים

החלטת האסיפה

גול פרטנרס בע"מ (מחוקה)

1093046

0

04/08/2020

מניות

 .1הארכת כהונתו של מר אלי גונן כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת
בת שלוש ( )3שנים

בעד

גול פרטנרס בע"מ (מחוקה)

1093046

0

04/08/2020

מניות

 .2בכפוף לאישור האסיפה את הארכת כהונתו של מר אלי גונן כדירקטור
חיצוני בחברה ,לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר אלי גונן בהתאם
לתנאים המפורטים בכתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה
בחברה בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכן מעת לעת ,וכפי שהוענקו
עד היום לנושאי המשרה בחברה אשר אינם נמנים על בעלי השליטה
וקרוביהם

בעד

כתב השיפוי המוצע מוגבל לעד  25%מהונה העצמי
של החברה ,בהתאם למדיניותנו

גול פרטנרס בע"מ (מחוקה)

1093046

0

04/08/2020

מניות

 .3אישור מחדש של הענקת כתבי שיפוי ,לנושאי משרה בחברה הנחשבים
בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם ו /או שלבעלי השליטה בחברה יש עניין
אישי בהענקת כתבי השיפוי שלהם

בעד

כתב השיפוי המוצע מוגבל לעד  25%מהונה העצמי
של החברה ,בהתאם למדיניותנו

וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ

161018

1305015

04/08/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר,
.2019

דיון

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ

161018

1305015

04/08/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון  - Deloitteבריטמן ,אלמגור ,זהר
ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה ,לתקופת ביקורת נוספת עד
למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון
החברה לקבוע את שכרו.

ללא המלצה

ללא המלצה

וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ

161018

1305015

04/08/2020

מניות

 .3מינויו מחדש של מר ניצן ספיר ,יו" ר דירקטוריון החברה ,לתקופת כהונה
נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה.

ללא המלצה

ללא המלצה

וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ

161018

1305015

04/08/2020

מניות

 .4מינויו מחדש של מר עדי אייל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה
עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

ללא המלצה

ללא המלצה

וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ

161018

1305015

04/08/2020

מניות

 .5מינויה מחדש של הגב' דינה עמיר לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית
בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

ללא המלצה

ללא המלצה

וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ

161018

1305015

04/08/2020

מניות

 .6מינויו מחדש של מר יצחק בדר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה
עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

ללא המלצה

ללא המלצה

וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ

161018

1305015

04/08/2020

מניות

 .7מינוי יעקב נימקובסקי כדירקטור בלתי תלוי חדש בחברה.

ללא המלצה

ללא המלצה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ

161018

1305015

04/08/2020

מניות

 .8אישור התקשרות החברה עם מיחשוב ישיר ,בעלת השליטה בחברה,
בפוליסה משותפת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה למספר
תקופות ביטוח נוספות ,עד לתקופה של  3שנים ,החל מיום  1.8.2020וכן
אישור הארכת התקשרות החברה בפוליסה הקיימת ,המשותפת עם
מיחשוב ישיר ,לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ,לתקופות
נוספות ,עד ליום  31במרץ .2021

ללא המלצה

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

691212

17006288

04/08/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום
 31בדצמבר .2019

דיון

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

691212

17006288

04/08/2020

מניות

 .2למנות מחדש את משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה חשבון מבקר ואת
משרד רואי חשבון סומך חייקין כרואה חשבון מבקר עד תום האסיפה
הכללית לשנת  ,2021ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם של
רואי החשבון המבקרים .באסיפה ידווח על שכר רואי החשבון המבקרים
לשנת  ,2019עבור פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים ,לפי סעיפים
 165ו 167-לחוק החברות.

בעד

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

691212

17006288

04/08/2020

מניות

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

691212

17006288

04/08/2020

מניות

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

691212

17006288

04/08/2020

מניות

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

691212

17006288

04/08/2020

מניות

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

691212

17006288

04/08/2020

מניות

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

691212

17006288

04/08/2020

מניות

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

691212

17006288

04/08/2020

מניות

נושאים שעל סדר היום

 .3למנות את מר שאול קוברינסקי כדירקטור ,במעמד של דירקטור חיצוני
כהגדרתו בהוראה  301להוראות ניהול בנקאי תקין ,לתקופה של שלוש
שנים ,החל מיום  11בדצמבר  ,2020בכפוף לקבלת הסכמת המפקח על
הבנקים למינוי או אי התנגדותו .באסיפה ייבחרו שלושה ( )3מתוך ארבעה
( )4מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה  301להוראות
ניהול בנקאי תקין ,אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים
בנקאיים .ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד .המשתתפים בהצבעה
 .4למנות את גב' איריס אבנר כדירקטורית במעמד של דירקטור חיצוני
כהגדרתו בהוראה  301להוראות ניהול בנקאי תקין ,לתקופה של שלוש
שנים ,החל מיום  22במרס  ,2021בכפוף לקבלת הסכמת המפקח על
הבנקים או אי התנגדותו .באסיפה ייבחרו שלושה ( )3מתוך ארבעה ()4
מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה  301להוראות ניהול
בנקאי תקין ,אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים
בנקאיים .ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד .המשתתפים בהצבעה
 .5למנות את ד"ר יעקב ליפשיץ כדירקטור ,במעמד של דירקטור חיצוני
כהגדרתו בהוראה  301להוראות ניהול בנקאי תקין ,לתקופה של שלוש
שנים ,החל מיום  26במרס  ,2021בכפוף לקבלת הסכמת המפקח על
הבנקים למינוי או אי התנגדותו .באסיפה ייבחרו שלושה ( )3מתוך ארבעה
( )4מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה  301להוראות
ניהול בנקאי תקין ,אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים
בנקאיים .ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד .המשתתפים בהצבעה
 .6למנות את גב' מונא בח'ית כדירקטורית ,במעמד של דירקטור חיצוני
כהגדרתו בהוראה  301להוראות ניהול בנקאי תקין ,לתקופה של שלוש
שנים .מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקח על הבנקים
למינוי או אי התנגדותו ,ובשים לב לאמור בסעיף  2.1.5לדוח זימון האסיפה,
בדבר סדר תחילת הכהונה של הדירקטורים הנבחרים .באסיפה ייבחרו
שלושה ( )3מתוך ארבעה ( )4מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני כהגדרתו
בהוראה  301להוראות ניהול בנקאי תקין ,אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי
 .7למנות את מר אהרן אברמוביץ כדירקטור ,במעמד של דירקטור חיצוני
כמשמעו בחוק החברות ,לתקופה של שלוש שנים ,החל מיום  30באוקטובר
 ,2020בכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו.
באסיפה יבחרו שני ( )2דירקטורים מתוך שלושה ( )3מועמדים לכהונת
דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות ,אשר הוצעו על ידי
הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים .ההצבעה לגבי כל דירקטור
תעשה בנפרד .המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד
 .8למנות את מר ברוך לדרמן כדירקטור ,במעמד של דירקטור חיצוני
כמשמעו בחוק החברות ,לתקופה של שלוש שנים החל מיום  27בנובמבר
 ,2020בכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו.
באסיפה יבחרו שני ( )2דירקטורים מתוך שלושה ( )3מועמדים לכהונת
דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות ,אשר הוצעו על ידי
הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים .ההצבעה לגבי כל דירקטור
תעשה בנפרד .המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד
 .9למנות את מר דני ימין כדירקטור ,במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו
בחוק החברות ,לתקופה של שלוש שנים .מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר
קבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו ,ובשים לב לאמור
בסעיף  2.1.5לדוח זימון האסיפה ,בדבר סדר תחילת הכהונה של
הדירקטורים הנבחרים .באסיפה יבחרו שני ( )2דירקטורים מתוך שלושה
( )3מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק
החברות ,אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים.

המלצה

נימוקים

החלטת האסיפה

ללא המלצה

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

בעד

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

בעד

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

בעד

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

בעד

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

בעד

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

בעד

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

בעד

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

יוניטרוניקס (( )1989ר"ג) בע"מ

1083831

177405

04/08/2020

מניות

הצגת הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ,דוח הדירקטוריון של
החברה על מצב ענייני התאגיד ,לרבות שכרו של רואה החשבון המבקר של
החברה בגין פעולות ביקורת ושכרו בגין פעולות נוספות ,והדוח השנתי
התקופתי (במתכונת ועדת ברנע) לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר .2019

דיון

יוניטרוניקס (( )1989ר"ג) בע"מ

1083831

177405

04/08/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רו"ח  BDOזיו האפט ,כרואה החשבון המבקר של
החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה
והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

יוניטרוניקס (( )1989ר"ג) בע"מ

1083831

177405

04/08/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר צבי ליבנה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.

נגד

בהתאם למדיניותנו בחברות עם מוטת שליטה ,אנו
ממליצים כי שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך
סך חברי הדירקטוריון יעמוד על לפחות .33%

יוניטרוניקס (( )1989ר"ג) בע"מ

1083831

177405

04/08/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר גילון בק לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.

נגד

בהתאם למדיניותנו בחברות עם מוטת שליטה ,אנו
ממליצים כי שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך
סך חברי הדירקטוריון יעמוד על לפחות .33%

יוניטרוניקס (( )1989ר"ג) בע"מ

1083831

177405

04/08/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר יריב אבישר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה.

נגד

בהתאם למדיניותנו בחברות עם מוטת שליטה ,אנו
ממליצים כי שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך
סך חברי הדירקטוריון יעמוד על לפחות .33%

יוניטרוניקס (( )1989ר"ג) בע"מ

1083831

177405

04/08/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר עמית בן צבי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה.

נגד

בהתאם למדיניותנו בחברות עם מוטת שליטה ,אנו
ממליצים כי שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך
סך חברי הדירקטוריון יעמוד על לפחות .33%

יוניטרוניקס (( )1989ר"ג) בע"מ

1083831

177405

04/08/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של מר חיים שני לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.

נגד

בהתאם למדיניותנו בחברות עם מוטת שליטה ,אנו
ממליצים כי שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך
סך חברי הדירקטוריון יעמוד על לפחות .33%

יוניטרוניקס (( )1989ר"ג) בע"מ

1083831

177405

04/08/2020

מניות

 .8מינוי מחדש של גב' ברקת שני לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית
בחברה.

נגד

בהתאם למדיניותנו בחברות עם מוטת שליטה ,אנו
ממליצים כי שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך
סך חברי הדירקטוריון יעמוד על לפחות .33%

מהדרין בע"מ

686014

678264

04/08/2020

מניות

 .1אישור תנאי כהונת מנכ"ל החברה הנכנס ,מר שאול שלח

בעד

תנאי הכהונה המוצעים תואמים את יכולתה של
החברה ואת המקובל בשוק

וונטייז פי אל סי

1138676

13870

04/08/2020

מניות

 .1לאשר את מינויו של מר אבי לוין כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה
בת שלוש שנים רטרואקטיבית החל מיום  30ביוני  2020וכן לאשר את תנאי
כהונתו כמפורט בסעיף  1.1לדוח הזימון

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

וונטייז פי אל סי

1138676

13870

04/08/2020

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

 .2לאשר את מינוייה של גב' מאיה גלוגובסקי כדירקטורית חיצונית בחברה
לתקופת כהונה בת שלוש שנים רטרואקטיבית החל מיום  30ביוני  2020וכן
לאשר את תנאי כהונתה כמפורט בסעיף  1.2לדוח הזימון

בעד

ביג מרכזי קניות בע"מ

1151117

467728.4

05/08/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

ביג מרכזי קניות בע"מ

1151117

467728.4

05/08/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

ביג מרכזי קניות בע"מ

1156231

505882.5

05/08/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

ביג מרכזי קניות בע"מ

1156231

505882.5

05/08/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

תפרון בע"מ

1082585

66171

05/08/2020

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה

בעד

מדיניות התגמול של החברה תואמת את מצבה וכן
את המקובל בשוק

תפרון בע"מ

1082585

66171

05/08/2020

מניות

 .2חידוש הסכם הניהול עם מנכ"ל החברה

בעד

הסכם הניהול עם מנכ"ל החברה תואם את גודלה
והיקף פעילותה של החברה

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

639013

854460

05/08/2020

מניות

 .1אישור התקשרות החברה בהסכם שירותים מעודכן עם חברה בשליטתו
של בעל השליטה.

בעד

אנו מתרשמים כי ההסכם המוצע הינו לטובת
החברה.

משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ

573014

537308

05/08/2020

מניות

 .3אישור תיקון תקנון למעט סעיפי הביטוח שיפוי ופטור

בעד

השינויים המוצעים לא באו לפגוע בזכויותיהם של
בעלי מניות המיעוט

משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ

573014

537308

05/08/2020

מניות

 .4שינוי סעיפי פטור שיפוי וביטוח בתקנון החברה

בעד

השינויים המוצעים לא באו לפגוע בזכויותיהם של
בעלי מניות המיעוט

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ

573014

537308

05/08/2020

מניות

 .5אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם ניהול עם חברת לוטן ש.ר.
ניהול בע"מ אשר בשליטתו של מר שאול לוטן -מנכ"ל ,דירקטור ובעל
השליטה בחברה.

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ

573014

537308

05/08/2020

מניות

 .6אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם העסקה של הגברת יעל לוטן,
קרובה של בעל השליטה ,המכהנת כיועצת משפטית של הקבוצה

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ

573014

537308

05/08/2020

מניות

 .7אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם העסקה של מר אמיר לוטן,
קרוב של בעל השליטה ,מנהל תחום ההתחדשות העירונית בחברה

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ

573014

537308

05/08/2020

מניות

 .8אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם העסקה עם הגברת חן גור
לוטן ,קרובה של בעל השליטה ,המכהנת בתפקיד ניהול נכסים מניבים,
ניהול ותחזוקת מערכת הנהלים בחברה ,ניהול מערך טיפול בדיירים ומנהלת
פרויקט התחנה המרכזית הישנה.

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

בריל תעשיות נעליים בע"מ

399014

39483

05/08/2020

מניות

 .1מינוי גב' ליאן גולדשטיין לתפקיד דירקטורית חיצונית בחברה ,החל מיום
.22.8.2020

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים

כן פייט ביופרמה בע"מ

1094473

35102

05/08/2020

מניות

To approve a grant of options to Pnina Fishman, the .1
Company’s Chief Executive Officer and director

נגד

מחיר המימוש משקף דיסקאונט של  10%ביחס
למחיר המניה .לאור ביצועי המניה בתקופה
האחרונה סברנו כי על מחיר המימוש לשקף פרמיה
ביחס למחיר השוק.

כן פייט ביופרמה בע"מ

1094473

35102

05/08/2020

מניות

To re-elect Yaacov Goldman to the Company’s board of .10
directors as an external director for a three-year term ending
July 24, 2023

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

כן פייט ביופרמה בע"מ

1094473

35102

05/08/2020

מניות

,To approve a grant of options to Ilan Cohn, Guy Regev .100
-Abraham Sartani, Israel Shamay, and Yaacov Goldman, non
executive directors of the Company

בעד

ההקצאה המוצעת תואמת את מדיניותנו.

קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ

1135706

141322

05/08/2020

מניות

 .1תיקון מדיניות התגמול של החברה בדבר תקרת פרמיית ביטוח אחריות
דירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון
האסיפה ,בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות ,התשנ"ט.1999-
התיקון המבוקש נועד להתאים את תקרת הפרמיה הקבועה במדיניות
התגמול של החברה לתנאי השוק בתחום הביטוח כאמור .לפרטים ראו
סעיף  2לדוח זימון האסיפה .נוסח ההחלטה המוצעת " :לאשר תיקון של
סעיף  26למדיניות התגמול של החברה בהתאם לנוסח המצורף כנספח א'
לדוח זימון האסיפה".

בעד

הכשרה חברה לביטוח בע"מ

1151026

104721.1

06/08/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

תנאי מסגר הביטוח תואמים את המקובל בשוק

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

הכשרה חברה לביטוח בע"מ

1151026

104721.1

06/08/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

הכשרה חברה לביטוח בע"מ

1156025

154254.7

06/08/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

הכשרה חברה לביטוח בע"מ

1156025

154254.7

06/08/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

(י.ז) קווינקו בע"מ

386011

233899

06/08/2020

מניות

 .1חידוש ההתקשרות עם מנכ"ל החברה ,מר יריב לרנר ,מבעלי השליטה
בחברה ,באשר לתנאי כהונתו והעסקתו.

בעד

תנאי ההתקשרות תואמים את יכולתה וגודלה של
החברה

(י.ז) קווינקו בע"מ

386011

233899

06/08/2020

מניות

 .2חידוש ההתקשרות עם יו" ר הדירקטוריון הפעיל של החברה ,מר יגאל
זילכה ,מבעלי השליטה בחברה ,באשר לתנאי כהונתו והעסקתו ,ללא שינוי
ביחס לתנאי כהונתו הנוכחיים.

בעד

תנאי ההתקשרות תואמים את יכולתה וגודלה של
החברה

(י.ז) קווינקו בע"מ

386011

233899

06/08/2020

מניות

 .3חידוש ההתקשרות עם המשנה למנכ"ל החברה ,גב' שירלי זילכה ,רעייתו
של בעל שליטה בחברה מר יגאל זילכה ,באשר לתנאי כהונתה והעסקתה,
ללא שינוי ביחס לתנאי כהונתה הנוכחיים.

בעד

תנאי ההתקשרות תואמים את יכולתה וגודלה של
החברה

(י.ז) קווינקו בע"מ

386011

233899

06/08/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטור מר יגאל זילכה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

(י.ז) קווינקו בע"מ

386011

233899

06/08/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של הדירקטור מר יריב לרנר

נגד

לגישתנו ,קיים פוטנציאל לניגוד עניינים נוכח היותו
חבר בדירקטוריון המפקח על פעילות ההנהלה מחד,
לבין היותו חבר הנהלה מתוקף היותו נושא משרה
בכירה מאידך

(י.ז) קווינקו בע"מ

386011

233899

06/08/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של הדירקטורית גב' שירלי זילכה

נגד

לגישתנו ,קיים פוטנציאל לניגוד עניינים נוכח היותה
חברה בדירקטוריון המפקח על פעילות ההנהלה
מחד ,לבין היותה חברת הנהלה מתוקף היותה
נושאת משרה בכירה מאידך

(י.ז) קווינקו בע"מ

386011

233899

06/08/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של הדירקטור מר רוני גנזיה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

(י.ז) קווינקו בע"מ

386011

233899

06/08/2020

מניות

 .8מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי מר אפרים עבודי

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

למשרד רואה החשבון הידע והניסיון הדרושים
לתפקיד

(י.ז) קווינקו בע"מ

386011

233899

06/08/2020

מניות

 .9מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה משרד
שטראוס לזר ושות'.

בעד

(י.ז) קווינקו בע"מ

386011

233899

06/08/2020

מניות

 .10דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת .2019

דיון

אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ

589010

518165

06/08/2020

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח דירקטוריון החברה לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר.2019 ,

דיון

אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ

589010

518165

06/08/2020

מניות

 .2מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר ,כרואה
החשבון המבקר של החברה ,החל ממועד אישור האסיפה ועד למועד כינוס
האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע
את שכרו.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ

589010

518165

06/08/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר יוסי שחק כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ

589010

518165

06/08/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר רונן נקר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ

589010

518165

06/08/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של גב' תמי גוטליב כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ

589010

518165

06/08/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של גב' יוכבד (יוכי) פלר כדירקטורית בחברה עד תום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ

589010

518165

06/08/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של מר יצחק קליין כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ

589010

518165

06/08/2020

מניות

 .8מינוי מחדש של גב' יעל טל לדירקטורית בחברה ,עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה.

נגד

בדירקטוריון החברה  45%מחברי הדירקטוריון הינם
קרובי משפחתו של בעל השליטה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ

589010

518165

06/08/2020

מניות

 .9מינוי מחדש גב' נועה פלר ממן לדירקטורית בחברה ,עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה.

נגד

בדירקטוריון החברה  45%מחברי הדירקטוריון הינם
קרובי משפחתו של בעל השליטה

אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ

589010

518165

06/08/2020

מניות

 .10מינוי גב' ענבר פלר לדירקטורית בחברה ,עד תום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה.

נגד

בדירקטוריון החברה  45%מחברי הדירקטוריון הינם
קרובי משפחתו של בעל השליטה

אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ

589010

518165

06/08/2020

מניות

 .11מינוי מר עומר פלר לדירקטור בחברה ,עד תום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה.

נגד

בדירקטוריון החברה  45%מחברי הדירקטוריון הינם
קרובי משפחתו של בעל השליטה

אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ

589010

518165

06/08/2020

מניות

 .12אישור הארכת תוקף הסכם הניהול בדבר המשך מתן שירותי מנכ"ל
החברה ,יו" ר דירקטוריון חברות בנות על ידי מר עודד פלר ,באותם התנאים
כפי שאושרו על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות ביום  23במאי2017 ,

בעד

אנו מוצאים את השכר המוצע כסביר ביחס לגודל
החברה ,היקף פעילותה וביחס להיקף אחריותו של
נושא המשרה

אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ

589010

518165

06/08/2020

מניות

 .13אישור התקשרות דיפוכם עמגל (יצור כימיקלים) בע"מ בהסכם שירותי
ניהול בדבר הענקת שירותי מנכ"ל על ידי הגב' יעל טל

בעד

אנו מוצאים את השכר המוצע כסביר ביחס לגודל
החברה ,היקף פעילותה וביחס להיקף אחריותו של
נושא המשרה

אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ

589010

518165

06/08/2020

מניות

 .14הארכת ההתקשרות בין אמיליה קוסמטיקס בע"מ וגב' ענבר פלר
לעדכון תנאי העסקתה כסמנכ" לית מכירות גלובאלית

בעד

אנו מוצאים את השכר המוצע כסביר ביחס לגודל
החברה ,היקף פעילותה וביחס להיקף אחריותו של
נושא המשרה

אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ

589010

518165

06/08/2020

מניות

 .15הארכת התקשרות בין כימוביל ומר עומר פלר.

בעד

אנו מוצאים את השכר המוצע כסביר ביחס לגודל
החברה ,היקף פעילותה וביחס להיקף אחריותו של
נושא המשרה

אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ

589010

518165

06/08/2020

מניות

 .16התקשרות בקטוכם בע"מ בהסכם שכירות עם באלק כמיקלס.

בעד

תנאי ההסכם נראים לנו כסבירים ביחס לחברה
וביחס לפעילותה

אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ

589010

518165

06/08/2020

מניות

 .17הארכת תוקף כתב השיפוי שהוענק למנכ"ל החברה ,מר עודד פלר,
בעל השליטה בחברה.

בעד

כתב השיפוי המוצע מוגבל לעד  25%מהונה העצמי
של החברה ,בהתאם למדיניותנו

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

התקרות המצויות במדיניות נראות לנו כסבירות
ביחס לגודל החברה והיקף פעילותה

אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ

589010

518165

06/08/2020

מניות

 .18אישור מדיניות התגמול של החברה

בעד

נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ

643015

2313067

06/08/2020

מניות

 .1מינוי מר שמואל מסנברג לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלש ()3
שנים כדירקטור חיצוני בחברה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ,החל מיום
 1באוקטובר  ,2020אישור האסיפה ,ואישור כי יהיה זכאי לגמול דירקטורים
בהתאם לגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות
לדירקטור חיצוני) ,התש"ס2000-

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ

643015

2313067

06/08/2020

מניות

 .2אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי
משרה בחברה ,לרבות בעל השליטה בחברה ו/או מנכ"ל החברה ,בפוליסת
ביטוח הנערכת על ידי אקויטל בע"מ ,בעלת השליטה בחברה (בעקיפין),
עבורה ועבור התאגידים שבשליטתה ובכללן החברה

בעד

תנאי הביטוח נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ

643015

2313067

06/08/2020

מניות

 .3בכפוף לאישור החלטה מס'  2לעיל ,לאשר לחברה להתקשר בפוליסה
לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ,מעת לעת ובלבד שכל תקופות
הביטוח לא תעלינה במצטבר על תקופה של  3שנים מיום  ,1.6.2020מבלי
שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה וזאת
במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית הנערכת על ידי אקויטל

בעד

תנאי הביטוח נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ

643015

2313067

06/08/2020

מניות

 .4אישור הארכת תוקף כתב השיפוי שניתן על ידי החברה ליו"ר דירקטוריון
החברה שהינו בעל שליטה בחברה ,לתקופה של  3שנים החל מיום 1
באוקטובר  ,2020בנוסח כתב השיפוי שצורף כנספח ב' לדוח הזימון

בעד

תנאי השיפוי מוגבלים לעד  25%מהונה העצמי של
החברה ,בהתאם למדיניותנו

אקויטל בע"מ

755017

4047278

06/08/2020

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31
בדצמבר .2019

דיון

אקויטל בע"מ

755017

4047278

06/08/2020

מניות

 .2מינוי של משרד סומך חייקין ,רואי חשבון ,כרואי החשבון המבקרים של
החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון
החברה לקבוע את שכרם

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

אקויטל בע"מ

755017

4047278

06/08/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אקויטל בע"מ

755017

4047278

06/08/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אקויטל בע"מ

755017

4047278

06/08/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של גב' הדר בן-גור שם -טוב כדירקטורית בלתי תלויה
בחברה ואישור כי תהיה זכאית לגמול בגין כהונתה כדירקטורית בלתי תלויה
בגובה הגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות
לדירקטור חיצוני) ,התש"ס2000-

בעד

אקויטל בע"מ

755017

4047278

06/08/2020

מניות

 .6מינוי מר יוסף ירום לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלש ( )3שנים
כדירקטור חיצוני בחברה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ,החל מיום 2
באוקטובר  ,2020ואישור כי יהיה זכאי לגמול דירקטורים בהתאם לגמול
המזערי על פי תקנות החברות ( כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור
חיצוני) ,התש"ס2000-

בעד

אקויטל בע"מ

755017

4047278

06/08/2020

מניות

 .7מינוי מר גלעד ריצ'מן לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלש ()3
שנים כדירקטור חיצוני בחברה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ,החל מיום
 2בנובמבר  ,2020ואישור כי יהיה זכאי לגמול דירקטורים בהתאם לגמול
המזערי על פי תקנות החברות ( כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור
חיצוני) ,התש"ס2000-

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אקויטל בע"מ

755017

4047278

06/08/2020

מניות

 .8אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי
משרה בחברה ,לרבות בעל השליטה בחברה ו/או מנכ"ל החברה ,בפוליסת
ביטוח הנערכת על ידי החברה ,עבורה ועבור התאגידים שבשליטתה

בעד

תנאי הביטוח נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

אקויטל בע"מ

755017

4047278

06/08/2020

מניות

 .9בכפוף לאישור החלטה מס'  8לעיל ,לאשר לחברה להתקשר בפוליסה
לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ,מעת לעת ובלבד שכל תקופות
הביטוח לא תעלינה במצטבר על תקופה של  3שנים מיום  ,1.6.2020מבלי
שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה וזאת
במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית הנערכת על ידי החברה

בעד

תנאי הביטוח נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

אקויטל בע"מ

755017

4047278

06/08/2020

מניות

 .10אישור הארכת תוקף כתב השיפוי שניתן על ידי החברה ליו"ר
דירקטוריון החברה שהינו בעל שליטה בחברה ,לתקופה של  3שנים החל
מיום  2באוקטובר  ,2020בנוסח כתב השיפוי שצורף כנספח ב' לדוח הזימון

בעד

תנאי השיפוי מוגבלים לעד  25%מהונה העצמי של
החברה

כיטוב פארמה בע"מ

765016

59927

06/08/2020

מניות

To approve an increase of the Company's registered and .1
authorized ordinary share capital and corresponding
amendments to the Company's articles of association and its
.memorandum of association

נגד

מבנה ההון ,בהתאם לס''  8למדיניות

כיטוב פארמה בע"מ

765016

59927

06/08/2020

מניות

To approve an amendment to the Kitov Pharma Ltd. 2016 .2
Equity-Based Incentive Plan to increase the aggregate number
of ordinary shares reserved thereunder in order to be able to
award options that qualify as incentive stock options for U.S. tax
.purposes

בעד

תגמול בכירים ,משתנה הוני ,בהתאם לס'' 4.2.5
למדיניות

כיטוב פארמה בע"מ

765016

59927

06/08/2020

מניות

To approve an amended and restated Compensation Policy .3
.for the Company's executive officers and directors

נגד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

החלטת האסיפה

נימוקים

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

כיטוב פארמה בע"מ

765016

59927

06/08/2020

מניות

,To approve the grants of equity-based awards to Isaac Israel .4
.the Company’s Chief Executive Officer and a Director

בעד

תגמול בכירים ,משתנה הוני ,בהתאם לס'' 4.2.5
למדיניות

כיטוב פארמה בע"מ

765016

59927

06/08/2020

מניות

To approve the grants of equity-based awards to Dr. Eric .5
Rowinsky, the Chairman of the Board of Directors of the
.Company

בעד

תגמול בכירים ,משתנה הוני ,בהתאם לס'' 4.2.5
למדיניות

כיטוב פארמה בע"מ

765016

59927

06/08/2020

מניות

To approve the grants of equity-based awards to the other .6
.members of the Board of Directors of the Company

בעד

שכר דירקטורים ודחצים ,בהתאם לס'' 4.2.8
למדיניות

אלקטרה נדל"ן בע"מ

1094044

763227

06/08/2020

מניות

 .1מינוי גב' איריס שפירא -ילון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה
נוספת באותם תנאי כהונה ,החל מיום  9באוגוסט  .2020תקופת כהונתה
של הדירקטורית החיצונית ,באם תמונה ,תהיה לתקופה של שלוש שנים.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אלקטרה נדל"ן בע"מ

1094044

763227

06/08/2020

מניות

 .2מינוי מר איתן מחובר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת
באותם תנאי כהונה ,החל מיום  7בנובמבר  .2020תקופת כהונתו של
הדירקטור החיצוני ,באם ימונה ,תהיה לתקופה של שלוש שנים.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

סופרגז אנרגיה בעמ

1166917

0

06/08/2020

מניות

 .1מינויו של מר משה קוסטליץ כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה
לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש ( )3שנים החל מיום  11ביוני 2020

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

סופרגז אנרגיה בעמ

1166917

0

06/08/2020

מניות

 .2מינויה של גב' גבי הלר כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה
לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש ( )3שנים החל ממועד אישור האסיפה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

סופרגז אנרגיה בעמ

1166917

0

06/08/2020

מניות

 .3מינויו של מר נחמיה חצקלוביץ כדירקטור בדירקטוריון החברה החל
ממועד אישור האסיפה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה  2006בע"מ

1104249

2569146

06/08/2020

מניות

 .1מינויו של מר רוני מליניאק כדירקטור חיצוני

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה  2006בע"מ

1104249

2569146

06/08/2020

מניות

 .2אישור תנאי התקשרות לשכירת נכסים מחברה בבעלות בעל השליטה.

נגד

אנו סבורים כי החברה הייתה צריכה לקיים הליך
שונה בהתקשרות בעסקה עם בעל השליטה

א.ליבנטל אחזקות בע"מ

584011

94847

09/08/2020

מניות

 .1אישור מינוי מחדש של מר שלמה בן עזרי כדירקטור חיצוני

נגד

החברה לא שיתפה את נתוני ההשתתפות שלה ועל
כן לא יכולנו לבחון את הדירקטור

א.ליבנטל אחזקות בע"מ

584011

94847

09/08/2020

מניות

 .2אישור התגמול השנתי למר בן עזרי

בעד

הגמול הוא כמקובל בחברות ציבוריות ועל כן לא
נסתייג על רקע זה

קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ (בשימור)

1118116

45224

09/08/2020

מניות

 .1אישור מינוי מחדש של מר מנור גינדי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה,
אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון
ההתאגדות של החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ (בשימור)

1118116

45224

09/08/2020

מניות

 .2אישור מינוי מחדש של מר כפיר גינדי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה,
אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון
ההתאגדות של החברה.

נגד

אנו מסתייגים ממינויו של מנכ"ל החברה כדירקטור

קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ (בשימור)

1118116

45224

09/08/2020

מניות

 .3אישור מינוי מחדש של גב' חגית ויינשטוק כדירקטורית בחברה לתקופת
כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה ,אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות
או תקנון ההתאגדות של החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ (בשימור)

1118116

45224

09/08/2020

מניות

 .4אישור מינוי מחדש של מר דוד זהבי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה,
אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון
ההתאגדות של החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ (בשימור)

1118116

45224

09/08/2020

מניות

 .5אישור מינוי מחדש של גב' רויטל גרבר אקב כדירקטורית בחברה
לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות
של החברה ,אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק
החברות או תקנון ההתאגדות של החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ (בשימור)

1118116

45224

09/08/2020

מניות

 .6אישור מינוי מחדש של מר יריב אברהם כדירקטור בחברה לתקופת
כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה ,אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות
או תקנון ההתאגדות של החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ (בשימור)

1118116

45224

09/08/2020

מניות

 .7אישור מינוי מחדש של מר יהודה שגב כדירקטור בלתי תלוי בחברה
לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות
של החברה ,אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק
החברות או תקנון ההתאגדות של החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ (בשימור)

1118116

45224

09/08/2020

מניות

 .8אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון שטראוס לזר ושות' כרואה
החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ (בשימור)

1118116

45224

09/08/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2019

דיון

קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ (בשימור)

1118116

45224

09/08/2020

מניות

 .10אישור תנאי כהונתו והעסקתו של סמנכ"ל הכספים של החברה ,מר
גרשון קציר

בעד

אנו מוצאים את התנאים המוצעים כסבירים ביחס
לגודל החברה

קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ (בשימור)

1118116

45224

09/08/2020

מניות

 .11הענקת כתבי שיפוי ופטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה
והכללתם בפוליסת הביטוח לנושאי משרה

בעד

הסכם השיפוי מוגבל לעד  25%מהונה העצמי,
פטור בנוסח מסויג בהתאם למדיניותנו

קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ (בשימור)

1118116

45224

09/08/2020

מניות

 .12הענקת כתבי שיפוי ופטור מאחריות לנושאי משרה בחברה שהינם
מבעלי השליטה בה

בעד

הסכם השיפוי מוגבל לעד  25%מהונה העצמי,
פטור בנוסח מסויג בהתאם למדיניותנו

קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ (בשימור)

1118116

45224

09/08/2020

מניות

 .13אישור קיום התחייבויות החברה על פי הסכם פשרה שנחתם בין
החברה לבין חברת ולטר טים בע"מ

בעד

ההסכם נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה

קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ (בשימור)

1118116

45224

09/08/2020

מניות

 .14אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה

בעד

התקרות המצויות נראות לנו כסבירות

משק אנרגיה -אנרגיות מתחדשות בעמ

1166974

0

09/08/2020

מניות

 .1מינוי דירקטורית חיצונית – גב' יעל אנדורן

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

משק אנרגיה -אנרגיות מתחדשות בעמ

1166974

0

09/08/2020

מניות

 . .2מוצע לאשר את מינויה של גברת ורדה קלל כדח"צ בחברה לתקופת
כהונה ראשונה בת שלוש שנים ,שתחל ממועד אישור מינויה ע"י האסיפה
הכללית

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

משק אנרגיה -אנרגיות מתחדשות בעמ

1166974

0

09/08/2020

מניות

 . .3מוצע לאשר את מינויה של גברת דורית בן סימון כדירקטורית בחברה
לתקופת כהונה שתחל ממועד מינויה ע"י האסיפה הכללית

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

מיי סייז ,אינק(.חברה זרה)

1094168

71243

10/08/2020

מניות

Election of Director- Ronen Luzon .1

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

מיי סייז ,אינק(.חברה זרה)

1094168

71243

10/08/2020

מניות

Election of Director- Arik Kaufma .2

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

מיי סייז ,אינק(.חברה זרה)

1094168

71243

10/08/2020

מניות

Election of Director- Oren Elmaliah .3

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

מיי סייז ,אינק(.חברה זרה)

1094168

71243

10/08/2020

מניות

Election of Director- Oron Branitzky .4

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

מיי סייז ,אינק(.חברה זרה)

1094168

71243

10/08/2020

מניות

Approval of an amendment to the My Size, Inc. 2017 Equity .5
Incentive Plan (“2017 Plan”) to increase the reservation of
common stock for issuance thereunder to 1,450,000 shares
.from 200,000 shares

בעד

תנאי המענקים ההוניים בחברה תואמים את יכולתה
וכן את המקובל בשוק

מיי סייז ,אינק(.חברה זרה)

1094168

71243

10/08/2020

מניות

To approve, on an advisory basis, the company’s executive .6
compensation

בעד

מדיניות התגמולים של נושאי המשרה בחברה הינה
סבירה ותואמת את תוצאותיה הכלכליות ועסקיות

מיי סייז ,אינק(.חברה זרה)

1094168

71243

10/08/2020

מניות

To ratify the appointment of Somekh Chaikin as our .7
independent public accountant for the fiscal year ending
.December 31, 2020

בעד

למשרד רואה החשבון הידע והניסיון הדרושים
לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

סאות'רן פרופרטיס קפיטל לטד

1143387

199626

10/08/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

סאות'רן פרופרטיס קפיטל לטד

1143387

199626

10/08/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

סאטקום מערכות בע"מ

1143247

37154.25

10/08/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

סאטקום מערכות בע"מ

1143247

37154.25

10/08/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

הזדמנות ישראלית מקורות אנרגיה שותפות מוגבלת

1119924

62509

10/08/2020

 .1דיון בדוח התקופתי ,לרבות הדוחות הכספיים של השותפות לשנה
יחידת השתתפות שנסתיימה ביום  ,31.12.2019אשר פורסם על ידי השותפות ביום
( 29.3.2020אסמכתא .)2020-01-031797

דיון

הזדמנות ישראלית מקורות אנרגיה שותפות מוגבלת

1119924

62509

10/08/2020

 .2דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת ,כפי
יחידת השתתפות
שנקבע על ידי הדירקטוריון.

דיון

הזדמנות ישראלית מקורות אנרגיה שותפות מוגבלת

1119924

62509

10/08/2020

 .3למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר
לרואה החשבון המבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה
יחידת השתתפות
השנתית הבאה של השותפות ,ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של
השותפות לקבוע את שכרו

בעד

למשרד רואה החשבון הידע והניסיון הדרושים
לתפקיד

הזדמנות ישראלית מקורות אנרגיה שותפות מוגבלת

1119924

62509

10/08/2020

"" .4להחליף את נוסח סעיף  5.1להסכם השותפות כך שיימחקו הרישיונות
יחידת השתתפות " / 394עוז" ו" / 403-חתרורים" ויתווסף מקבץ  Dוהרישיונות  55,56,61ו-
 62הכלולים בו".

בעד

התיקון המוצע נועד להסדיר את תיחום הפעילות של
החברה ולמחוק רישיונות שאינם רלוונטיים מהסכם
השותפות .אנו סבורים כי אין בתיקון האמור בכדי
להרע עם מצבת של בעלי יחידות ההשתתפות

הזדמנות ישראלית מקורות אנרגיה שותפות מוגבלת

1119924

62509

10/08/2020

 "" .5להחליף את נוסח סעיף  9.4.1להסכם השותפות ,לענין השקעת
כספים פנויים של השותפות ,בנוסח כדלקמן " :סכומים אשר יהיו בידי
השותפות המוגבלת ,ואשר לא יחולקו לשותפים בהתאם לאמור לעיל
( לרבות הון השותפות המוגבלת ורווחיה שלא יחולקו) יהיה השותף הכללי
יחידת השתתפות
רשאי ,אם ימצא זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי כמתאים ,להשקיעם ,בין
בעצמו ובין באמצעות התקשרות עם אחרים העוסקים בתחום ניהול השקעות
פיננסיות ( שאינם בשליטת בעלי השליטה בשותף הכללי) ,באופן שבו שיעור
של עד  20%מהסך האמור ינוהל באמצעות השקעות במניות הנסחרות

בעד

אנו רואים לחיוב השקעת כספים אלו כאשר מטרת
ההסדר והתיחום הינו להגדיר מראש על איזה
מוצרים פיננסיים השותף הכללי יכול לבחור להשקיע
את אותם הכספים הפנויים.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

הזדמנות ישראלית מקורות אנרגיה שותפות מוגבלת

1119924

62509

10/08/2020

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

 .6להחליף את נוסח סעיפים  9.1.2ו 9.1.3 -להסכם השותפות בנוסחים
כדלקמן 9.1.2 :דמי ניהול א .השותף הכללי יהיה זכאי לקבל מהשותפות
המוגבלת דמי ניהול בסך של  20,000דולר ארה"ב ,בתוספת מע"מ ,בכל
חודש .ב .דמי הניהול ישולמו לשותף הכללי ,בין היתר ,עבור העמדתם
יחידת השתתפות
לרשות השותפות המוגבלת של שירותי ניהול ,שירותי ייעוץ ,שירותי פיתוח
עסקי ,ושירותים אחרים הדרושים לשם ניהול עסקי השותפות באמצעות
המייסדים של השותף הכללי 9.1.3 .השותפות תשא בכל הוצאות
השותפות ,מכל מין וסוג שהוא .השותפות תחזיר לשותף הכללי כל סכום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בעד

אנו סבורים כי הפחתה זו הינה לטובת השותפות
שכן מפחיתה את הוצאות הניהול שלה .על כן נתמוך
בתיקון האמור.

אלביט מערכות בע"מ

1081124

23984438

10/08/2020

מניות

To elect Mr. Noaz Bar Nir as an External Director for a first .1
three-year term commencing on the close of the Meeting

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

כנפיים אחזקות בע"מ

543017

206959

10/08/2020

מניות

 .1אישור עדכונים למדיניות התגמול של החברה

בעד

אנו מוצאים את העדכון המוצע כמקובל.

קבוצת דלק בע"מ

1143361

259161.7

10/08/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדו" ח השנתי דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה
לד') שהונפקו על ידי החברה.

דיון

קבוצת דלק בע"מ

1143361

259161.7

10/08/2020

איגרות חוב

 .2לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת
תקופת הנאמנות.

בעד

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ

433011

25724

11/08/2020

מניות

 .1תיקון תקנון החברה ,הגדלת הון רשום

בעד

חברה ציבורית מבצעת תהליך זה מעת לעת
ומשתמשת בהון המניות לצורך גיוס הון

טופ רמדור מערכות ומחשבים ( )1990בע"מ

1083377

75267

11/08/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה ,לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2019

דיון

טופ רמדור מערכות ומחשבים ( )1990בע"מ

1083377

75267

11/08/2020

מניות

 .2למנות מחדש את מר מיכאל טננבאום כדירקטור בחברה .מר טננבאום
זכאי לגמול דירקטורים כמפורט בדוח זימון ה אסיפה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

טופ רמדור מערכות ומחשבים ( )1990בע"מ

1083377

75267

11/08/2020

מניות

 .3למנות מחדש את מר שמואל מילנר כדירקטור בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

טופ רמדור מערכות ומחשבים ( )1990בע"מ

1083377

75267

11/08/2020

מניות

 .4למנות מחדש את מר גלעד הר עוז כדירקטור בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

טופ רמדור מערכות ומחשבים ( )1990בע"מ

1083377

75267

11/08/2020

מניות

 .5למנות מחדש את מר יוסי אמיר כדירקטור בחברה מר אמיר זכאי לגמול
דירקטורים כמפורט בדוח זימון האסיפה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

טופ רמדור מערכות ומחשבים ( )1990בע"מ

1083377

75267

11/08/2020

מניות

 .6למנות את גב' שלי אמיר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של 3
שנים החל מיום  25.8.2020או ממועד אישור האסיפה ,לפי המאוחר .הגב'
אמיר תהא זכאית לגמול דירקטורים וכן להיכלל בפוליסת ביטוח לביטוח
אחריות נושאי המשרה ,כמפורט בדוח זימון האסיפה

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

טופ רמדור מערכות ומחשבים ( )1990בע"מ

1083377

75267

11/08/2020

מניות

 .7למנות מחדש את משרד שטראוס לזר ושות' ,כרואי חשבון מבקרים של
החברה ,והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם.

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים על
מנת לטפל בענייני הביקורת והמס של החברה

אי.בי.אי .בית השקעות בע"מ

175018

455771

11/08/2020

מניות

 .1לאשר את חידוש כהונתו של מר ראני חאג' יחיא לתקופת כהונה שנייה
כדירקטור חיצוני בחברה ,החל מתום תקופת כהונתו הראשונה ,היינו
לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה ביום ה 26-באוגוסט( 2020 ,כמפורט
בדוח זימון האסיפה)

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אי.בי.אי .בית השקעות בע"מ

175018

455771

11/08/2020

מניות

 .2אישור תנאי הכהונה של מר ראני חאג' יחיא לתקופת כהונה שנייה
כדירקטור חיצוני בחברה ,החל מתום תקופת כהונתו הראשונה (היינו
לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה ביום ה 26 -באוגוסט )2020 ,כמפורט
בדוח זימון האסיפה.

בעד

התנאים המוצעים תואמים את תקנות התגמול.

אי.בי.אי .בית השקעות בע"מ

175018

455771

11/08/2020

מניות

אי.בי.אי .בית השקעות בע"מ

175018

455771

11/08/2020

מניות

תפרון בע"מ

1082585

66171

11/08/2020

מניות

 .3להעניק לנושאי המשרה בחברה ,שאינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם ,כפי
שיכהנו בחברה מעת לעת ,כתבי פטור מאחריות כלפי החברה ,בשל נזק
שיגרם לחברה עקב כל מעשה או מחדל המהווה הפרת חובת הזהירות של
נושא המשרה ,שנעשה בתוקף היותם נושאי משרה בחברה ו/או בחברות
הבת של החברה (בהן הם מכהנים מטעם החברה ו/או על פי בקשתה
כנושאי משרה) ,בנוסח המצורף כנספח ב' לזימון האסיפה ,והכל כמפורט
בזימון האסיפה.
 .4להעניק לנושאי המשרה בחברה ,שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם ,כפי
שיכהנו בחברה מעת לעת ,כתבי פטור מאחריות כלפי החברה ,בשל נזק
שיגרם לחברה עקב כל מעשה או מחדל המהווה הפרת חובת הזהירות של
נושאי המשרה ,שנעשה בתוקף היותם נושאי משרה בחברה ו/או בחברות
הבת של החברה (בהן הם מכהנים מטעם החברה ו/או על פי בקשתה
כנושאי משרה) ,בנוסח המצורף כנספח ב' לזימון האסיפה ,וזאת לתקופה
של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית ,והכל כמפורט בזימון
האסיפה

 .1אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה

בעד

נוסח כתב הפטור בחברה תואם את מדיניותנו.

בעד

נוסח כתב הפטור בחברה תואם את מדיניותנו.

בעד

מדיניות התגמול של החברה תואמת את מצבה וכן
את המקובל בשוק

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

תפרון בע"מ

1082585

66171

11/08/2020

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

הסכם הניהול עם מנכ"ל החברה תואם את גודלה
והיקף פעילותה של החברה

 .2חידוש הסכם הניהול עם מנכ"ל החברה

בעד

סטרוברי פילדס ריט לימיטד

1145432

318114.3

11/08/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

סטרוברי פילדס ריט לימיטד

1145432

318114.3

11/08/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ב)
של החברה.

בעד

צ.מ.ח המרמן בע"מ

1151125

86835.63

12/08/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

צ.מ.ח המרמן בע"מ

1151125

86835.63

12/08/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

טלדור מערכות מחשבים ( )1986בע"מ

477018

171982

12/08/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019

דיון

טלדור מערכות מחשבים ( )1986בע"מ

477018

171982

12/08/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של רואה חשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון
לקבוע את שכרו

בעד

למשרד רואה החשבון הידע והניסיון הדרושים
לתפקיד

טלדור מערכות מחשבים ( )1986בע"מ

477018

171982

12/08/2020

מניות

 .3מינויו מחדש של מר ברק דותן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

טלדור מערכות מחשבים ( )1986בע"מ

477018

171982

12/08/2020

מניות

 .4מינויו מחדש של מר יוסף בן שלום כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

טלדור מערכות מחשבים ( )1986בע"מ

477018

171982

12/08/2020

מניות

 .5מינויו מחדש של מר ניר כהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

טלדור מערכות מחשבים ( )1986בע"מ

477018

171982

12/08/2020

מניות

 .6מינויה מחדש של גברת כנרת יערי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה
נוספת

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

טלדור מערכות מחשבים ( )1986בע"מ

477018

171982

12/08/2020

מניות

 .7מינויו מחדש של מר ירון שיינמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת
כהונה נוספת

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

כן פייט ביופרמה בע"מ

1094473

35102

12/08/2020

מניות

To approve a grant of options to Pnina Fishman, the .1
Company’s Chief Executive Officer and director

נגד

מחיר המימוש משקף דיסקאונט של  10%ביחס
למחיר המניה .לאור ביצועי המניה בתקופה
האחרונה סברנו כי על מחיר המימוש לשקף פרמיה
ביחס למחיר השוק.

כן פייט ביופרמה בע"מ

1094473

35102

12/08/2020

מניות

To re-elect Yaacov Goldman to the Company’s board of .10
directors as an external director for a three-year term ending
July 24, 2023

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

כן פייט ביופרמה בע"מ

1094473

35102

12/08/2020

מניות

,To approve a grant of options to Ilan Cohn, Guy Regev .100
-Abraham Sartani, Israel Shamay, and Yaacov Goldman, non
executive directors of the Company

בעד

ההקצאה המוצעת תואמת את מדיניותנו.

סלקום ישראל בע"מ

1101534

1229361

12/08/2020

מניות

re-election of Doron Cohen as director .1

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

סלקום ישראל בע"מ

1101534

1229361

12/08/2020

מניות

re-election of Gustavo Traiber as director .2

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

סלקום ישראל בע"מ

1101534

1229361

12/08/2020

מניות

re-election of Aaron Kaufman as director .3

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

מדיניות התגמול תואמת את מדיניותנו.

סלקום ישראל בע"מ

1101534

1229361

12/08/2020

מניות

re-approval of the Company’s Compensation Policy .4

בעד

סלקום ישראל בע"מ

1101534

1229361

12/08/2020

מניות

re-approval of granting an indemnification and exemption .5
letter to office holders who are, or are related to, our controlling
shareholders, or in respect of whom our controlling shareholders
have a personal interest in receiving indemnification and
exemption letters from us

בעד

נוסח כתבי הפטור והשיפוי תואמים את מדיניותנו.

סלקום ישראל בע"מ

1101534

1229361

12/08/2020

מניות

re-appointment of Keselman &amp; Keselman, a member of .6
PricewaterhouseCoopers International Limited, as the
Company's independent auditors

בעד

המשרד הינו בעל הידע והניסיון לערוך שירותי
ביקורת.

סלקום ישראל בע"מ

1101534

1229361

12/08/2020

מניות

consideration of our audited financial statements for the year .7
ended December 31, 2019

דיון

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

1097948

922093

13/08/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה ,לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2019

דיון

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

1097948

922093

13/08/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של מר יעקב לוקסנבורג כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה
המוצעת :למנות מחדש את מר יעקב לוקסנבורג כדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

1097948

922093

13/08/2020

מניות

 .3מינויו מחדש של מר אריאל שפיר כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה
המוצעת :למנות מחדש את מר אריאל שפיר לדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

1097948

922093

13/08/2020

מניות

 .4מינויו מחדש של מר אמיר תירוש כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה
המוצעת :למנות מחדש את מר אמיר תירוש לדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

1097948

922093

13/08/2020

מניות

 .5מינויו מחדש של מר רונן גינזבורג כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה
המוצעת :למנות מחדש את מר רונן גינזבורג לדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

1097948

922093

13/08/2020

מניות

 .6מינויו מחדש של מר אמיר דורון כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה
המוצעת :למנות מחדש את מר אמיר דורון לדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

1097948

922093

13/08/2020

מניות

 .7מינויה של גב' דניאלה ירון-צולר כדירקטורית בחברה נוסח ההחלטה
המוצעת :למנות את גב' דניאלה ירון-צולר כדירקטורית בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

1097948

922093

13/08/2020

מניות

 .8מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2019
נוסח החלטה המוצעת :לאשר את מינויים של  KPMGסומך חייקין רואי-
חשבון ,כרואי חשבון מבקרים של החברה.

בעד

למשרד רואה החשבון הידע והניסיון הדרושים
לתפקיד

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

1097948

922093

13/08/2020

מניות

 .9התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה נוסח
ההחלטה המוצעת :לאשר ולאשרר את התקשרות החברה עם קבוצת
מבטחים בשוק הביטוח הבינלאומי בפוליסות ביטוח לביטוח אחריות נושאי
משרה לתקופה שמיום  20.1.2020ועד ליום  .31.1.2021והכל כמפורט
בדוח זימון האסיפה המצורף.

בעד

תנאי הפוליסה תואמים את גודלה ואת מצבה של
החברה וכן את המקובל בשוק

טוגדר פארמה בע"מ

462010

210641

13/08/2020

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה לתקופה של  3שנים החל
ממועד אישור האסיפה.

בעד

מדיניות התגמול של החברה תואמת את מצבה וכן
את המקובל בשוק

מן הגורן פיתוח בע"מ

1080522

64990

13/08/2020

מניות

 .1סיום כהונתו של מר אליהו שטיינהורן כדירקטור בחברה

בעד

הדירקטור לא צפוי להיות בעל עניין במועד האסיפה
ועל אנו מבינים את רצון החברה

הפניקס גיוסי הון ()2009בע"מ

1155522

342725.5

13/08/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

הפניקס גיוסי הון ()2009בע"מ

1155522

342725.5

13/08/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

עבר

סאטקום מערכות בע"מ

1143247

37421.97

13/08/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

דיון

סאטקום מערכות בע"מ

1143247

37421.97

13/08/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

עבר

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

הפניקס גיוסי הון ()2009בע"מ

1155530

292351.6

13/08/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

הפניקס גיוסי הון ()2009בע"מ

1155530

292351.6

13/08/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

אוריין ש.מ .בע"מ

1143379

123827.3

16/08/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

אוריין ש.מ .בע"מ

1143379

123827.3

16/08/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

עבר

שירותי בנק אוטו

1158161

0

16/08/2020

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת  ,2019לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2019הכולל דיווח על שכר טרחת רואה
החשבון המבקר ותנאי ההתקשרות עמו .לא נדרשת החלטה בנושא זה

דיון

דיון

שירותי בנק אוטו

1158161

0

16/08/2020

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון

עבר

נימוקים

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

 .2סיום התקשרות החברה עם משרד רואה החשבון הורביץ עידן סבו טבת
& ;ampכהן טבח ( "( )BAKER TILLYרואה החשבון המבקר הנוכחי"),
כרואה החשבון המבקר של החברה ומינוי משרד קסלמן וקסלמן רואי חשבון
 PwCישראל כרואה החשבון המבקר החדש של החברה .תמצית ההחלטה
המוצעת :לאשר את סיום ההתקשרות עם משרד רואה החשבון הורביץ עידן
סבו טבת & ;ampכהן טבח ( )BAKER TILLYרואה החשבון המבקר
הנוכחי של החברה ולמנות את קסלמן וקסלמן רואי חשבון  PwCישראל
כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה.

בעד

עבר

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לתפקיד

שירותי בנק אוטו

1158161

0

16/08/2020

מניות

 .3מינויו של מר יוסי לוי כדירקטור בחברה תמצית ההחלטה המוצעת:
למנות את מר יוסי לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים,
בכפוף לקבלת אישור המפקח על הבנקים או אי התנגדותו למינוי

בעד

לא עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שירותי בנק אוטו

1158161

0

16/08/2020

מניות

 .4מינויה של גב' שני פדרמן טרם כדירקטורית בחברה תמצית ההחלטה
המוצעת :למנות את גב' שני פדרמן טרם כדירקטורית בחברה לתקופת
כהונה בת שלוש שנים ,בכפוף לקבלת אישור המפקח על הבנקים או אי
התנגדותו למינוי

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שירותי בנק אוטו

1158161

0

16/08/2020

מניות

 .5מינויו של מר רמי תרום כדירקטור בחברה למנות את מר רמי תרום
כדירקטור בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ,בכפוף לקבלת אישור
המפקח על הבנקים או אי התנגדותו למינוי

נגד

לא עבר

התנגדותנו נובעת מהעדפתנו את המועמדים
האחרים מכיוון שהוצעו ע"י בעלי עניין בחברה ולא
על רקע פרסונלי

אורשי ג.ש .בע"מ

1155787

33179.94

16/08/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

דיון

אורשי ג.ש .בע"מ

1155787

33179.94

16/08/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

עבר

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון

עבר

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

שם החברה

מס' נייר

לא ידוע

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

תיא חברה להשקעות בע"מ

7960032

16/08/2020

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

תיא חברה להשקעות בע"מ

7960032

16/08/2020

לא ידוע

דיון

דיון

סייברוואן  2014בעמ

1166693

0

16/08/2020

מניות

דיון (ללא החלטה) בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה ליום
 31בדצמבר .2019

עבר

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים

סייברוואן  2014בעמ

1166693

0

16/08/2020

מניות

 .2אישור מינוי משרד פאהן קנה  ,Grant Thorntonרואי חשבון ,כרואי
החשבון של החברה לשנת  2020והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את
שכרם.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים

סייברוואן  2014בעמ

1166693

0

16/08/2020

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של יעקב טננבוים (יו" ר הדירקטוריון) לדירקטור
בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו בהתאם לסכומים
המירביים בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול
והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס.2000-

בעד

עבר

סייברוואן  2014בעמ

1166693

0

16/08/2020

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של אורי גלבוע (מנכ"ל החברה) לדירקטור בחברה
עד לאסיפה השנתית הבאה.

נגד

עבר

אנו מסתייגים ממינויו של מנכ"ל החברה כדירקטור
בחברה

סייברוואן  2014בעמ

1166693

0

16/08/2020

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של יהושע אברמוביץ' לדירקטור בחברה עד לאסיפה
השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו בהתאם לסכומים המירביים בתוספת
השניה והשלישית לתקנות החברות ( כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור
חיצוני) ,התש"ס.2000-

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים

סייברוואן  2014בעמ

1166693

0

16/08/2020

מניות

 .6אישור מינויו מחדש של ירון בארי לדירקטור בחברה עד לאסיפה
השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו בהתאם לסכומים המירביים בתוספת
השניה והשלישית לתקנות החברות ( כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור
חיצוני) ,התש"ס.2000-

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים

סייברוואן  2014בעמ

1166693

0

16/08/2020

מניות

 .7אישור מינויו מחדש של גיל שרצקי לדירקטור בחברה עד לאסיפה
השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו בהתאם לסכומים המירביים בתוספת
השניה והשלישית לתקנות החברות ( כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור
חיצוני) ,התש"ס.2000-

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים

סייברוואן  2014בעמ

1166693

0

16/08/2020

מניות

 .8אישור מינויה של מיכל בריקמן מרום לדירקטורית חיצונית ראשונה
בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור
האסיפה הכללית נשוא דוח זה ,בהתאם לקבוע בתקנות החברות (תנאים
ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל
כשירות מקצועית) ,תשס"ו ,2005-ואישור תנאי כהונתה בהתאם לתקנות
הגמול ,לרבות קביעת סכום הגמול השנתי וסכום גמול ההשתתפות בהתאם
לסכומים המירביים בתוספת הרביעית בתקנות הגמול.

בעד

סייברוואן  2014בעמ

1166693

0

16/08/2020

מניות

 .9אישור מינויו של שלמה שלו לדירקטור חיצוני ראשון בחברה לתקופת
כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית נשוא
דוח זה ,בהתאם לקבוע בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) ,תשס"ו-
 ,2005ואישור תנאי כהונתו בהתאם לתקנות הגמול ,לרבות קביעת סכום
הגמול השנתי וסכום גמול ההשתתפות בהתאם לסכומים המירביים
בתוספת הרביעית בתקנות הגמול.

בעד

עבר

עבר

נימוקים

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

בעלת הידע והנסיון הדרושים

בעל הידע והנסיון הדרושים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

לפידות קפיטל בע"מ

642017

608125

16/08/2020

מניות

 .1אישור מדיניות התגמול המוצעת של החברה לנושאי המשרה בחברה
לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום  9במרץ 2020

לפידות קפיטל בע"מ

642017

608125

16/08/2020

מניות

אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר אמיר תירוש ,מנכ"ל החברה,
בתוקף החל מיום  1באפריל 2020

בעד

לפידות קפיטל בע"מ

642017

608125

16/08/2020

מניות

 .3אישור תשלום מענק בגובה  168אלפי ש"ח ברוטו למר אמיר תירוש,
מנכ"ל החברה

נגד

עבר

קבוצת חמת בע"מ

384016

313496

17/08/2020

מניות

 .1עדכון מדיניות התגמול של החברה ואישורה לתקופה בת שלוש ( )3שנים.

בעד

עבר

אנו מוצאים את מדיניות התגמול המוצעת כסבירה
על כלל רכיביה.

קבוצת חמת בע"מ

384016

313496

17/08/2020

מניות

 .2אישור חידוש ההתקשרות עם מר יואב גולן ,בעל השליטה בחברה,
בהסכם שירותי ניהול בתוקף תפקידו כיו" ר דירקטוריון פעיל של החברה,
ללא שינוי ביחס לתנאי כהונתו הנוכחיים.

בעד

עבר

אנו מוצאים את תנאי העסקתו כתואמים את המקובל
בשוק.

קבוצת חמת בע"מ

384016

313496

17/08/2020

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר יואב גולן כדירקטור בחברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

קבוצת חמת בע"מ

384016

313496

17/08/2020

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של מר ניר גולן כדירקטור בחברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

קבוצת חמת בע"מ

384016

313496

17/08/2020

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של מר דוד סיטן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

קבוצת חמת בע"מ

384016

313496

17/08/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה ,משרד בריטמן
אלמגור זהר ושות' ( – )Deloitteרואי חשבון.

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

קבוצת חמת בע"מ

384016

313496

17/08/2020

מניות

 .7דיון בדיווחים התקופתיים של החברה לשנים  2018ו.2019-

דיון

דיון

ג'י.פי .גלובל פאוור בע"מ

1144781

115962

17/08/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה ,לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2019

דיון

דיון

ג'י.פי .גלובל פאוור בע"מ

1144781

115962

17/08/2020

מניות

 .2למנות מחדש את קוסט פורר גבאי את קסירר ,רואי חשבון ,כרואה
החשבון המבקר של החברה ,לתקופה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה,
ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

בעד

עבר

למשרד רואה החשבון הידע והניסיון הדרושים
לתפקיד

ג'י.פי .גלובל פאוור בע"מ

1144781

115962

17/08/2020

מניות

 .3לאשר את מינויו מחדש של מר אהוד בן ש"ך כדירקטור בחברה עד תום
האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות בחברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

ג'י.פי .גלובל פאוור בע"מ

1144781

115962

17/08/2020

מניות

 .4לאשר את מינויה מחדש של גברת ורד מיכלס כדירקטורית בחברה עד
תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

מדיניות התגמול נמצאת על ידנו כסבירה על כלל
רכיביה.

עבר

אנו מוצאים את שכרו לאחר העדכון ככזה שתואם
את המקובל בשוק.

המענק חורג מהמקובל במדיניותנו התומכת במענק
של  3משכורות חודשיות עבור מנכ"ל שכיר.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

ג'י.פי .גלובל פאוור בע"מ

1144781

115962

17/08/2020

מניות

 .5לאשר את מינויו מחדש של מר ירון רווח כדירקטור בחברה עד תום
האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

ג'י.פי .גלובל פאוור בע"מ

1144781

115962

17/08/2020

מניות

 .6לאשר את מינויה מחדש של גברת דנה כספי כדירקטורית בחברה עד
תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

בעד

ג'י.פי .גלובל פאוור בע"מ

1144781

115962

17/08/2020

מניות

 .7לאשר את מינויה מחדש של גברת רגינה אונגר כדירקטורית בחברה עד
תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

בעד

עבר

צ.מ.ח המרמן בע"מ

1104058

232216

17/08/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31.12.2018
וליום .31.12.2019

דיון

דיון

צ.מ.ח המרמן בע"מ

1104058

232216

17/08/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט ( )BDOכרואה החשבון
המבקר של החברה.

בעד

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

צ.מ.ח המרמן בע"מ

1104058

232216

17/08/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר אבי בן אברהם כדירקטור בחברה.

נגד

עבר

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים נמוך מהסף
הנדרש במדיניותנו

צ.מ.ח המרמן בע"מ

1104058

232216

17/08/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר חיים פייגלין כדירקטור בחרה.

נגד

עבר

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים נמוך מהסף
הנדרש במדיניותנו

צ.מ.ח המרמן בע"מ

1104058

232216

17/08/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר רן בן אברהם כדירקטור בחברה.

נגד

עבר

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים נמוך מהסף
הנדרש במדיניותנו

צ.מ.ח המרמן בע"מ

1104058

232216

17/08/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר אברהם חרל"פ כדירקטור בחברה.

נגד

עבר

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים נמוך מהסף
הנדרש במדיניותנו

צ.מ.ח המרמן בע"מ

1104058

232216

17/08/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של הגב' מתיה גרינהולץ כדירקטורית בחברה.

נגד

עבר

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים נמוך מהסף
הנדרש במדיניותנו

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980378

186030.1

17/08/2020

איגרות חוב

 .1דיווח מאת החברה ומאת נציגי בעל השליטה בחברה בדבר
ההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים האחרונה.

דיון

דיון

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980378

186030.1

17/08/2020

איגרות חוב

 .2דיווח מאת הנציגות וב" כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בדבר
ההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים האחרונה.

דיון

דיון

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980378

186030.1

17/08/2020

איגרות חוב

 .3דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו /או מחזיקי אגרות החוב.

דיון

דיון

אלקטרה בע"מ

739037

3547972

17/08/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום
 31בדצמבר 2018

דיון

דיון

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

בעל הידע והנסיון הדרושים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אלקטרה בע"מ

739037

3547972

17/08/2020

מניות

החלטת האסיפה

נימוקים

 .2למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה ,קוסט פורר גבאי
את קסירר ,כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה ,וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו
של רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת בהתאם להיקף השירותים
שינתנו על ידו

בעד

עבר

למשרד הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

אלקטרה בע"מ

739037

3547972

17/08/2020

מניות

 .3למנות מחדש את מר מיכאל זלקינד ,לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה ,באותם תנאי כהונה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אלקטרה בע"מ

739037

3547972

17/08/2020

מניות

 .4למנות מחדש את מר דניאל זלקינד ,לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה ,באותם תנאי כהונה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון לביצוע התפקיד

אלקטרה בע"מ

739037

3547972

17/08/2020

מניות

 .5למנות מחדש את גב' אירית שטרן ,לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית
בלתי תלויה בחברה ,באותם תנאי כהונה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון לביצוע התפקיד

אלקטרה בע"מ

739037

3547972

17/08/2020

מניות

 .6למנות מחדש את מר אבי ישראלי ,לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון לביצוע התפקיד

אלקטרה בע"מ

739037

3547972

17/08/2020

מניות

 .7למנות את מאיר סרברניק כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת כהונה בת
שלוש ( )3שנים ,שתחילתה ביום  1בדצמבר 2020

נגד

עבר

מר סרברניק כהן כדח"צ באלקו ,בעלת השליטה
בחברה ,בין השנים  ,2009-2018אנו סבורים כי יש
צורך בתקופת צינון ארוכה משנה בכדי לכהן שנית
כדח"צ בחברה או באחת מחברות קבוצת אלקו ,על
כן נתנגד למינויו.

אלקטרה בע"מ

739037

3547972

17/08/2020

מניות

 .8לאשר ולאשרר הענקת כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים שהינם בעלי
השליטה בחברה ,לתקופה של שלוש שנים החל מיום  6ביולי ,2020
כמפורט בדוח הזימון

בעד

עבר

סכום השיפוי תואם את מצבה של החברה וכן את
המקובל בשוק

המשביר  365החזקות בע"מ

1104959

146870

17/08/2020

מניות

 .1אישור הארכת הסכם העסקתו של מר רמי שביט ,בעל השליטה בחברה,
המכהן כמנכ"ל וכדירקטור בחברה ,ועדכון תנאיו ,בתוקף החל מיום 1
בינואר  2020ועד לתום שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית ,היינו עד יום
 16באוגוסט ( 2023כולל).

בעד

עבר

תנאי הכהונה נראים לנו כסבירים ותואמים את
מצבה של החברה

המשביר  365החזקות בע"מ

1104959

146870

17/08/2020

מניות

 .2אישור תנאי העסקה של מר סער שביט ,בנו של בעל השליטה בחברה
מר רמי שביט,בתוקף החל מיום  14במאי  2020ועד לתום שלוש שנים
ממועד האסיפה ,היינו עד יום  16באוגוסט ( 2023כולל).

בעד

עבר

תנאי הכהונה הינם בהתאם למקובל בחברה

המשביר  365החזקות בע"מ

1104959

146870

17/08/2020

מניות

 .3אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה.

בעד

עבר

העדכון במדיניות התגמול תואם את ההקלות של
הרשות לניירות ערך וכן את המקובל בשוק

המשביר  365החזקות בע"מ

1104959

146870

17/08/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה.

בעד

עבר

למשרד רואה החשבון הידע והניסיון הדרושים
לתפקיד

המשביר  365החזקות בע"מ

1104959

146870

17/08/2020

מניות

 .5מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת ,עד תום האסיפה הכללית השנתית
הבאה ,של גב' דבורה יצחקי

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

המשביר  365החזקות בע"מ

1104959

146870

17/08/2020

מניות

 .6מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת ,עד תום האסיפה הכללית השנתית
הבאה ,של מר רמי שביט

המשביר  365החזקות בע"מ

1104959

146870

17/08/2020

מניות

 .7מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת ,עד תום האסיפה הכללית השנתית
הבאה ,של גב' קרן ברנע

בעד

המשביר  365החזקות בע"מ

1104959

146870

17/08/2020

מניות

 .8הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום
 31בדצמבר .2019

דיון

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980337

602904.7

17/08/2020

איגרות חוב

 .1דיווח מאת החברה ומאת נציגי בעל השליטה בחברה בדבר
ההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים האחרונה

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

דיון

דיון

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980337

602904.7

17/08/2020

איגרות חוב

 .2דיווח מאת הנציגות וב" כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בדבר
ההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים האחרונה.

דיון

דיון

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980337

602904.7

17/08/2020

איגרות חוב

 .3דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו /או מחזיקי אגרות החוב.

דיון

דיון

סטרווד ווסט לימיטד

1143544

153881

18/08/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

דיון

סטרווד ווסט לימיטד

1143544

153881

18/08/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

עבר

צור שמיר אחזקות בע"מ

7300171

903288

18/08/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

דיון

צור שמיר אחזקות בע"מ

7300171

903288

18/08/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

עבר

ג'י.אף.סי גרין פילדס קפיטל בע"מ

1122688

91806

18/08/2020

מניות

דיון (ללא החלטה) בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה ליום
 31בדצמבר .2019

דיון

דיון

ג'י.אף.סי גרין פילדס קפיטל בע"מ

1122688

91806

18/08/2020

מניות

 .2אישור מינויו מחדש של אלכסנדר רבינוביץ (מנכ"ל החברה) לדירקטור
בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ג'י.אף.סי גרין פילדס קפיטל בע"מ

1122688

91806

18/08/2020

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של שלמה שלו (יו" ר הדירקטוריון) לדירקטור בחברה
עד לאסיפה השנתית הבאה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

ג'י.אף.סי גרין פילדס קפיטל בע"מ

1122688

91806

18/08/2020

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של עידו זלטנרייך לדירקטור בחברה עד לאסיפה
השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו בהתאם לסכום המזערי שבתוספת
השניה והסכום הקבוע שבתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר
גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס.2000-

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ג'י.אף.סי גרין פילדס קפיטל בע"מ

1122688

91806

18/08/2020

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של גבי אונגר לדירקטור בחברה עד לאסיפה
השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו בהתאם לסכום המזערי שבתוספת
השניה והסכום הקבוע שבתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר
גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס.2000-

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ג'י.אף.סי גרין פילדס קפיטל בע"מ

1122688

91806

18/08/2020

מניות

 .6אישור מינויה מחדש של גליה מלכה לדירקטורית חיצונית בחברה
לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים החל מיום  30באוגוסט ,2020
בהתאם לקבוע בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות
חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) ,תשס"ו,2005-
ואישור תנאי כהונתה בהתאם לסכום המזערי שבתוספת השניה והסכום
הקבוע שבתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות
לדירקטור חיצוני) ,התש"ס.2000-

בעד

ג'י.אף.סי גרין פילדס קפיטל בע"מ

1122688

91806

18/08/2020

מניות

אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ

1087824

468455

18/08/2020

מניות

עבר

נימוקים

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

 .7אישור מינויו של שאול שניידר לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה
ראשונה בת שלוש שנים החל מיום  30באוגוסט  ,2020בהתאם לקבוע
בתקנות החברות ( תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית
ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) ,תשס"ו ,2005-ואישור תנאי
כהונתה בהתאם לסכום המזערי שבתוספת השניה והסכום הקבוע
שבתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות
לדירקטור חיצוני) ,התש"ס.2000-

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

 .1אישור הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תקנון ותזכיר החברה
בהתאם

בעד

עבר

הגדלת ההון הינה הכרחית להברה בכדי לעמוד
בתנאי הסיוע הכלכלי מהמדינה

דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת

475020

12043339

18/08/2020

 .1אישור תקציב למפקח לצורך התקשרות עם עורך הדין ד"ר איל גבע
יחידת השתתפות
ומשרד עורכי דין מטרי מאירי ושות'

בעד

עבר

אנו מוצאים את המשרד כבעל הידע והניסיון לתפקיד.

דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת

475020

12043339

18/08/2020

יחידת השתתפות  .2אישור תקציב למפקח לצורך התקשרות עם עורך הדין ד"ר זאב הולנדר

בעד

עבר

אנו מוצאים את המשרד כבעל הידע והניסיון לתפקיד.

דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת

475020

12043339

18/08/2020

 .3תיקון סעיף  13.1למדיניות התגמול בנוגע לביטוח דירקטורים ונושאי
יחידת השתתפות
משרה

בעד

עבר

אנו מוצאים את התיקון המוצע כמקובל.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716019

31869

18/08/2020

מניות

 .1מינוי זכריה עודד לדירקטור בחברה

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716035

31869

18/08/2020

מניות

 .1מינוי זכריה עודד לדירקטור בחברה

נגד

תפרון בע"מ

1082585

66171

19/08/2020

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה

בעד

מדיניות התגמול של החברה תואמת את מצבה וכן
את המקובל בשוק

תפרון בע"מ

1082585

66171

19/08/2020

מניות

 .2חידוש הסכם הניהול עם מנכ"ל החברה

בעד

הסכם הניהול עם מנכ"ל החברה תואם את גודלה
והיקף פעילותה של החברה

איתמר מדיקל בע"מ

1102458

405813

19/08/2020

מניות

To Reelect Dr. Giora Yaron to serve as a member of the .1
Board of the Company until the next annual general meeting of
.the Company,effective immediately

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

איתמר מדיקל בע"מ

1102458

405813

19/08/2020

מניות

To reelect Mr. Ilan Biran to serve as a member of the Board .2
of the Company until the next annual general meeting of the
.Company,effective immediately

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

איתמר מדיקל בע"מ

1102458

405813

19/08/2020

מניות

To reelect Mr. Jonathan Kolber to serve as a member of the .3
Board of the Company until the next annual general meeting of
.the Company, effective immediately

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

איתמר מדיקל בע"מ

1102458

405813

19/08/2020

מניות

To reelect Mr. Sami Totah to serve as a member of the Board .4
of the Company until the next annual general meeting of the
.Company, effective immediately

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

איתמר מדיקל בע"מ

1102458

405813

19/08/2020

מניות

To reelect Mr. Christopher M. Cleary to serve as a member of .5
the Board of the Company until the next annual general meeting
. of the Company, effective

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

נגד

עבר

בחברה מכהנים מתחת לשליש דירקטורים בלתי
תלויים ועל כן לא נוכל לתמוך במינויו כדירקטור
בחברה

עבר

בחברה מכהנים מתחת לשליש דירקטורים בלתי
תלויים ועל כן לא נוכל לתמוך במינויו כדירקטור
בחברה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

איתמר מדיקל בע"מ

1102458

405813

19/08/2020

מניות

To approve the proposed modifications of the cash .6
compensation payable to non-employee directors, as described
in Item 2 of the Company's Proxy Statement for the 2020 Annual
.General Meeting

בעד

התיקון המוצע תואם את תקנות החברות.

איתמר מדיקל בע"מ

1102458

405813

19/08/2020

מניות

To approve the proposed modification to our President and .7
Chief Executive Officer’s bonus plan, as described in Item 3 of
the Company's Proxy Statement for the 2020 Annual General
.Meeting

בעד

אנו מוצאים את התיקון במנגנון המענק של המנכ"ל
כמקובל לאור הביצועים הטובים של החברה.

איתמר מדיקל בע"מ

1102458

405813

19/08/2020

מניות

To approve the reappointment of KPMG as independent .8
auditors of the Company for the year ending December 31, 2020
and until immediately following the next annual general meeting
of shareholders be, and it hereby is, approved, and that the
Board of Directors be, and it hereby is, authorized to delegate to
the Audit Committee of the Board the authority to fix the
remuneration of said independent auditors in accordance with
.the volume and nature of their services

בעד

איתמר מדיקל בע"מ

1102458

405813

19/08/2020

מניות

CONSIDERATION OF THE ANNUAL FINANCIAL .9
STATEMENTS

דיון

סקייליין אינווסטמנטס אינק

1131556

492229

19/08/2020

מניות

 .1לאשר תיקון מדיניות התגמול הקיימת של החברה באופן שבו תקרות
גבול האחריות של פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ופוליסת
ביטוח אחריות מקצועית לדירקטורים ונושאי משרה ( )Run Offתיוותרנה
ללא שינוי והתקרות שנקבעו ביחס לפרמיית הביטוח וההשתתפות העצמית
תימחקנה ,ואלו תיקבענה בהתאם לתנאי השוק

בעד

קבוצת פנינסולה בע"מ

3330099

231119.2

20/08/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

קבוצת פנינסולה בע"מ

3330099

231119.2

20/08/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

רמות בעיר בע"מ

1143551

109516

20/08/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

רמות בעיר בע"מ

1143551

109516

20/08/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

טלרד נטוורקס בע"מ

1140953

60070

20/08/2020

מניות

דיון בדו" חות הכספיים השנתיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר ,2019

דיון

טלרד נטוורקס בע"מ

1140953

60070

20/08/2020

מניות

 .2לאשר מינוי מחדש של משרד קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר כרואה
החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה

בעד

המשרד הינו בעל הידע והניסיון לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

טלרד נטוורקס בע"מ

1140953

60070

20/08/2020

מניות

 .3לאשר את מינויו מחדש של ה"ה יובל כהן ,כדירקטור בחברה ,עד
לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה ,כמפורט
בסעיף  2לדוח זימון האסיפה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

החלטת האסיפה

נימוקים

המשרד הינו בעל הידע והניסיון לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

התיקון המוצע במדיניות הצגמול תואם את ההקלות
של הרשות לניירות ערך לעניין ביטוח אחריות נושאי
משרה ודירקטורים ותואם את המקובל בשוק

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

טלרד נטוורקס בע"מ

1140953

60070

20/08/2020

מניות

 .4לאשר את מינויו מחדש של ה"ה אלי בלט ,כדירקטור בחברה ,עד
לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה ,כמפורט
בסעיף  2לדוח זימון האסיפה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

טלרד נטוורקס בע"מ

1140953

60070

20/08/2020

מניות

 .5לאשר את מינויו של ה"ה מר דניאל דורין  ,כדירקטור בחברה ,עד
לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה ,כמפורט
בסעיף  2לדוח זימון האסיפה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

טלרד נטוורקס בע"מ

1140953

60070

20/08/2020

מניות

 .6לאשר את מינויו מחדש של ה"ה שמואל בראשי ,כדירקטור בחברה ,עד
לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה ,כמפורט
בסעיף  2לדוח זימון האסיפה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

טלרד נטוורקס בע"מ

1140953

60070

20/08/2020

מניות

 .7לאשר את מינויו מחדש של ה"ה סני זיו ( דירקטור בלתי תלוי) ,כדירקטור
בחברה ,עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה,
כמפורט בסעיף  2לדוח זימון האסיפה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

טלרד נטוורקס בע"מ

1140953

60070

20/08/2020

מניות

 .8לאשר את מינויה של גב' אורלי עציון לכהונה נוספת (שניה) כדירקטורית
חיצונית בחברה ,החל מיום  24באוגוסט  ,2020בתנאי כהונה כמתואר
בסעיף  3בדוח להלן זימון האסיפה;

בעד

בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

טלרד נטוורקס בע"מ

1140953

60070

20/08/2020

מניות

 .9לאשר את מינויו של מר יאיר ריבלין לכהונה נוספת (שניה) כדירקטור
חיצוני בחברה ,החל מיום  24באוגוסט  ,2020בתנאי כהונה כמתואר בסעיף
 3להלן בדוח זימון האסיפה;

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

טלרד נטוורקס בע"מ

1140953

60070

20/08/2020

מניות

 .10לאשר את תיקון סעיף  154לתקנון שעניינו פטור לנושאי המשרה של
החברה בהתאם לנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה;

בעד

נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנו.

טלרד נטוורקס בע"מ

1140953

60070

20/08/2020

מניות

 .11בהתאם ובכפוף לתיקון תקנון החברה כאמור בסעיף  1.6לדוח זימון
האסיפה ,לאשר כתב פטור ,אשר יוענק לנושאי משרה בחברה (לרבות,
לה"ה יובל כהן ,שמואל בראשי ואלי בלט ,דירקטורים בחברה אשר למען
הזהירות קרן פורטיסימו ,בעלת השליטה בחברה ,עשויה להיחשב כבעלת
עניין אישי בהענקת כתבי הפטור להם) ,המכהנים בחברה כיום ו/או כפי
שיכהנו בה מעת לעת ,ואשר יחול ,בכפוף לכל דין ,גם ביחס לפעולות
שבוצעו לפני מועד הענקתו ( וזאת בנוסף ומבלי לגרוע מתוקף כתבי שיפוי
קיימים ו /או כתבי פטור קיימים לנושאי המשרה בחברה והתחייבויות החברה
בהתאם לכתבי שיפוי קיימים ו /או כתבי פטור קיימים) ,וזאת בהתאם לנוסח
כתב הפטור המצ"ב כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.

בעד

אפקון החזקות בע"מ

578013

868355

20/08/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב
ענייני החברה ליום  31בדצמבר 2019

דיון

אפקון החזקות בע"מ

578013

868355

20/08/2020

מניות

 .2מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר ישראל רייף המכהן כדירקטור
בדירקטוריון החברה ,וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנו.

הינו בעל הניסיון הדרוש למילוי התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אפקון החזקות בע"מ

578013

868355

20/08/2020

מניות

 .3מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר אייל בן יוסף המכהן כדירקטור
בדירקטוריון החברה ,וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אפקון החזקות בע"מ

578013

868355

20/08/2020

מניות

 .4מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר חזי דברת המכהן כדירקטור
בדירקטוריון החברה ,וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אפקון החזקות בע"מ

578013

868355

20/08/2020

מניות

 .5מוצע לאשר מינויים מחדש של משרד קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ()EY
כרואי החשבון המבקרים של החברה ,עד למועד האסיפה השנתית הבאה
של החברה ,ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

בעד

המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת
לחברה.

אפקון החזקות בע"מ

578013

868355

20/08/2020

מניות

 .6מוצע לאשר את מדיניות התגמול של החברה לשלוש שנים נוספות,
שתחילתן ביום  25במאי 2020

בעד

מדיניות התגמול של החברה נמצאה על ידנו
כסבירה על כלל רכיביה.

אלמוגים החזקות בע"מ

1136829

0

20/08/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב
ענייני החברה ליום  31בדצמבר .2019

דיון

אלמוגים החזקות בע"מ

1136829

0

20/08/2020

מניות

 .2חידוש כהונתו של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר (,)EY
רואי חשבון ,כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד כינוס האסיפה
השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו
בהתאם להמלצת ועדת מאזן .כמפורט בסעיף  1.2לדוח זימון האסיפה.

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים על
מנת לטפל בענייני הביקורת והמס של החברה

אלמוגים החזקות בע"מ

1136829

0

20/08/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,מר מריו זוזל ,עד לתום
האסיפה השנתית הבאה .כמפורט בסעיף  1.3לדוח זימון האסיפה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים

אלמוגים החזקות בע"מ

1136829

0

20/08/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,מר עמי בר משיח ,עד לתום
האסיפה השנתית הבאה .כמפורט בסעיף  1.3לדוח זימון האסיפה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים

אלמוגים החזקות בע"מ

1136829

0

20/08/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של הדירקטורית הבלתי תלויה המכהנת בחברה ,גב' אסתר
לניר ,עד לתום האסיפה השנתית הבאה .כמפורט בסעיף  1.3לדוח זימון
האסיפה.

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אלמוגים החזקות בע"מ

1136829

0

20/08/2020

מניות

 .6מינוי הדירקטור המכהן בחברה ,מר שי זוזל ,עד לתום האסיפה השנתית
הבאה .כמפורט בסעיף  1.3לדוח זימון האסיפה.

אלמוגים החזקות בע"מ

1136829

0

20/08/2020

מניות

 .7מינוי הדירקטורית המכהנת בחברה ,גב' נוי בר משיח ,עד לתום האסיפה
השנתית הבאה .כמפורט בסעיף  1.3לדוח זימון האסיפה.

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אנו סבורים כי למועמד אין את הידע והנסיון
הדרושים לתפקיד

נגד

הורד מסדר היום

אלמוגים החזקות בע"מ

1136829

0

20/08/2020

מניות

 .8אישור התקשרות החברה בהסכם למתן כתב שיפוי בנוסח הקיים בחברה
לדירקטור המכהן ,מר שי זוזל  ,שהינו קרוב של בעל שליטה בחברה,
בתוקף עד לתום חמש ( )5שנים מהמועד בו הפכה לחברה ציבורית.
כמפורט בסעיף  1.4לדוח זימון האסיפה.

נגד

בשל הסתייגותנו ממינויו של המועמד כדירקטור
בחברה לעיל ,אנו מסתייגים מתנאיו המוצעים

אלמוגים החזקות בע"מ

1136829

0

20/08/2020

מניות

 . .9אישור התקשרות החברה בהסכם למתן פטור מאחריות בנוסח הקיים
בחברה לדירקטור המכהן ,מר שי זוזל  ,שהינו קרוב של בעל שליטה
בחברה ,בתוקף עד לתום חמש ( )5שנים מהמועד בו הפכה לחברה
ציבורית .כמפורט בסעיף  1.5לדוח זימון האסיפה.

נגד

בשל הסתייגותנו ממינויו של המועמד כדירקטור
בחברה לעיל ,אנו מסתייגים מתנאיו המוצעים

מישורים

1143163

111244.2

23/08/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

דיון

מישורים

1143163

111244.2

23/08/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

עבר

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

רובוגרופ

266015

48344

23/08/2020

מניות

 .1לאשר את חידוש מינויו של יו"ר הדירקטוריון ,מר יורם דויטש ,לתקופת
כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

נגד

עבר

בהתאם למדיניותנו ,אנו מסתייגים ממינויו של מנכ"ל
החברה כדירקטור בחברה

רובוגרופ

266015

48344

23/08/2020

מניות

 .2לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור ,מר גילאי דולב ,לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

עבר

אנו סבורים כי למועמד הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

רובוגרופ

266015

48344

23/08/2020

מניות

 .3לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור ,מר עידו ירושלמי ,לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

עבר

אנו סבורים כי למועמד הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

רובוגרופ

266015

48344

23/08/2020

מניות

 .4לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור הבלתי תלוי ,מר ערן בן עזר,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה.

רובוגרופ

266015

48344

23/08/2020

מניות

 .5לאשר את חידוש מינויו של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' ,כרואה
החשבון המבקר של החברה ,לתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של
בעלי המניות של החברה.

בעד

רובוגרופ

266015

48344

23/08/2020

מניות

 .6דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה ליום .31.12.2019

דיון

דיון

רובוגרופ

266015

48344

23/08/2020

מניות

 .7לאשר הקצאת  10,000אופציות לא רשומות למסחר ,הניתנות למימוש ל-
 10,000מניות רגילות בחברה למר יורם דויטש ,הנמנה על בעלי השליטה
בחברה ,ללא תמורה ,בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות.

בעד

עבר

היקף ההקצאה נראה לנו כלא מהותי ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

רובוגרופ

266015

48344

23/08/2020

מניות

 .8לאשר הקצאת  10,000אופציות לא רשומות למסחר ,הניתנות למימוש ל-
 10,000מניות רגילות בחברה לגב' אורית דויטש ,הנמנית על בעלי השליטה
בחברה ,ללא תמורה ,בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות.

בעד

עבר

היקף ההקצאה נראה לנו כלא מהותי ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

רובוגרופ

266015

48344

23/08/2020

מניות

 .9לאשר הקצאת  10,000אופציות לא רשומות למסחר ,הניתנות למימוש ל-
 10,000מניות רגילות בחברה למר עידו ירושלמי ,הנמנה על בעלי השליטה
בחברה ,ללא תמורה ,בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות.

בעד

עבר

היקף ההקצאה נראה לנו כלא מהותי ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

סאני תקשורת

1082353

427627

24/08/2020

מניות

 .1למנות את מר אלדד אברהם כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה
שלישית בת שלוש שנים אשר תחילתם ביום ( 18.8.2020מועד סיום כהונתו
השניה)

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

איילון

2090066

70489.37

25/08/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

דיון

איילון

2090066

70489.37

25/08/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

עבר

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

אנו סבורים כי למועמד הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

עבר

משרד רו"ח בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נקסטקום

1143213

42252

25/08/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

נקסטקום

1143213

42252

25/08/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

עבר

אלמוגים החזקות

1143403

103897.4

25/08/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

דיון

אלמוגים החזקות

1143403

103897.4

25/08/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

עבר

לוזון קבוצה

4730206

39775.15

25/08/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

דיון

לוזון קבוצה

4730206

39775.15

25/08/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

עבר

נימוקים

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

אביב ארלון

106013

101875

25/08/2020

מניות

 .1הענקת כתב שיפוי וכתב פטור בנוסחים המקובלים בחברה למר גיא
אליאס המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה

עבר

דלק קבוצה

1084128

7421440

25/08/2020

מניות

 .1מינוי גב' רות דהן פורטנוי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של
שלוש ( )3שנים ,החל ממועד אישור האסיפה הכללית .הגב' רות דהן
פורטנוי תהא זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לדרגת החברה,
כפי שתהא מעת לעת ,בהתאם לסכומים המרביים לדירקטור חיצוני מומחה
המופיעים בתוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול
והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס ,2000-וכן תהא זכאית לפטור ,שיפוי
וכיסוי ביטוחי כמקובל לדירקטורים בחברה

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

דלק קבוצה

1084128

7421440

25/08/2020

מניות

 .2אישור תיקון של סעיף  11.1למדיניות התגמול הנוכחית של החברה,
כמפורט בסעיף  1.2.2לדוח זימון האסיפה הכללית של החברה

בעד

עבר

אנו מוצאים את התיקון המוצע כמקובל.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

יעקובי קבוצה

1142421

114280

25/08/2020

מניות

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019

יעקובי קבוצה

1142421

114280

25/08/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו

בעד

יעקובי קבוצה

1142421

114280

25/08/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר פיני יעקובי ,יו" ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה
בה ,כדירקטור בדירקטוריון החברה.

בעד

עבר

יעקובי קבוצה

1142421

114280

25/08/2020

מניות

 .4מינוי מחדהינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקידש של מר אמיר
יעקובי ,מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה ,כדירקטור בדירקטוריון החברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

יעקובי קבוצה

1142421

114280

25/08/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של גב' רינה יעקובי ,כדירקטורית בדירקטוריון החברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

יעקובי קבוצה

1142421

114280

25/08/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר גדעון אלטמן ,כדירקטור בדירקטוריון החברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

יעקובי קבוצה

1142421

114280

25/08/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של גב' אורית סתו ,כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון
החברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

יעקובי קבוצה

1142421

114280

25/08/2020

מניות

 .8מתן כתב שיפוי לגב' אורית סתו המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה

בעד

עבר

סכום השיפוי ואם את יכולתה של החברה

יעקובי קבוצה

1142421

114280

25/08/2020

מניות

 .9מתן כתב פטור לגב' אורית סתו המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה

נגד

עבר

נוסח כתב הפטור אינו תואם את המקובל בשוק

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון

עבר

למשרד הידע וההשכלה הדרושים לתפקיד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

מצלאוי

1106749

69159

26/08/2020

מניות

 .1אישור מתן מענק חד פעמי ,ליו" ר הדירקטוריון החברה ,שהינו גם בעל
שליטה בחברה

רני צים

1143619

266933

26/08/2020

מניות

 .1הגדלת ההון הרשום של החברה כך שלאחר הגדלת ההון יעמוד הונה
הרשום של החברה על  500,000,000מניות רגילות ,בנות  0.01ש"ח ערך
נקוב כל אחת ,ולתקן את מסמכי ההתאגדות של החברה בהתאם

בעד

אל על

1087824

468455

26/08/2020

מניות

 .1אישור עדכונים למדיניות התגמול של החברה.

בעד

אל על

1087824

468455

26/08/2020

מניות

החלת העדכונים למדיניות התגמול הקיימת (ככל שתאושר ההחלטה
המפורטת בסעיף  1לעיל) רטרואקטיבית על פוליסת ביטוח אחריות נושאי
המשרה החדשה מיום .1.8.2020

בעד

כנפיים

5430137

146306.4

26/08/2020

איגרות חוב

 .1דיווח מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה.

דיון

דיון

כנפיים

5430137

146306.4

26/08/2020

איגרות חוב

 .2דיון של מחזיקי אגרות החוב באשר למצב עסקי החברה ובדבר הצורך
בנקיטת פעולות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב.

דיון

דיון

כנפיים

5430137

146306.4

26/08/2020

איגרות חוב

 .3דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו /או מחזיקי אגרות החוב.

דיון

דיון

אייאפאפ

1155019

56135468

27/08/2020

מניות

To approve the issuance of shares of IFF common stock to .1
the stockholders of Nutrition and Biosciences, Inc. in the Merger
pursuant to the terms of the Merger Agreement (the “Share
.)”Issuance

בעד

עבר

ההיגיון בעסקה המוצעת הינו סביר בהתחשב
בחפיפה המשמעותית בין פעילויות החברות
והסינרגיה הצפויה ביניהן.

אייאפאפ

1155019

56135468

27/08/2020

מניות

To approve the adjournment of the Special Meeting, if .2
necessary or appropriate, to solicit additional proxies if there are
not sufficient votes at the time of the Special Meeting to approve
.the Share Issuance

בעד

עבר

לאור התמיכה בסעיף מס''  1לאסיפה ,אנו ממליצים
לתמוך גם בסעיף זה.

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

נגד

עבר

אנו מתרשמים כי חבילת התגמול לה הוא זכאי,
לרבות האפשרות לזכאות למענק שנתי עד לגובה
 750אלפי ש"ח הינה מספקת ,ולא רואים מקום
להענקת המענק החד פעמי ,וזאת בשים לב כי היו"ר
הינו בעל השליטה בחברה.

עבר

אנו מוצאים את הגדלת ההון של החברה כנדרשת
לאור שיעור הניצול של הונה המונפק והנפרע מתוך
הונה הרשום.

עבר

העדכון המוצע תואם את מצבה של החברה וכן את
המקובל בשוק

העדכון המוצע תואם את מצבה של החברה וכן את
הורד מסדר היום
המקובל בשוק

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אלביט טכנ

4740247

144211.7

27/08/2020

איגרות חוב
להמרה

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

אלביט טכנ

4740247

144211.7

27/08/2020

איגרות חוב
להמרה

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

פטרוטקס יהש

1099761

21225

27/08/2020

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון

בעד

עבר

 .1דיון בדוח התקופתי ,לרבות הדוחות הכספיים של השותפות לשנה
שנסתיימה ביום  ,31.12.2019אשר פורסם על ידי השותפות ביום
יחידת השתתפות
( 22.4.2020מס' אסמכתא  )2020-01-040749כפי שתוקן ביום
( 23.4.2020אסמכתא .)2020-01-040824

נימוקים

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

דיון

אלעד קנדה

1152453

204624

27/08/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

דיון

אלעד קנדה

1152453

204624

27/08/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

עבר

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

סנו

813014

2402304

27/08/2020

מניות

 .1אישור הארכת מינויו של משרד רואה החשבון המבקר ואישור שכרו
לשנת  2020ועד לאסיפה השנתית הבאה וכן הסמכת הדירקטוריון לקבוע
את שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים שניתנו וינתנו לחברה

בעד

עבר

המשרד הינו בעל היעד והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

סנו

813014

2402304

27/08/2020

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ,לשנה שנסתיימה ביום 31
בדצמבר 2019

דיון

דיון

סנו

813014

2402304

27/08/2020

מניות

 .3הארכת מינויו של הדירקטור המכהן בחברה ,מר אלכסנדר לנדסברג,
מבעלי השליטה בחברה ,לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית
השנתית הבאה .לפרטים נוספים אודות מר לנדסברג והצהרה בדבר
כשירותו לכהן כדירקטור ראה בנספח המצורף לזימון וכן בפרק ד' לדוח
התקופתי של החברה ליום  31בדצמבר  2019אשר פורסם בתאריך 19
במרץ( 2020 ,אסמכתא .) 2020-01-023362

בעד

סנו

813014

2402304

27/08/2020

מניות

 .4הארכת מינויו של הדירקטור המכהן בחברה ,מר יצחק זינגר ,לתקופת
כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה .לפרטים נוספים
אודות מר זינגר והצהרה בדבר כשירותו לכהן כדירקטור ראה בנספח
המצורף לזימון וכן בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה ליום  31בדצמבר
 2019אשר פורסם בתאריך  19במרץ( 2020 ,אסמכתא 2020-01-023362
).

בעד

עבר

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

סנו

813014

2402304

27/08/2020

מניות

 .5הארכת מינויו של הדירקטור המכהן בחברה ,פרופ' ניב אחיטוב
כדירקטור בלתי תלוי ,לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית
השנתית הבאה .לפרטים נוספים אודות פרופ' אחיטוב והצהרה בדבר
כשירותו לכהן כדירקטור ראה בנספח המצורף לזימון וכן בפרק ד' לדוח
התקופתי של החברה ליום  31בדצמבר  2019אשר פורסם בתאריך 19
במרץ( 2020 ,אסמכתא .) 2020-01-023362

בעד

סנו

813014

2402304

27/08/2020

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

עבר

נימוקים

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

 .6הארכת מינויה של הדירקטורית המכהנת בחברה ,גב' צביה גרוס,
לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה .לפרטים
נוספים אודות גב' גרוס והצהרה בדבר כשירותה לכהן כדירקטורית ראה
בנספח המצורף לדיווח המיידי וכן בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה ליום
 31בדצמבר  2019אשר פורסם בתאריך  19במרץ( 2020 ,אסמכתא -2020
.) 01-023362

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

סנו

813014

2402304

27/08/2020

מניות

 .7אישור הארכת תנאי כהונתו והעסקתו של מר יצחק זינגר ,יו"ר
הדירקטוריון של החברה ,לתקופה נוספת עד למועד האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה .לפרטים נוספים אודות תנאי כהונתו ראה סעיף
 1.4לזימון המצורף.

בעד

עבר

תנאי העסקתו תואמים את האחריות הנדרשת
לתפקיד.

סנו

813014

2402304

27/08/2020

מניות

 .8אישור הארכת תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלכסנדר לנדסברג ,מבעלי
השליטה בחברה אשר מכהן כסגן יו" ר הדירקטוריון פעיל .מוצע לאשר
מחדש את תנאי כהונתו של מר לנדסברג ללא שינוי מתנאי כהונתו הנוכחיים
לתקופה נוספת בת  3שנים החל מיום  .1.9.16לפרטים נוספים ראה סעיף
 1.5לזימון המצורף.

בעד

עבר

אנו מוצאים את התנאים המוצעים כמקובלים ביחס
לשוק.

סנו

813014

2402304

27/08/2020

מניות

 .9תיקון תקנון החברה כמפורט בסעיף  1.6לזימון המצורף.

בעד

עבר

התיקונים המוצעים אינם צפויים לפגוע בבעלי מניות
המיעוט

סנו

813014

2402304

27/08/2020

מניות

 .10אישור נוסח כתב שיפוי מעודכן והענקתו לדירקטורים ולנושאי משרה
מקרב בעלי השליטה בחברה או קרוביהם לתקופה נוספת של שלוש שנים
החל מחודש ספטמבר  2020ואשר הינו בתנאים דומים לכתבי השיפוי
שניתנו ליתר נושאי המשרה והדירקטורים בחברה שאינם מקרב בעלי
השליטה .לפרטים נוספים אודות כתב השיפוי ראה סעיף  1.7לדוח המצורף.

בעד

עבר

נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנו.

סנו

813014

2402304

27/08/2020

מניות

 .11אישור נוסח כתב שיפוי מעודכן והענקתו לדירקטורים ולנושאי משרה
אשר אינם נמנים על בעלי השליטה בחברה או קרוביהם לתקופה נוספת של
שלוש שנים החל מחודש ספטמבר  .2020לפרטים נוספים אודות כתב
השיפוי ראה סעיף  1.7לדוח המצורף.

בעד

עבר

נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנו.

סנו

813014

2402304

27/08/2020

מניות

 .12אישור עסקת מסגרת להתקשרויות בפוליסות ביטוח אחריות נושאי
משרה .לפרטים נוספים ראה סעיף  1.8לזימון המצורף

בעד

עבר

יחס הפרמיה מהכיסוי תואם את הטווחים המקובלים
בשוק.

אנרגיקס

1123355

2921002

27/08/2020

מניות

 .1לאשר לחברה לשלם עבור חלקה ברכישת ביטוח מטריה לדירקטורים
ונושאי משרה בקבוצת אלוני חץ לתקופה שבין 15.7.2020-14.7.2021
מתוך סך כולל של  298,798דולר( .החלטה א' 1לדוח המיידי)

בעד

עבר

תנאי הפוליסה המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס
לגודל החברה וביחס לחברות דומות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אנרגיקס

1123355

2921002

27/08/2020

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

 .2בכפוף לכך שהפרמיה לפוליסות ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה
הנוספות שתירכשנה בשנים הבאות ע"י החברה במסגרת פוליסת ביטוח
מטריה לקבוצה (הן במסגרת ס"ק (1.5.1ג) והן במסגרת ס"ק (1.5.1ד)
לדוח המיידי מיום  27.3.18בדבר זימון האסיפה הכללית (בה אושרה
המסגרת לביטוח המטריה ,מס' אסמכתא"( )2018-01-030193 :החלטת
אסיפת מאי  ,)"2018תקבע במסגרת משא ומתן בין הקבוצה לחברות
הביטוח ומבטחי המשנה (שאינם צדדים קשורים) ,ושעלותה לא תהיה
מהותית לחברה אותה עת ,הרי שהתקרות לעניין גובה הפרמיה שנקבעו
בהחלטת אסיפת מאי  2018לא תחולנה ביחס לפוליסות ביטוח אלה.
(החלטה א' 2לדוח המיידי)

בעד

עבר

תנאי המסגרת נראים לנו כסבירים ביחס לשינויים
הרבים שיתחוללו בשוק הביטוח

קרסו מוטורס

1123850

1255975

30/08/2020

מניות

 .1מינוי הגב' ורדה טריואקס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה
בת  3שנים ,כמפורט בסעיף  2.1לדוח הזימון.

בעד

עבר

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

קרסו מוטורס

1123850

1255975

30/08/2020

מניות

 .2מתן התחייבות לשיפוי לגב' ורדה טריואקס ,כמפורט בסעיף  2.2לדוח
הזימון.

בעד

עבר

סכום השיפוי מוגבל לעד  25%מהונה העצמי של
החברה ,בהתאם למדיניותנו

קרסו מוטורס

1123850

1255975

30/08/2020

מניות

 .3אישור הגדלת הונה הרשום של החברה ב 50,000-ש"ח ל150,000-
ש"ח ,מחולק ל 150,000,000-מניות רגילות בנות  0.001ש"ח ע.נ .כל אחת,
ותיקון סעיף  6לתקנון החברה בהתאמה ,כמפורט בסעיף  2.3לדוח הזימון

בעד

עבר

החברה קרובה למגבלת ההון הרשום שלה ועל כן
אנו מוצאים את הגדלת ההון המוצעת כסבירה
וסבורים כי בשינוי המוצע אין לפגוע בזכויות בעלי
מניות המיעוט.

גולד

149013

492116

30/08/2020

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה

בעד

עבר

התקרות המצויות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל
החברה

גולד

149013

492116

30/08/2020

מניות

 .2עדכון הסכם העסקתו של מנכ"ל החברה ,מר אריה קרמן ,באופן
שההתייחסות בהסכם ההעסקה לרכיב התגמול המשתנה תעלה בקנה אחד
עם מדיניות התגמול החדשה.

בעד

עבר

תנאי המנכל נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה

הפניקס

7670201

284711.8

31/08/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

דיון

הפניקס

7670201

284711.8

31/08/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

עבר

מהדרין

686014

678264

31/08/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון
על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2019

דיון

דיון

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

מהדרין

686014

678264

31/08/2020

מניות

 .2אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של
החברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים-מר אלחנדרו אלשטיין

מהדרין

686014

678264

31/08/2020

מניות

 .3אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של
החברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים-מר אלחנדרו לארוסה

בעד

מהדרין

686014

678264

31/08/2020

מניות

 .4אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של
החברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים-מר נסטור דן

בעד

עבר

מהדרין

686014

678264

31/08/2020

מניות

 .5אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של
החברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים-מר אהרון קאופמן

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

מהדרין

686014

678264

31/08/2020

מניות

 .6אישור מינויו של משרד רואה החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכר
רואי החשבון המבקרים של החברה בגין שנת 2019

בעד

עבר

למשרד הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

פז נפט

1100007

5232021

31/08/2020

מניות

 .1מינוי מר אריק שור כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת
אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית
השנתית של החברה שתתקיים בשנת  ,2023כאמור בסעיף ( 3.1.1א)
בדוח הזימון המצ"ב.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

פז נפט

1100007

5232021

31/08/2020

מניות

 .2מינוי מר נדב שחר כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה אשר
תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של
החברה שתתקיים בשנת  ,2023כאמור בסעיף ( 3.1.1ב) בדוח הזימון
המצ"ב.

נגד

לא עבר

פז נפט

1100007

5232021

31/08/2020

מניות

 .3מינוי גב' רויטל אבירם כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה
נוספת אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית
השנתית של החברה שתתקיים בשנת  ,2023כאמור בסעיף ( 3.2.1א)
בדוח הזימון המצ"ב.

בעד

עבר

פז נפט

1100007

5232021

31/08/2020

מניות

 .4מינוי גב' רגינה אונגר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה
אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית
השנתית של החברה שתתקיים בשנת  ,2023כאמור בסעיף ( 3.2.1ב)
בדוח הזימון המצ"ב.

נגד

לא עבר

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

לאור בחירתנו להמליץ בעד מינויו של מר אריק שור
אנו ממליצים נגד מינוי זה .נבהיר כי מר שחר הינו
בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אנו ממליצים נגד לאור המלצתנו בעד מינויה של
הגב'' רויטל אבירם .נבהיר כי הגב'' רגינה אונגר
הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

פז נפט

1100007

5232021

31/08/2020

מניות

 .5מינוי מר מנחם ברנר כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת
אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית
השנתית של החברה שתתקיים בשנת  ,2023כאמור בסעיף ( 3.3.1א)
בדוח הזימון המצ"ב.

נגד

עבר

פז נפט

1100007

5232021

31/08/2020

מניות

 .6מינוי מר פאר נדיר כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה אשר
תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של
החברה שתתקיים בשנת  ,2023כאמור בסעיף ( 3.3.1ב) בדוח הזימון
המצ"ב.

בעד

לא עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

פז נפט

1100007

5232021

31/08/2020

מניות

 .7מינוי מר יואב שלוש כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה אשר תחל
במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של
החברה שתתקיים בשנת  ,2023כאמור בסעיף ( 3.4.1א) בדוח הזימון
המצ"ב.

בעד

לא עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

פז נפט

1100007

5232021

31/08/2020

מניות

 .8מינוי מר הראל לוקר כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה אשר תחל
במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של
החברה שתתקיים בשנת  ,2023כאמור בסעיף ( 3.4.1ב) לעיל.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

פז נפט

1100007

5232021

31/08/2020

מניות

 .9הענקת כתבי פטור מאחריות לנושאי משרה ודירקטורים בחברה
המכהנים או שיכהנו מעת לעת בחברה כאמור בסעיף  3.5בדוח הזימון
המצ"ב.

בעד

עבר

נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנו.

פז נפט

1100007

5232021

31/08/2020

מניות

 .10הענקת כתב פטור מאחריות למנכ" ל החברה המכהן או שיכהן מעת
לעת ,כאמור בסעיף  3.6בדוח הזימון המצ"ב.

בעד

עבר

נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנו.

פז נפט

1100007

5232021

31/08/2020

מניות

 .11אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון  KPMGסומך חייקין ושות'
כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת  2020ועד לכינוס האסיפה
השנתית הבאה של החברה ,והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו,
בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו כאמור בסעיף  3.7בדוח הזימון
המצ"ב.

בעד

עבר

פז נפט

1100007

5232021

31/08/2020

מניות

 .12דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2019

דיון

דיון

פז נפט

1100007

5232021

31/08/2020

מניות

 .13דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
.2019

דיון

דיון

נימוקים

אנו ממליצים נגד לאור המלצתנו בעד מינויו של מר
פאר נדיר .נבהיר כי מר מנחם ברנר הינו בעל
ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

חממה סחר

1104785

37623

02/09/2020

מניות

 .1אישור חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר מוטי דוד ,בן
דודו של מר אליהו חממה ,מנכ"ל החברה ובעל שליטה בה ,בתפקיד המנהל
הלוגיסטי ,בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה ודוח העסקה,
וזאת עד ליום .31.12.2020

בעד

רציו יהש

394015

2949645

02/09/2020

 .1דיון בדוח התקופתי ( לרבות הדוחות הכספיים) של השותפות לשנה
יחידת השתתפות שנסתיימה ביום  31.12.2019שפורסם ביום ( 24.3.2020אסמכתא-2020 :
)01-025438

דיון

רציו יהש

394015

2949645

02/09/2020

 .2למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן ,רואי חשבון ,כרואי החשבון
המבקרים של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית
יחידת השתתפות
הבאה של השותפות ,ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את
שכרם

בעד

רציו יהש

394015

2949645

02/09/2020

 .3לאשר את הגדלת הון השותפות לרבות לצורך ביצוע חלוקה בדרך של
זכויות של כתבי אופציה חדשים הניתנים למימוש ליחידות השתתפות
ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי לבצע גיוסי הון נוספים ,בדרך של
הנפקה לציבור ו/או בדרך של זכויות ו/או הצעה לא אחידה ו/או הצעה
יחידת השתתפות
לציבור מסוים ו /או בכל דרך אחרת לפיה ניתן יהיה לגייס הון על-פי הדין
במועד הרלוונטי ,באמצעות פרסום דוחות הצעת מדף בהתאם לתשקיף
המדף של השותפות מיום  .14.2.2020הגדלת הון השותפות וביצוע גיוסי
הון ,יעשו בין בגיוס אחד ובין במספר גיוסים ,בדרך של הנפקה ו/או הנפקות

בעד

הגדלת הון החברה נחוצה על מנת שהחברה תוכל
לגייס משאבים נוספים לניצול הזדמנויות עסקיות

רציו יהש

394015

2949645

02/09/2020

 .4לאשר תיקון של סעיף  8.4למדיניות התגמול הנוכחית בנושא רכישת
יחידת השתתפות פוליסות לביטוח דירקטורים ונושאי משרה ,כמפורט בסעיף  2.4לדוח זימון
האסיפה ובהתאם לנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה

בעד

התיקון האמור הינו בכפוף להקלות הרשות לניירות
ערך לעניין ביטוח נושאי משרה ודירקטורים והינו
כמקובל בשוק

בעד

בשל העובדה כי העסקה המוצעת מגיעה לתקופת
התקשרות קצרה בת  4חודשים ,לא נסתייג על רקע
העסקה המוצעת

אלרוב נדלן

387019

3223109

02/09/2020

מניות

 .1אישור עסקת לוקה בתקופת הביניים כמפורט בזימון האסיפה בתוקף
החל מיום ( 22.7.2020תום תוקף עסקת לוקה) ועד ליום 22.11.2020

אלרוב נדלן

387019

3223109

02/09/2020

מניות

אישור התקשרות ברכישת תקופת גילוי מוארכת בת שנה ( )1אחת נוספת
מיום תום פוליסת הביטוח הקודמת (קרי ,מיום  )1.8.2020בגין מקרי ביטוח
אשר אירעו קודם למועד תום פוליסת הביטוח כאמור ועד ליום 31.7.2021

החלטת האסיפה

נימוקים

תנאי ההעסקה תואמים את המקובל בחברה וכן את
יכולה

למשרד רואה החשבון הידע והניסיון הדרושים
לתפקיד

הורד מסדר היום

ביג

1143023

229943.1

03/09/2020

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

ביג

1143023

229943.1

03/09/2020

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

להב

136010

110779

03/09/2020

מניות

 .1להאריך את כהונתה של גב' דנה כספי כדירקטורית חיצונית בחברה
לתקופת כהונה נוספת (תקופת כהונה שנייה) בת שלוש שנים ,שתחל ביום
.4.9.2020

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שופרסל

777037

5837214

03/09/2020

מניות

 .1לאשר את מינויו של גדעון שור כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה
שלישית בת שלוש שנים ,החל מיום  11בספטמבר 2020

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

ישראל קנדה

434019

981985

03/09/2020

מניות

 .1מתן התחייבות לשיפוי למר אברהם צובל ,כמפורט בסעיף  1.1לדוח
הזימון

בעד

סכום השיפוי תואם את יכולתה של החברה וכן את
המקובל בשוק

ישראל קנדה

434019

981985

03/09/2020

מניות

 .2מתן כתב פטור למר אברהם צובל ,כמפורט בסעיף  1.2לדוח הזימון

נגד

נוסח כתב הפטור אינו תואם את המקובל בשוק

ממן

238014

240882

03/09/2020

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים של החברה בצירוף דוח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה ליום  ,31.12.2019הכלולים בדוח השנתי של החברה לשנת ,2019
אשר פורסם על ידי החברה ביום  16במרס ( 2020אסמכתא מס'-2020-01 :
)025026

דיון

ממן

238014

240882

03/09/2020

מניות

 .2למנות מחדש את משרד רו"ח "קסלמן וקסלמן  "PWCכרואה החשבון
המבקר של החברה ,לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית
הבאה

בעד

משרד רו"ח בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ממן

238014

240882

03/09/2020

מניות

 .3למנות מחדש את גב' נחמה רונן ,המכהנת כיו" ר דירקטוריון החברה,
כדירקטורית לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם
תנאי כהונה אשר חלים עליה בתקופת כהונתה הנוכחית

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מסך חברי
הדירקטוריון נמוך מהסף הנדרש במדיניותנו

ממן

238014

240882

03/09/2020

מניות

 .4למנות מחדש את מר צבי לבנת כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
שתימשך עד לאסיפה השנתית הבאה ובאותם תנאי כהונה החלים עליו
למועד פרסום דיווח זה

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מסך חברי
הדירקטוריון נמוך מהסף הנדרש במדיניותנו

ממן

238014

240882

03/09/2020

מניות

 .5למנות מחדש את מר אליצור בר-נתן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו
בתקופת כהונתו הנוכחית

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מסך חברי
הדירקטוריון נמוך מהסף הנדרש במדיניותנו

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

ממן

238014

240882

03/09/2020

מניות

 .6למנות מחדש את מר מוטי דבי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה החלים עליו בתקופת
כהונתו הנוכחית

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מסך חברי
הדירקטוריון נמוך מהסף הנדרש במדיניותנו

ממן

238014

240882

03/09/2020

מניות

 .7למנות מחדש את מר גרשון ענבר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו
בתקופת כהונתו הנוכחית

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מסך חברי
הדירקטוריון נמוך מהסף הנדרש במדיניותנו

ממן

238014

240882

03/09/2020

מניות

 .8למנות מחדש את גב' סיגליה חפץ כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליה
בתקופת כהונתה הנוכחית

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מסך חברי
הדירקטוריון נמוך מהסף הנדרש במדיניותנו

ממן

238014

240882

03/09/2020

מניות

 .9למנות מחדש את מר איתן דמרי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
שתימשך עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו
למועד פרסום דיווח זה

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מסך חברי
הדירקטוריון נמוך מהסף הנדרש במדיניותנו

ממן

238014

240882

03/09/2020

מניות

 .10למנות את מר מרדכי זינגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה שתימשך
עד לאסיפה השנתית הבאה בתנאי כהונה כמפורט בסעיף  2לדוח זימון
האסיפה

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מסך חברי
הדירקטוריון נמוך מהסף הנדרש במדיניותנו

ממן

238014

240882

03/09/2020

מניות

 .11למנות את מר עמיחי בן ארי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
שתימשך עד לאסיפה השנתית הבאה בתנאי כהונה כמפורט בסעיף  2לדוח
זימון האסיפה

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מסך חברי
הדירקטוריון נמוך מהסף הנדרש במדיניותנו

ממן

238014

240882

03/09/2020

מניות

 .12למנות מחדש את מר משה מטלון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה בת שלוש שנים החל מתום תקופת כהונתו הנוכחית ( 21בספטמבר
 )2020ואישור הגמול שישולם לו

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

בזק

230011

7345130

06/09/2020

מניות

 .1בחירה על ידי האסיפה הכללית של מר גיל שרון לדירקטור רגיל
בדירקטוריון החברה ,עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בזק

230011

7345130

06/09/2020

מניות

 .2אישור מינוי מחדש של מר זאב וורמברנד כדח"צ

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בזק

230011

7345130

06/09/2020

מניות

 .3אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור לדירקטור רגיל

בעד

נוסח כתבי השיפוי והפטור תואמים את מדיניותנו.

כנפיים

543017

206959

07/09/2020

מניות

 .1לאשר את התקשרות החברה ברובד הביטוח הנוסף (כאמור בסעיף
 1.1.1.2לדוח זימון האסיפה) של פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי
משרה ,בהתאם לאמור ובתנאים כמפורט בסעיף  1.1.1.2לדוח זימון
האסיפה

בעד

הביטוח המוצע תואם את המקובל בשוק.

אלוני חץ

390013

7981704

08/09/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום .31.12.2019

דיון

אלוני חץ

390013

7981704

08/09/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' ( רואה החשבון הקיים
של החברה) ,כרואה חשבון מבקר לחברה ממועד אסיפה כללית זו ועד
למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון
בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת .2019

בעד

משרד רואי החשבון הינו בעל הידע טהנסיון הדרוש

אלוני חץ

390013

7981704

08/09/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אלוני חץ

390013

7981704

08/09/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אלוני חץ

390013

7981704

08/09/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של גב' אדוה שרביט כדירקטור בחברה

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אלוני חץ

390013

7981704

08/09/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של גב' גתית גוברמן כדירקטור בחברה

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אלוני חץ

390013

7981704

08/09/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של מר עמוס ידלין כדירקטור בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אלוני חץ

390013

7981704

08/09/2020

מניות

 .8תיקון תקנון ההתאגדות של החברה לצורך התאמתו לחוק חדלות פירעון
ושיקום כלכלי ,תשע"ח 2018-וכן שינויים ניסוחיים.

אלוני חץ

390013

7981704

08/09/2020

מניות

 .9אישור פרמיית הכיסוי הביטוחי לדירקטורים בחברה ,כפי שיכהנו מעת
לעת ,במסגרת הסדר ביטוחי לדירקטורים ונושאי משרה  -מוצע לאשר כי
התשלום עבור רכישת ביטוח מטריה לדירקטורים ונושאי משרה בקבוצת
אלוני חץ (לרבות ,אך לא רק ,אמות השקעות בע"מ ואנרג'יקס אנרגיות
מתחדשות בע"מ) לתקופה  15.7.2020-14.7.2021יהיה בסך של
 298,798דולר.

בעד

אלוני חץ

390013

7981704

08/09/2020

מניות

 .10אישור פרמיית הכיסוי הביטוחי לדירקטורים בחברה ,כפי שיכהנו מעת
לעת ,במסגרת הסדר ביטוחי לדירקטורים ונושאי משרה  -לאשר כי בכפוף
לכך שהפרמיה לפוליסות ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה הנוספות
שתירכשנה בשנים הבאות ,המסתיימות ביום  ,30.6.2024ע"י החברה
במסגרת פוליסת ביטוח מטריה לקבוצת אלוני חץ (הן במסגרת ס"ק
(1.1.1ג) והן במסגרת ס"ק (1.1.1ד) לדוח הזימון אשר זימן את האסיפה
הכללית שהתקיימה ביום  12ביולי  ,2018בה אושרה המסגרת לביטוח
המטריה (מס' אסמכתא ,))2018-01-056649 :תקבע במסגרת משא ומתן
בין החברה לחברות ביטוח ומבטחי משנה (שאינם צדדים קשורים),
ושעלותה לא תהיה מהותית לחברה אותה עת; הרי שהתקרות לעניין גובה
הפרמיה שנקבעו בהחלטת האסיפה הכללית מיום  12ביולי  2018לא
תחולנה ביחס לפוליסות ביטוח אלה.

בעד

תנאי הביטוח נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה ותנאי השוק

פלסטו קרגל

727016

99849

09/09/2020

מניות

 .1אימוץ מדיניות תגמול לחברה

בעד

התנאים המוצאים במסגרת מדיניות התגמול נראים
לנו כסבירים ביחס לגודל החברה והיקף פעילותה

פלסטו קרגל

727016

99849

09/09/2020

מניות

 .2אישור התקשרות בהסכם ניהול עם חברה בשליטת מר גבריאל נגר,
מבעלי המניות בסי .איי תעשיות קרטון בע"מ ("סי.איי") ,בעל השליטה
בחברה

נגד

אנו סבורים כי ראוי ותנאיו של בעל השליטה יכללו
תנאי סף מאתגר על מנת לגבש זכאות למענק

פלסטו קרגל

727016

99849

09/09/2020

מניות

 .3אישור תיקון והענקת כתבי התחייבות לשיפוי ופטור לנושאי משרה

בעד

תנאי השיפוי והפטור תואמים את מדיניותנו

איילון

209015

369961

09/09/2020

מניות

 .1מינוי מחדש של מר אהרון פוגל לאשר את מינויו מחדש של מר אהרון
פוגל כדירקטור בחברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

איילון

209015

369961

09/09/2020

מניות

 .2מינויה מחדש של רו"ח אירית שטרן כדירקטורית בחברה לאשר את
מינויה מחדש של רו" ח אירית שטרן כדירקטורית בחברה.

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

הורד מסדר היום

פרמיית הביטוח נראות לנו כסבירה ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

איילון

209015

369961

09/09/2020

מניות

 .3מינויו מחדש של מר יניב פגוט כדירקטור בחברה .לאשר את מינויו
מחדש של מר יניב פגוט כדירקטור בחברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

איילון

209015

369961

09/09/2020

מניות

 .4מינויה מחדש של עו" ד אסתר דלל כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.
לאשר את מינויה מחדש של עו"ד אסתר דלל כדירקטורית בלתי תלויה
בחברה.

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

איילון

209015

369961

09/09/2020

מניות

 .5מינויו מחדש של מר אמיר לוי כדירקטור בחברה לאשר את מינויו מחדש
של מר אמיר לוי כדירקטור בחברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

איילון

209015

369961

09/09/2020

מניות

 .6מינויו מחדש של עו"ד יורם (סקלנובסקי) שי כדירקטור בחברה .לאשר
את מינויו מחדש של עו"ד יורם (סקלנובסקי) שי כדירקטור בחברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

איילון

209015

369961

09/09/2020

מניות

 .7מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון
החברה לקבוע את שכרו .לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון
קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר (ארנסט אנד יאנג ישראל) כרואה החשבון
המבקר של החברה ,ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לענייני הביקורת והמס של החברה

איילון

209015

369961

09/09/2020

מניות

 .8דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנה
שהסתיימה ביום .31.12.2019

דיון

איילון

209015

369961

09/09/2020

מניות

 .9דיווח של הדירקטוריון בדבר שכרו של רואה החשבון המבקר של החברה

דיון

אלטשולר שחם גמל

1159037

0

09/09/2020

מניות

דיון בדוח הדירקטוריון ובדוח הכספי של החברה לשנת .2019

דיון

אלטשולר שחם גמל

1159037

0

09/09/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של מר רן שחם כיו"ר הדירקטוריון ( שאינו דירקטור חיצוני)
החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי
זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אלטשולר שחם גמל

1159037

0

09/09/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של הגב' דפנה בסה כדירקטורית (שאינה דירקטורית
חיצונית) החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי
דוח מיידי זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה.

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אלטשולר שחם גמל

1159037

0

09/09/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר ראובן אלקס כדירקטור ( שאינו דירקטור חיצוני) החל
ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה ועד
לתום האסיפה השנתית הבאה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אלטשולר שחם גמל

1159037

0

09/09/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר תומר כהן כדירקטור ( שאינו דירקטור חיצוני) החל
ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה ועד
לתום האסיפה השנתית הבאה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אלטשולר שחם גמל

1159037

0

09/09/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר ארל צין כדירקטור ( שאינו דירקטור חיצוני) החל
ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה ועד
לתום האסיפה השנתית הבאה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ישראמקו יהש

232017

4015208

09/09/2020

יחידת השתתפות  .1אישור תנאי הכהונה והעסקה של מר אריאל יוצר כמנכ"ל השותף הכללי

בעד

התנאים המוצעים הינם בטווח המקובל ביחס לשוק.

ישראמקו יהש

232017

4015208

09/09/2020

 .2אישור התקשרות השותפות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי
יחידת השתתפות משרה בשותפות ובשותף הכללי לרבות השותף הכללי ו/או בעלי השליטה
בשותף הכללי ו/או מנכ"ל השותף הכללי

בעד

יחס הפרמיה מהכיסוי הינו בטווח המקובל בשוק.

ישראמקו יהש

232017

4015208

09/09/2020

 .3אישור הארכה ו /או חידוש פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי
יחידת השתתפות
משרה בשותפות ובשותף הכללי (עסקת מסגרת)

בעד

יחס הפרמיה מהכיסוי של כלל הקבוצה הינו בטווח
הסביר ביחס למקובל בשוק.

ישראמקו יהש

232017

4015208

09/09/2020

יחידת השתתפות  .4תיקון סעיף  9.2.5למדיניות התגמול

בעד

אנו מוצאים את התיקון המוצע כמקובל.

ישראמקו יהש

232017

4015208

09/09/2020

יחידת השתתפות  .5תיקון סעיף  13.2למדיניות התגמול

בעד

אנו מוצאים את התיקון כמקובל.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

רבל

1103878

572922

09/09/2020

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019

דיון

רבל

1103878

572922

09/09/2020

מניות

 .2למנות מחדש את מר שמואל וולודינגר כדירקטור בחברה ,עד תום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

רבל

1103878

572922

09/09/2020

מניות

 .3למנות מחדש את מר עידו שביט כדירקטור בחברה ,עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

רבל

1103878

572922

09/09/2020

מניות

 .4למנות מחדש את מר דוד בן לולו כדירקטור בחברה ,עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

רבל

1103878

572922

09/09/2020

מניות

 .5למנות מחדש את מר דורון שטיגר כדירקטור בחברה ,עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

רבל

1103878

572922

09/09/2020

מניות

 .6למנות מחדש את מר משה ארמן כדירקטור בחברה ,עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

רבל

1103878

572922

09/09/2020

מניות

 .7למנות מחדש את משרד רואי החשבון  Deloitteברייטמן אלמגור זוהר
ושות' רואי חשבון ,כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה ,ולהסמיך את דירקטוריון החברה
לקבוע את שכרם.

בעד

משרד רואי החשבון בעל בעל הידע והנסיון
הדרושים לתפקיד

רבל

1103878

572922

09/09/2020

מניות

 .8לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה בנוסח המצ"ב כנספח
ב' לדוח זימון האסיפה ,למשך שלוש שנים ממועד אישורה של האסיפה
הכללית ( או תקופה ארוכה יותר ,ככל שתיקבע בהוראות חוק החברות).

בעד

התקרות המצויות במדיניות נראות לנו כסבירות
ביחס לגודל החברה והיקף פעילותה

גלובל כנפיים

1141316

220958

09/09/2020

מניות

 .1הארכת התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול בין החברה לבין
כנפיים אחזקות בע"מ ("כנפיים") ,בעלת השליטה בחברה ,לשלוש שנים
נוספות החל מיום 1.11.2020

בעד

לדידנו ,ההסכם המתווה המוצע לקבלת שירותי
הניהול בידי החברה הינו לטובת בעלי המניות
בחברה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

גלובל כנפיים

1141316

220958

09/09/2020

מניות

 .2אישור עדכונים למדיניות התגמול של החברה

בעד

לאומי

604611

37092699

10/09/2020

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר  .2019לפרטים נוספים ,ראו סעיף  1.1לדוח המיידי בדבר
כינוס אסיפה כללית שנתית המצורף לטופס זה (להלן" :דוח הזימון").

דיון

לאומי

604611

37092699

10/09/2020

מניות

 .2למנות מחדש את משרדי רואי החשבון סומך חייקין ( )KPMGוברייטמן
אלמגור זהר ושות' ( )Deloitteכרו"ח מבקרים משותפים של הבנק ,לתקופה
שתחל ממועד אישור האסיפה הכללית השנתית הנוכחית ועד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של הבנק ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את
שכרם .לפרטים נוספים בקשר עם מינוי מחדש של משרדי רואי החשבון,
ראו סעיף  1.2לדוח הזימון.

בעד

לאומי

604611

37092699

10/09/2020

מניות

 .3למנות את מר אבי בזורה כדירקטור במעמד "דירקטור אחר ,לתקופה של
 3שנים ,החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים ,או אי התנגדותו.
ככל שמר בזורה יהיה המועמד לכהונה כדירקטור במעמד "דירקטור אחר"
לגביו יתקבל אישור המפקח על הבנקים או אי התנגדותו במועד המוקדם
יותר ,אזי תחילת כהונתו תהא החל ממועד קבלת האישור או אי התנגדותו
של המפקח על הבנקים ,כמפורט בסעיף  2.1.10לדוח הזימון; ככל שמר
בזורה יהיה המועמד לכהונה כדירקטור במעמד "דירקטור אחר" בבנק
שיקבל שני את אישור המפקח על הבנקים או אי התנגדותו ,אזי תחילת
כהונתו תהא במועד קבלת אישורו או אי התנגדותו של המפקח על הבנקים
כאמור אך לא לפני ה 30 -באוקטובר  ,2020לאחר תום תקופת כהונתו
השנייה של ד"ר סאמר חאג' יחיא (אלא אם ד"ר סאמר חאג' יחיא ייבחר
לכהונה נוספת בדירקטוריון הבנק על ידי האסיפה הכללית ,שאז תחל
כהונתו של מר בזורה במועד קבלת אישור או אי התנגדות המפקח על
הבנקים כאמור) ,כמפורט בסעיף  2.1.10לדוח הזימון .באסיפה כללית זו
עומדים לבחירה שני ( )2דירקטורים במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור
שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 11ד(א)( )2לפקודת הבנקאות )1941
(להלן" :די

בעד

לאומי

604611

37092699

10/09/2020

מניות

 .4למנות את פרופ' יפעת ביטון כדירקטורית במעמד "דירקטור אחר",
לתקופה של  3שנים ,החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים או
אי התנגדותו .ככל שפרופ' ביטון תהיה המועמד לכהונה כדירקטור במעמד
"דירקטור אחר" לגביו יתקבל אישור המפקח על הבנקים או אי התנגדותו
במועד המוקדם יותר ,אזי תחילת כהונתה תהא החל ממועד קבלת האישור
או אי התנגדותו של המפקח על הבנקים ,כמפורט בסעיף  2.1.10לדוח
הזימון; ככל שפרופ' ביטון תהיה המועמד לכהונה כדירקטור במעמד
"דירקטור אחר" בבנק שיקבל שני את אישור המפקח על הבנקים או אי
התנגדותו ,אזי תחילת כהונתה תהא במועד קבלת אישורו או אי התנגדותו
של המפקח על הבנקים כאמור אך לא לפני ה 30 -באוקטובר  ,2020לאחר
תום תקופת כהונתו השנייה של ד"ר סאמר חאג' יחיא (אלא אם ד"ר סאמר
חאג' יחיא ייבחר לכהונה נוספת בדירקטוריון הבנק על ידי האסיפה הכללית,
שאז תחל כהונתה של פרופ' ביטון במועד קבלת אישור או אי התנגדות
המפקח על הבנקים כאמור) ,כמפורט בסעיף  2.1.10לדוח הזימון .באסיפה
כללית זו עומדים לבחירה שני ( )2דירקטורים במעמד "דירקטור אחר"
לתקופה של שלוש שנים ,מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי
די

נגד

החלטת האסיפה

נימוקים

העדכונים שנעשו בסעיפי הביטוח במסגרת מדיניות
התגמול של החברה תואמים את מדיניותנו

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לבנק.

אנו סבורים כי הינו בעל הפרופיל המתאים לכהונה
בבנק לאור ניסיונו במערכת הבנקאית.

לאור הבחירה בין הדירקטורים והמלצתנו בעד מינויו
של מר אבי בזורה אנו נאלצים להסתייג ממינויה
המוצע של הגב'' ביטון .נדגיש כי הסתייגותנו אינה
על רקע אי התאמה אישית אלא לאור הצורך לתעדף
מבין המועמדים לתפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

לאומי

604611

37092699

10/09/2020

מניות

 .5למנות את ד"ר סאמר חאג' יחיא כדירקטור במעמד "דירקטור אחר",
לתקופה של  3שנים ,החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים ,או
אי התנגדותו ,ולא לפני יום  30באוקטובר  ( 2020לאחר תום תקופת כהונתו
השנייה) ,כמפורט בסעיף  2.1.10לדוח הזימון .באסיפה כללית זו עומדים
לבחירה שני ( )2דירקטורים במעמד "דירקטור אחר" לתקופה של שלוש
שנים ,מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים,
וביניהם ד"ר סאמר חאג' יחיא .ד"ר סאמר חאג' יחיא ,דירקטור מכהן שיסיים
תקופת כהונה שנייה ביום  29באוקטובר  2020ומועמד לבחירה מחדש,
מכהן כיו"ר דירקטוריון הבנק החל מיום  .22.7.2019לפרטים נוספים בקשר
עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק ,ראו סעיפים  1.3ו 2.1-לדו"ח
הזימון ,וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.

בעד

לאומי

604611

37092699

10/09/2020

מניות

 .6למנות את גב' דורית סלינגר כדירקטורית חיצונית בהתאם לקבוע
בהוראת ניהול בנקאי תקין מס'  ,301לתקופה של  3שנים ,החל ובכפוף
לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים ,או אי התנגדותו ,אך לא לפני ה22 -
בנובמבר  ,2020לאחר תום תקופת כהונתה השלישית והאחרונה של הגב'
ציפורה סמט כמפורט בסעיף  2.1.10לדוח הזימון .באסיפה כללית זו עומד
לבחירה דירקטור חיצוני אחד ( )1לדירקטוריון הבנק ,בהתאם לקבוע
בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' ( 301להלן" :דירקטור חיצוני") לתקופה של
שלוש שנים ,מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים,
וביניהם הגב' דורית סלינגר .לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים
לדירקטוריון הבנק ,ראו סעיפים  1.4ו 2.1-לדו"ח הזימון ,וכן ההצהרה
וקורות החיים של המועמדת המצ"ב.

בעד

לאומי

604611

37092699

10/09/2020

מניות

 .7למנות את פרופ' ידידיה (צבי) שטרן כדירקטור חיצוני בהתאם לקבוע
בהוראת ניהול בנקאי תקין מס'  ,301לתקופה של  3שנים ,החל ובכפוף
לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים ,או אי התנגדותו ,אך לא לפני ה22 -
בנובמבר  ,2020לאחר תום תקופת כהונתה השלישית והאחרונה של הגב'
ציפורה סמט ,כמפורט בסעיף  2.1.10לדוח הזימון .באסיפה כללית זו עומד
לבחירה דירקטור חיצוני אחד ( )1לדירקטוריון הבנק ,לתקופה של שלוש
שנים ,מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים,
וביניהם פרופ' ידידיה (צבי) שטרן .פרופ' ידידיה (צבי) שטרן כיהן כדירקטור
חיצוני בבנק בהתאם לקבוע בהוראת ניהול בנקאי תקין מס'  ,301במשך 2
כהונות ,החל מיום  30.10.2012ועד ליום  .29.10.2018לפרטים נוספים
בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק ,ראו סעיפים  1.4ו2.1-
לדו"ח הזימון ,וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד .מינויו צפוי לתרום ליציבות הדירקטוריון.

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

נטו אחזקות

168013

1098679

10/09/2020

מניות

דיון בדוח התקופתי לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2019

דיון

נטו אחזקות

168013

1098679

10/09/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של רו"ח  BDOזיו האפט כרואה חשבון המבקר של החברה
והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

בעד

למשרד הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

נטו אחזקות

168013

1098679

10/09/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של הדירקטור המכהן כיו"ר הדירקטוריון ,דוד עזרא כמפורט
בסעיף  1.3לדוח זימון האסיפה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

נטו אחזקות

168013

1098679

10/09/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטור המכהן עמיהוד גולדין כמפורט בסעיף 1.3
לדוח זימון האסיפה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

נטו אחזקות

168013

1098679

10/09/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של הדירקטור המכהן דוד זרנצ'נסקי כמפורט בסעיף 1.3
לדוח זימון האסיפה.

נגד

אנו סבורים כי כפל כהונה שכזה עלול להוות
פוטנציאל לניגוד עניינים ולפגוע באחד מתפקידיו
שלעיל ,לאור אי ההפרדה העלולה להיווצר בין הדרג
המפקח לדרג המבצע

נטו אחזקות

168013

1098679

10/09/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של הדירקטור המכהן אריה פלדמן (דב"ת) כמפורט בסעיף
 1.3לדוח זימון האסיפה.

בעד

הינו בעל ההשלכה והניסיון הדרושים לתפקיד

נטו אחזקות

168013

1098679

10/09/2020

מניות

 .7עדכון מדיניות תגמול נושאי משרה בחברה  -שינוי עיקרי הינו הוספת רכיב
תגמול הוני  -כמפורט בסעיף  2לדוח זימון אסיפה.

נגד

העדכון המוצע אינו תואם את המקובל בשוק

נטו אחזקות

168013

1098679

10/09/2020

מניות

 .8עדכון מדיניות התגמול של החברה בקשר עם רכישת ביטוח אחריות
נושאי משרה בחברה כמפורט בסעיף  3לדוח זימון האסיפה.

בעד

העדכון לעניין ביטוח תואם את הקלות הרשות
לניירות ערך לעניין וכן את המקובל בשוק

נטו אחזקות

168013

1098679

10/09/2020

מניות

 .9עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר עמיהוד גולדין  ,מנכ"ל החברה
כמפורט בסעיף  4לדוח זימון האסיפה.

נגד

תנאי הכהונה אינם תואמים את המקובל בשוק

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

נייס

273011

30895512

10/09/2020

מניות

To approve the reelection of Mr. David Kostman as a director .1

בעד

השתתף בישיבות הדירקטוריון וועדותיו בשיעור
העולה על .75%

נייס

273011

30895512

10/09/2020

מניות

To approve the reelection of Mr. Rimon Ben-Shaoul as a .2
director

בעד

השתתף בישיבות הדירקטוריון בשיעור העולה על
.75%

נייס

273011

30895512

10/09/2020

מניות

To approve the reelection of Mr. Yehoshua (Shuki) Ehrlich as .3
a director

בעד

השתתף בישיבות הדירקטוריון בשיעור הגבוה מ-
.75%

נייס

273011

30895512

10/09/2020

מניות

To approve the reelection of Mr. Leo Apotheker as a director .4

בעד

השתתף בישיבות הדירקטוריון בשיעור הגבוה מ-
.75%

נייס

273011

30895512

10/09/2020

מניות

To approve the reelection of Mr. Joseph (Joe) Cowan as a .5
director

בעד

השתתף בישיבות הדירקטוריון בשיעור הגבוה מ-
.75%

נייס

273011

30895512

10/09/2020

מניות

To approve and ratify current D&amp;O insurance and terms .6
for future D&amp;O Insurance

בעד

אנו מוצאים את התנאים המוצעים כמקובלים.

נייס

273011

30895512

10/09/2020

מניות

To approve the extension of the CEO Bonus Plan .7

בעד

התנאים המוצעים סבירים בהתחשב בביצועי
החברה הטובים

נייס

273011

30895512

10/09/2020

מניות

To re-appoint the Company’s independent auditors and to .8
authorize the Board to set their remuneration

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

נייס

273011

30895512

10/09/2020

מניות

The consideration of the annual financial statements .9

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

מילניום פוד-טק

1167501

0

13/09/2020

 .1לאשר את מינויו של מר עמית מוזס כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף
יחידת השתתפות הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים ,החל ממועד אישור
האסיפה הכללית.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

מילניום פוד-טק

1167501

0

13/09/2020

 .2לאשר את מינויו של אורי אשד כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף
יחידת השתתפות הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים ,החל ממועד אישור
האסיפה הכללית.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

בתי זיקוק

2590248

5865610

13/09/2020

מניות

 .1לאשר את הסכם הגישור בין החברה לבין חברת חיפה כימיקלים בע"מ
("חכ"ב") ,בקשר עם התביעה לפינוי וסילוק יד אשר הגישה החברה כנגד
חכ"ב.

בעד

לאור תמיכת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אנו
ממליצים לתמוך בהסכם הגישור המוצע אשר הינו
לטובת החברה.

אייסקיור מדיקל

1122415

67065

13/09/2020

מניות

 .1אישור הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם

נגד

אנו מוצאים את איחוד ההון המוצע כחריג ביחס להון
המניות של החברה נכון להיום

אידיבי פתוח

7980337

590503.6

13/09/2020

איגרות חוב

 .1דיווח מאת החברה ומאת נציגי בעל השליטה בחברה בדבר
ההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים האחרונה.

דיון

אידיבי פתוח

7980337

590503.6

13/09/2020

איגרות חוב

 .2דיווח מאת הנציגות וב" כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בדבר
ההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים האחרונה.

דיון

אידיבי פתוח

7980337

590503.6

13/09/2020

איגרות חוב

 1.3דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו /או מחזיקי אגרות החוב.

דיון

אפריקה מגורים

1097948

922093

13/09/2020

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון  20לחוק
החברות ,התשנ"ט 1999-לאשר את מדיניות התגמול של נושאי המשרה
בחברה ,אשר עיקריה מפורטים בסעיף  2לדוח זימון האסיפה וכמפורט
במסמך מדיניות התגמול המעודכנת המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה,
והכל כמפורט בסעיף  2לדוח זימון האסיפה .על מי שיש לו עניין אישי
בנושא ,יחולו הוראות סעיף  276לחוק החברות ,בשינויים המחויבים ,לפיו
על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה,
או על גבי כתב ההצבעה ,אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו.
על בעל מניה לציין האם הוא :בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא
משרה בכירה; משקיע מוסדי .מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור
או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.

בעד

דיון

אנו מוצאים את מדיניות התגמול המוצעת כסבירה
על כלל רכיביה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אפריקה מגורים

1097948

922093

13/09/2020

מניות

אפריקה מגורים

1097948

922093

13/09/2020

מניות

אפריקה מגורים

1097948

922093

13/09/2020

מניות

אפריקה מגורים

1097948

922093

13/09/2020

מניות

אפריקה מגורים

1097948

922093

13/09/2020

מניות

נושאים שעל סדר היום
 .2אישור הענקת התחייבות למתן כתב שיפוי למר יעקב לוקסנבורג ,נושא
משרה ובעל שליטה בחברה בכפוף לאישורה של מדיניות התגמול
המעודכנת ,אשר על סדר יומה של האסיפה ,כאמור בסעיף  1לעיל ,לאשר
מתן התחייבות מראש לשיפוי והענקת כתב התחייבות לשיפוי מאת החברה
למר יעקב לוקסנבורג ,בעל שליטה בחברה ודירקטור בחברה ,והכל כמפורט
בסעיף  3לדוח זימון האסיפה ובהתאם לתנאי השיפוי המפורטים בכתב
השיפוי לאירועים המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה .על מי שיש לו עניין
אישי בנושא ,יחולו הוראות סעיף  276לחוק החברות ,בשינויים המחויבים,
לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה
באסיפה ,או על גבי כתב ההצבעה ,אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה
אם לאו .על בעל מניה לציין האם הוא :בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי;
נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי .מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה
כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.
 .3אישור תנאי הכהונה של מר אריאל שפיר ,כסגן יו"ר דירקטוריון החברה
בכפוף לאישורה של מדיניות התגמול המעודכנת ,אשר על סדר יומה של
האסיפה ,כאמור בסעיף  1לעיל ,לאשר את תנאי הכהונה של מר אריאל
שפיר ,כסגן יו"ר דירקטוריון החברה (להלן" :סגן יו" ר הדירקטוריון") החל
מיום  ,23.7.2020בהיקף של  70שעות חודשיות ,וזאת בתמורה חודשית
בסך של  45,000ש"ח (בתוספת מע"מ כדין) ,מענק שנתי ותנאים נלווים,
והכל כמפורט בסעיף  4לדוח זימון האסיפה .על מי שיש לו עניין אישי
בנושא ,יחולו הוראות סעיף  276לחוק החברות ,בשינויים המחויבים ,לפיו

 .4אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר מיכאל קליין ,מנכ"ל החברה
בכפוף לאישורה של מדיניות התגמול המעודכנת ,אשר על סדר יומה של
האסיפה ,כאמור בסעיף  1לעיל ,לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מר
מיכאל קליין בתפקיד מנכ"ל החברה ,החל מיום  ,1.6.2020בהיקף של
משרה מלאה בשכר זהה לשכר אשר שולם למנכ"ל החברה בתפקידו
הקודם בחברה כמשנה למנכ"ל החברה ,מענק שנתי ותנאים נלווים ,והכל
כמפורט בסעיף  5לדוח זימון האסיפה .על מי שיש לו עניין אישי בנושא,
יחולו הוראות סעיף  276לחוק החברות ,בשינויים המחויבים ,לפיו על בעל
מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה ,או על גבי
כתב ההצבעה ,אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו .על בעל
מניה לציין האם הוא :בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה
בכירה; משקיע מוסדי .מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא
תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.

 .5אישור תשלום מענק פרישה למר אורן הוד ,מנכ"ל החברה היוצא לאשר
תשלום מענק פרישה למר אורן הוד ,מנכ"ל החברה היוצא (להלן" :המנכ"ל
היוצא") בסך של  300,000ש"ח ,סך השווה ל 3 -משכורות לפי המשכורת
האחרונה ששולמה למנכ"ל היוצא ,והכל כמפורט בסעיף  6לדוח זימון
האסיפה .על מי שיש לו עניין אישי בנושא ,יחולו הוראות סעיף  276לחוק
החברות ,בשינויים המחויבים ,לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה
להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה ,או על גבי כתב ההצבעה ,אם יש לו
עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו .על בעל מניה לציין האם הוא :בעל
 .6אישור התקשרות עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ בהסכם למתן
שירותים על ידי אגף התב" ע ורישום מקרקעין לאשר את התקשרותה של
החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ (להלן" :אפריקה השקעות"),
שהינה בעקיפין ,בעלת השליטה בחברה ,בהסכם לפיו בתוקף החל מיום
 1.7.2020מעניקה ותעניק החברה לאפריקה השקעות שירותים על ידי אגף
הכלכלה ואגף תב"ע ורישום מקרקעין ,בנוסח המצורף כנספח ג' לדוח זימון
האסיפה ,והכל כמפורט בסעיף  7דוח זימון האסיפה .על מי שיש לו עניין
אישי בנושא ,יחולו הוראות סעיף  276לחוק החברות ,בשינויים המחויבים,

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בעד

נוסח כתב השיפוי המוצע תואם את מדיניותנו.

בעד

אנו מוצאים את התנאים המוצעים כמקובלים.

בעד

התגמול המוצע הינו בטווח הסביר ביחס לשוק.

בעד

מענק הפרישה הינו מקובל לאור תרומתו הרבה של
המנכ"ל היוצא לחברה.

בעד

אנו מתרשמים כי הסכם השירותים הינו לטובת
החברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אפריקה מגורים

1097948

922093

13/09/2020

מניות

 .7אישור התקשרותה של החברה עם דניה סיבוס בע"מ ,בהסכם לקבלת
ומתן שירותים לאשר את התקשרותה של החברה עם דניה סיבוס בע"מ
(להלן" :דניה סיבוס") ,בעלת השליטה בחברה ,בהסכם חדש לקבלת
שירותי ניהול והענקת שירותי שיווק (להלן " :הסכם השירותים עם דניה"),
בנוסח המצורף כנספח ד'' לדוח זימון האסיפה ,אשר יחליף את הסכם
הניהול הקיים שנכנס לתוקפו ביום  ,12.12.2017וזאת לאחר שאושר על ידי
האסיפה הכללית של החברה .בהתאם להסכם השירותים עם דניה ,בתוקף
החל מיום  1.7.2020מעניקה ותעניק דניה סיבוס ,בעצמה ו/או באמצעות
חברת האם שלה ו/או באמצעות חברות בת שלה ,לרבות נושאי משרה במי
מהן ,לחברה ולחברות בת של החברה בארץ ,שירותי דירקטורים ,ושירותי
חשבות שכר וכוח אדם .מנגד ,תעניק החברה לדניה סיבוס שירותי שיווק
לפרויקט "מחיר למשתכן" באשקלון ,והכל בתמורה ובתנאים כמפורט בסעיף
 8לדוח זימון האסיפה .על מי שיש לו עניין אישי בנושא ,יחולו הוראות סעיף
 276לחוק החברות ,בשינויים המחויבים ,לפיו על בעל מניה המשתתף
בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה ,או על גבי כתב ההצבעה,
אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו .על בעל מניה לציין האם הוא:

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

השירותים הניתנים הינם לפי מנגנון .back to back

נאוויטס פטרו

1141969

531122

15/09/2020

 .1דיון בדו" חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני
יחידת השתתפות השותפות לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר  .2019הנושא מובא להצגה
ודיון בלבד ולא נדרשת החלטת מחזיקי יחידות ההשתתפות בגינו.

דיון

נאוויטס פטרו

1141969

531122

15/09/2020

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי
יחידת השתתפות החשבון המבקרים של השותפות לתקופה שעד תום האסיפה השנתית
הבאה והסמכת דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרם.

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לשותפות.

נאוויטס פטרו

1141969

531122

15/09/2020

 .3מינוי מר יונתן שטרנברג כמנכ"ל חברת הבת Navitas Petroleum
יחידת השתתפות  ,Holdings, LLCבמהלך שנת  ,2021ואישור תנאי כהונתו והעסקתו
בהתאם למפורט בסעיף  2.3לדוח זימון האסיפה.

בעד

התנאים המוצעים הינם סבירים ביחס לשוק שבו
פועלת השותפות.

אודיוקודס

1082965

1640922

15/09/2020

מניות

To reelect Dr. Eyal Kishon as an outside director for an .1
;additional term of three years

נגד

אנו סבורים כי זמן כהונה של  23שנה הוא זמן
כהונה ארוך מדיי עבור דירקטור חיצוני ועל כן לא
נוכל לתמוך במינויו מחדש

אודיוקודס

1082965

1640922

15/09/2020

מניות

To reelect Mr. Joseph Tenne as a Class II director for an .2
;additional term of three years

נגד

אנו מסתייגים ממנגנון דירקטוריון מדורג וממינוי
דירקטורים תחת מנגנון זה ועל כן לא נוכל לתמוך
באישורו של המועמד

אודיוקודס

1082965

1640922

15/09/2020

מניות

To adopt new Articles of Association and Memorandum of .3
;Association

נגד

במסגרת תקנון החברה קיים דירקטוריון מדורג אשר
ממנו אנו מסתייגים .כמו כן ,כתבי הפטור והשיפוי
המעודכנים בתקנון לא תואמים את מדיניותנו

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אודיוקודס

1082965

1640922

15/09/2020

מניות

,To ratify the appointment of Kost, Forer, Gabbay & Kasierer .4
a member of Ernst & Young Global, as the independent auditors
of the Company for the year ending December 31, 2020, and to
authorize the Board of Directors

בעד

אוגווינד

1105907

32730

15/09/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה ,לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2019

דיון

אוגווינד

1105907

32730

15/09/2020

מניות

 .2לאשר את מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ,רואי
חשבון ,כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה נוספת עד לאסיפה
השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

אוגווינד

1105907

32730

15/09/2020

מניות

 .3לאשר את מינויו מחדש של מר אור יוגב כדירקטור בחברה עד תום
האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

בעד

אנו סבורים כי למועמד הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

אוגווינד

1105907

32730

15/09/2020

מניות

 .4לאשר את מינויו מחדש של מר נתן אבישר כדירקטור בחברה עד תום
האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

בעד

אנו סבורים כי למועמד הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

אוגווינד

1105907

32730

15/09/2020

מניות

 .5לאשר את מינויו מחדש של מר אבי לובצ'יק כדירקטור בחברה עד תום
האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

בעד

אנו סבורים כי למועמד הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

אוגווינד

1105907

32730

15/09/2020

מניות

 .6לאשר את מינויה מחדש של גב' ענת צור סגל כדירקטורית בחברה עד
תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

בעד

אנו סבורים כי למועמדת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

אוגווינד

1105907

32730

15/09/2020

מניות

 .7לאשר את מינויה מחדש של גב' נטע בנארי פסח כדירקטורית בחברה עד
תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד

אנו סבורים כי למועמדת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

אוגווינד

1105907

32730

15/09/2020

מניות

 .8לאשר את מינויו מחדש של מר משה קפלינסקי פלג כדירקטור בחברה
עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

בעד

אנו סבורים כי למועמד הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

החלטת האסיפה

נימוקים

רואה החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אוגווינד

1105907

32730

15/09/2020

מניות

 .9לאשר את עדכון תנאי הכהונה של מר משה קפלינסקי פלג כדירקטור
בחברה כמפורט בסעיף  3לדוח זימון האסיפה הכללית

בעד

תנאי כהונתו של מר קפלינסקי אושרו במסגרת
האסיפה מחודש אפריל ,במידה והתיקון לא מאושר
במסגרת האסיפה הנוכחית ,תנאיו יישארו כפי
שאושרו בחודש אפריל כך שאישור התנאים כעת
הינו לטובת בעלי המניות של החברה

אוגווינד

1105907

32730

15/09/2020

מניות

 .10לאשר את תיקון מדיניות התגמול הנוכחית בנוסח המצ"ב כנספח ג'
לדוח זימון האסיפה הכללית.

בעד

התיקון המוצע ביחס למדיניות התגמול מתייחס
לסעיף הביטוח בלבד ,אשר נראה לנו כסביר ביחס
למתרחש בשוק

אוגווינד

1105907

32730

15/09/2020

מניות

 .11לאשר תשלום חד פעמי נוסף בסך  50אלפי ש"ח בתוספת מע"מ לעו"ד
ויקטור תשובה בגין טיפול משפטי בעסקת המיזוג של החברה עם אוגווינד
בע"מ שהושלמה בדצמבר .2019

בעד

הסכום המוצע מגיע למר תשובה עקב מאמצים
ושעות שהשקיע בעסקת המיזוג .לאור היקף המענק
אשר נראה לנו כסביר ,לא נסתייג על רקע זה

רבד

526012

180500

15/09/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2019

דיון

רבד

526012

180500

15/09/2020

מניות

 .2מינויו מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן ,אלמגור ,זהר ושות' רו"ח,
כרואה החשבון המבקר של החברה ,החל ממועד אישור האסיפה ועד מועד
תום האסיפה הכללית השנתית הבאה ,והסמכת הדירקטוריון לקבוע את
שכרו

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

רבד

526012

180500

15/09/2020

מניות

 .3מינויו מחדש של מר יונל כהן כדירקטור בדירקטוריון החברה ,החל
ממועד קבלת אישור האסיפה ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית
השנתית הבאה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

רבד

526012

180500

15/09/2020

מניות

 .4מינויו מחדש של מר יצחק עוז כדירקטור בדירקטוריון החברה ,החל
ממועד קבלת אישור האסיפה ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית
השנתית הבאה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

רבד

526012

180500

15/09/2020

מניות

 .5מינויו מחדש של מר יגאל צמח כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון
החברה ,החל ממועד קבלת אישור האסיפה ועד למועד תום כינוס האסיפה
הכללית השנתית הבאה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

סייפ-טי גרופ

1083856

29471

15/09/2020

מניות

To re-appoint PwC Israel as the independent auditor of the .1
Company for the year ending December 31, 2020, and until the
,next annual general meeting of the Company’s shareholders
and to authorize the Board of Directors of the Company to
determine their remuneration

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

בחברה קיים מנגנון דירקטוריון מדורג אשר אנו
מסתייגים ממנו

נגד

To appoint Ms. Rakefet Remigolski as a director of the .2
Company (Class I), until the third annual general meeting of the
Company’s shareholders next succeeding, and to approve her
remuneration, as set forth in Proposal No. 2 of the Proxy
,Statement. Ms. Remigolski will benefit from the same insurance
indemnification and exculpation arrangements, as currently in
effect for the Company’s other officers and directors

מניות

15/09/2020

29471

1083856

טי גרופ-סייפ

אנו סבורים כי התקרות המצויות במדיניות התגמול
של החברה הינם גבוהות

נגד

,To approve the Amended and Restated Compensation Policy .3
as set forth in Proposal No. 3 of the Proxy Statement

מניות

15/09/2020

29471

1083856

טי גרופ-סייפ

 עלות תגמול מנכ"ל החברה הינה גבוהה,לדידנו
ביחס לגודלה וביצועיה של החברה וכן ביחס לשכרם
.של מנכ" לים אחרים מתחום הטכנולוגיה

נגד

To approve an increase of Mr. Daniel’s Monthly Salary .4
effective as of March 1, 2020, as set forth in Proposal No. 4 of
the Proxy Statement

מניות

15/09/2020

29471

1083856

טי גרופ-סייפ

אנו סבורים כי על החברה לקבוע תנאי סף בדמות
רווח חיובי מינימ לי אשר אי הגעה אליו תשלול את
חלוקת המענקים בחברה במצב זה

נגד

To approve payment of the Mr. Daniel Bonus, as set forth in .5
Proposal No. 4 of the Proxy Statement

מניות

15/09/2020

29471

1083856

טי גרופ-סייפ

חיובי מינימ לי אשר אי הגעה אליו תשלול את
חלוקת המענקים בחברה במצב זה

נגד

To approve payment of the Mr. Daniel Additional Bonus, as .6
set forth in Proposal No. 4 of the Proxy Statement

מניות

15/09/2020

29471

1083856

טי גרופ-סייפ

אנו סבורים כי ראוי שהמנה הראשונה תובשל רק
 חודשים ממועד ההענקה12 לאחר

נגד

To approve the grant of the Mr. Daniel Options, as set forth in .7
Proposal No. 4 of the Proxy Statement

מניות

15/09/2020

29471

1083856

טי גרופ-סייפ

אנו סבורים כי עדכון השכר הינו גבוה ולא מידתי
בהתאם לתקופה הנוכחית

נגד

To approve an increase of the Mr. Mizhar Monthly Fee .8
effective as of August 1, 2020, as set forth in in Proposal No. 5
of the Proxy Statement

מניות

15/09/2020

29471

1083856

טי גרופ-סייפ

אנו סבורים כי ראוי שהמנה הראשונה תובשל רק
 חודשים ממועד ההענקה12 לאחר

נגד

To approve the grant of the Mr. Mizhar Options, as set forth in .9
Proposal No. 5 of the Proxy Statement

מניות

15/09/2020

29471

1083856

טי גרופ-סייפ

נימוקים

החלטת האסיפה

נימוקים

החלטת האסיפה

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

חיובי מינימ לי אשר אי הגעה אליו תשלול את
חלוקת המענקים בחברה במצב זה

נגד

To approve the payment of the Mr. Katz Bonus, as set forth .10
in Proposal No. 6 of the Proxy Statement

מניות

15/09/2020

29471

1083856

טי גרופ-סייפ

חיובי מינימ לי אשר אי הגעה אליו תשלול את
חלוקת המענקים בחברה במצב זה

נגד

,To approve the payment of the Mr. Katz Additional Bonus .11
as set forth in Proposal No. 6 of the Proxy Statement

מניות

15/09/2020

29471

1083856

טי גרופ-סייפ

אנו סבורים כי ראוי שהמנה הראשונה תובשל רק
 חודשים ממועד ההענקה12 לאחר

נגד

To approve the grant of the Mr. Katz Options, as set forth in .12
Proposal No. 6 of the Proxy Statement

מניות

15/09/2020

29471

1083856

טי גרופ-סייפ

התגמול ההוני המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

בעד

To approve the grant of options to purchase Ordinary .13
Shares of the Company to Ms. Remigolski, subject to her
,appointment as a member of the Company’s Board of Directors
as set forth in Proposal No. 7 of the Proxy Statement

מניות

15/09/2020

29471

1083856

טי גרופ-סייפ

התגמול ההוני המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

בעד

To approve the grant of options to purchase Ordinary .14
Shares of the Company to Mr. Halfon, as set forth in Proposal
No. 7 of the Proxy Statement

מניות

15/09/2020

29471

1083856

טי גרופ-סייפ

התגמול ההוני המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

בעד

To approve the grant of options to purchase Ordinary .15
Shares of the Company to Mr. Tal, as set forth in Proposal No. 7
of the Proxy Statement

מניות

15/09/2020

29471

1083856

טי גרופ-סייפ

התגמול ההוני המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

בעד

To approve the grant of options to purchase Ordinary .16
Shares of the Company to Mr. Geda, as set forth in Proposal
No. 7 of the Proxy Statement

מניות

15/09/2020

29471

1083856

טי גרופ-סייפ

התגמול ההוני המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

בעד

To approve the grant of options to purchase Ordinary .17
Shares of the Company to Mr. Vider, as set forth in Proposal
No. 7 of the Proxy Statement

מניות

15/09/2020

29471

1083856

טי גרופ-סייפ

אנו מוצאים את איחוד ההון המוצע כסביר ביחס
לשיעור הניצול הנוכחי של החברה

בעד

To increase the Company’s authorized capital to .18
Ordinary Shares, no par value, and to amend and 3,000,000,000
restate the Company’s articles of association to reflect the same

מניות

15/09/2020

29471

1083856

טי גרופ-סייפ

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

סייפ-טי גרופ

1083856

29471

15/09/2020

מניות

Presentation of the Company’s financial statements and annual
report for the year ended December 31, 2019

דיון

אימקו

282012

43082

15/09/2020

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול עדכנית לתקופה של  3שנים ,החל מיום אישורה
של האסיפה הכללית.

בעד

נאוי

208017

683413

16/09/2020

מניות

 .1מינוי מחדש של מר גדעון (גידי) אלטמן כדירקטור חיצוני בחברה,
לתקופת כהונה נוספת .מוצע לאשר את מינויו מחדש ,לרבות תנאי כהונתו,
של מר גדעון (גידי) אלטמן המכהן כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת כהונה
שנייה ,בת שלוש שנים ,שתחל מיד לאחר תום תקופת כהונתו הנוכחית קרי,
החל מיום  2באוקטובר  .2020מר אלטמן מכהן גם כיו" ר ועדות הדירקטוריון
של החברה (ועדת ביקורת ,ועדת מאזן ,ועדת תגמול ,ועדת אכיפה מנהלית
וועדת האשראי) ובכפוף לאישור מינויו מחדש ,ימשיך לכהן כיו"ר בועדות
האמורות .מר אלטמן מסווג בחברה כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית

בעד

נאוי

208017

683413

16/09/2020

מניות

 .2מתן התחייבות לשיפוי לגב' מירב בר-קימא ( דירקטורית בלתי תלויה
בחברה) .מוצע לאשר מתן התחייבות לשיפוי ,מראש ובדיעבד ,בנוסח
המצ"ב כנספח ב' לדוח הזימון ,לגב' מירב בר-קימא ,הזהה להתחייבות
לשיפוי שניתנה לנושאי משרה בחברה לרבות אלו הנמנים על בעלי השליטה
וקרוביהם .לפרטים נוספים ראה סעיף  2.2לדוח הזימון.

בעד

כתב השיפוי הקיים עבור גב'' בר קימא תואם את
מדיניותנו

נאוי

208017

683413

16/09/2020

מניות

 .3מתן התחייבות לפטור לגב' מירב בר-קימא ( דירקטורית בלתי תלויה
בחברה) .מוצע לאשר מתן התחייבות לפטור לגב' מירב בר-קימא ,בנוסח
המצ"ב כנספח ג' לדוח הזימון .יודגש ,כי ההתחייבות לפטור הינה זהה
להתחייבות לפטור שניתנה לנושאי משרה בחברה לרבות אלו הנמנים על
בעלי השליטה וקרוביהם .לפרטים נוספים ראה סעיף  2.3לדוח הזימון.

בעד

כתב הפטור המוצע הינו בהתאם למדיניותנו ובנוסח
מסויג

נאוי

208017

683413

16/09/2020

מניות

 .4הכללת גב' מירב בר-קימא ( דירקטורית בלתי תלויה בחברה) בפוליסת
ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה וכן בפוליסות ביטוח
עתידיות .מוצע לאשר את הכללתה של הגב' מירב בר-קימא ,בפוליסות
ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה וכן בפוליסות עתידיות
(ביחד להלן " :פוליסות הביטוח") ,כמפורט במדיניות התגמול של החברה.
יודגש ,כי תנאי הביטוח זהים לאלו של כל נושאי המשרה והדירקטורים
בחברה .לפרטים נוספים ראה סעיף  2.4לדוח הזימון.

בעד

פתאל החזקות

1143429

5944245

16/09/2020

מניות

 .1דיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנת  ,2019הכולל בין היתר את
הדו" חות הכספיים המבוקרים של החברה ואת דו"ח הדירקטוריון על מצב
ענייני החברה ,המוגש לאסיפה הכללית.

דיון

פתאל החזקות

1143429

5944245

16/09/2020

מניות

 .2מינוי רואי חשבון מבקרים וקבלת דיווח בדבר שכרם (החלטה)  -מוצע
למנות מחדש את קוסט פורר גבאי את קסירר ,ארנסט אנד יאנג כרואי
החשבון המבקרים של החברה.

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

פתאל החזקות

1143429

5944245

16/09/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר דוד פתאל המכהן כיו"ר ומנכ"ל החברה לתקופת
כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר דוד פתאל
(בעל השליטה בחברה) כדירקטור בדירקטוריון החברה.

נגד

בהתאם למדיניותנו ,אנו מתסייגים מכפל כהונה
כיו"ר וכמנכ"ל.

אנו מוצאים את מדיניות התגמול כסבירה על כלל
רכיביה.

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אנו סבורים כי יש להעניק כיסוי ביטוחי לנושאי
המשרה בחברה ,מאחר ומדובר ברובד ראשוני
במסגרתו החברה מבקשת לפזר את סיכוניה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

פתאל החזקות

1143429

5944245

16/09/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר הרצל שלם המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה
לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר
הרצל שלם כדירקטור בדירקטוריון החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

פתאל החזקות

1143429

5944245

16/09/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר שמשון הראל המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה
לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר
שמשון הראל כדירקטור בדירקטוריון החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

פתאל החזקות

1143429

5944245

16/09/2020

מניות

 .6מינויו מחדש של מר אמיר חיאק המכהן כדירקטור בלתי תלוי
בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי (החלטה)
– מוצע למנות מחדש את מר אמיר חיאק כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון
החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

פתאל החזקות

1143429

5944245

16/09/2020

מניות

 .7מינויו מחדש של מר שחר עקה המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה
לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר
שחר עקה כדירקטור בדירקטוריון החברה.

נגד

מר שחר עקה מכהן גם כסמנכ"ל כספים בחברה.
לאור החשש מניגוד עניינים אנו מסתייגים מהמינוי
המוצע.

קומפיוגן

1085208

799593

16/09/2020

מניות

To re-elect Mr. Paul Sekhri to serve as a member of the .1
Board of Directors

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

קומפיוגן

1085208

799593

16/09/2020

מניות

To re-elect Dr. Anat Cohen-Dayag to serve as a member of .2
the Board of Directors

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

קומפיוגן

1085208

799593

16/09/2020

מניות

To re-elect Mr. Eran Perry to serve as a member of the Board .3
of Directors

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

קומפיוגן

1085208

799593

16/09/2020

מניות

To re-elect Mr. Gilead Halevy to serve as a member of the .4
Board of Directors

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

קומפיוגן

1085208

799593

16/09/2020

מניות

To re-elect Dr. Jean-Pierre Bizzari to serve as a member of .5
the Board of Directors

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

בעד

To re-elect Dr. Kinneret Livnat Savitzky to serve as a member .6
of the Board of Directors

מניות

16/09/2020

799593

1085208

קומפיוגן

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

בעד

To re-elect Mr. Sandford (Sandy) Zweifach to serve as a .7
member of the Board of Directors

מניות

16/09/2020

799593

1085208

קומפיוגן

תנאי התגמול ההוני במסגרת מדיניות התגמול לא
תואמים את מדיניותנו בכך שיכולים להכיל מניות
 בהיקף העולה על שלישRSU

נגד

To approve the Amended and Restated Compensation Policy .8
of the Company

מניות

16/09/2020

799593

1085208

קומפיוגן

אנו מוצאים את היקף השכר המוצע כסביר ביחס
לגודל החברה והיקף פעילותה

בעד

To approve a gross monthly base salary of NIS 134,125 .9
effective as of March 1, 2020 to the Company's CEO

מניות

16/09/2020

799593

1085208

קומפיוגן

אנו מוצאים את היקף המענק המיוחד כסביר ביחס
2019 לתוצאותיה של החברה במהלך שנת

בעד

To approve a payment of a special cash bonus in the .10
amount of NIS 395,840 to the Company's CEO

מניות

16/09/2020

799593

1085208

קומפיוגן

אנו מוצאים את מנגנון המענקים המוצע כסביר
בהתחשב במענקים שחולקו בחברה במהלך השנים
האחרונות

בעד

,To approve an annual cash bonus plan for the years 2021 .11
and 2023 to the Company's CEO 2022

מניות

16/09/2020

799593

1085208

קומפיוגן

 לאRSU בחברה ניתן להעניק מניות חסומות
מבוססים ביצועים בהיקף העולה על שליש

נגד

,To approve an annual equity award plan for the years 2021 .12
and 2023 and an employee share purchase plan for the 2022
years 2020, 2021, 2022 and 2023 to the Company's CEO

מניות

16/09/2020

799593

1085208

קומפיוגן

 לאRSU בחברה ניתן להעניק מניות חסומות
מבוססים ביצועים בהיקף העולה על שליש

נגד

-To approve an annual equity award plan to the non .13
executive members of the Board of Directors

מניות

16/09/2020

799593

1085208

קומפיוגן

בעד

To re-appoint Kost Forer Gabbay &amp; Kasierer (a member .14
of Ernst &amp; Young Global), as the independent registered
public accounting firm of the Company for the fiscal year ending
December 31, 2020, and until the next annual general meeting
and to authorize the Board, upon recommendation of the Audit
Committee, to determine the remuneration of Kost Forer Gabbay
amp; Kasierer (a member of Ernst &amp; Young Global), in&
.accordance with the volume and nature of its services

מניות

16/09/2020

799593

1085208

קומפיוגן

נימוקים

משרד רו"ח בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

החלטת האסיפה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

דורסל

1096676

249216

17/09/2020

מניות

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019

דיון

דורסל

1096676

249216

17/09/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן ,אלמגור ,זהר ושות' כרואה
החשבון המבקר של החברה ,החל ממועד אישור האסיפה ועד תום האסיפה
השנתית הבאה .כמו כן ,באסיפה יינתן דיווח בדבר שכרו והיקף עבודתו של
רואה החשבון המבקר.

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

דורסל

1096676

249216

17/09/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר יצחק זינגר כדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

דורסל

1096676

249216

17/09/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר ארז בוגנים כדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

דורסל

1096676

249216

17/09/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר עזי נתנאל כדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

דורסל

1096676

249216

17/09/2020

מניות

 .6הארכת תוקף ההתחייבות לשיפוי שניתנה למר גבי בוגנים לתקופה
נוספת בת  3שנים ממועד אישור האסיפה הכללית .לא יחולו שינויים בתנאי
כתב השיפוי לעומת כתבי השיפוי הקיימים.

בעד

נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנו.

דורסל

1096676

249216

17/09/2020

מניות

 .7הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר ארז בוגנים בנוסח הזהה לנוסח
כתבי השיפוי שניתן ליתר נושאי המשרה בחברה ,לתקופה של  3שנים החל
ממועד אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה.

בעד

נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנו.

טאואר

1082379

5779846

17/09/2020

מניות

TO ELECT Mr. Amir Elstein to serve as members of the .1
Board of Directors of the Company until the next annual meeting
of shareholders and until his respective successors is duly
.elected

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

טאואר

1082379

5779846

17/09/2020

מניות

TO ELECT Mr. Russell Ellwanger to serve as members of the .2
Board of Directors of the Company until the next annual meeting
of shareholders and until his respective successors is duly
.elected

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

בעד

TO ELECT Mr. Kalman Kaufman to serve as members of the .3
Board of Directors of the Company until the next annual meeting
of shareholders and until his respective successors is duly
.elected

מניות

17/09/2020

5779846

1082379

טאואר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

בעד

TO ELECT Mr. Alex Kornhauser to serve as members of the .4
Board of Directors of the Company until the next annual meeting
of shareholders and until his respective successors is duly
.elected

מניות

17/09/2020

5779846

1082379

טאואר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

בעד

TO ELECT Ms. Dana Gross to serve as members of the .5
Board of Directors of the Company until the next annual meeting
of shareholders and until her respective successors is duly
.elected

מניות

17/09/2020

5779846

1082379

טאואר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

בעד

TO ELECT Mr. Ilan Flato to serve as members of the Board .6
of Directors of the Company until the next annual meeting of
.shareholders and until his respective successors is duly elected

מניות

17/09/2020

5779846

1082379

טאואר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

בעד

TO ELECT Mr. Rami Guzman to serve as members of the .7
Board of Directors of the Company until the next annual meeting
of shareholders and until his respective successors is duly
.elected

מניות

17/09/2020

5779846

1082379

טאואר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

בעד

TO ELECT Mr. Yoav Chelouche to serve as members of the .8
Board of Directors of the Company until the next annual meeting
of shareholders and until his respective successors is duly
.elected

מניות

17/09/2020

5779846

1082379

טאואר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

בעד

TO ELECT Ms. Iris Avner to serve as members of the Board .9
of Directors of the Company until the next annual meeting of
.shareholders and until her respective successors is duly elected

מניות

17/09/2020

5779846

1082379

טאואר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

בעד

TO ELECT Ms. Michal Vakrat Wolkin to serve as members .10
of the Board of Directors of the Company until the next annual
meeting of shareholders and until her respective successors is
.duly elected

מניות

17/09/2020

5779846

1082379

טאואר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

בעד

TO ELECT Mr. Avi Hasson to serve as members of the .11
Board of Directors of the Company until the next annual meeting
of shareholders and until his respective successors is duly
.elected

מניות

17/09/2020

5779846

1082379

טאואר

נימוקים

החלטת האסיפה

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

.התנאים המוצעים לו סבירים ביחס למקובל בשוק

בעד

TO APPOINT Mr. Amir Elstein as the Chairman of the Board .12
of Directors to serve until the next annual meeting of
shareholders and until his successor is duly appointed and
approve the terms of his compensation in such capacity, as
described in Proposal 2 of the Proxy Statement, in compliance
.with the Company’s Amended Compensation Policy

מניות

17/09/2020

5779846

1082379

טאואר

השכר המשולם בחברה מקובל ביחס לחברות
.הנסחרות בחו"ל

בעד

TO APPROVE the Amended Compensation Policy, in the .13
.form attached as Exhibit A to the Proxy Statement

מניות

17/09/2020

5779846

1082379

טאואר

 הינו סביר ותואם את5% -עדכון הרכיב הקבוע ב
.המקובל בשוק

בעד

.TO APPROVE the increase in the annual base salary of Mr .14
Russell Ellwanger, the Company’s chief executive officer, as
.described in Proposal 4 of the Proxy Statement

מניות

17/09/2020

5779846

1082379

טאואר

התגמול ההוני המוצע הינו בהלימה ביחס לביצועי
החברה ועשוי לגרום לזהות אינטרסים של המנכ"ל
.עם בעלי המניות

בעד

TO APPROVE the award of equity-based compensation to .15
Mr. Russell Ellwanger, the Company’s chief executive officer, as
.described in Proposal 5 of the Proxy Statement

מניות

17/09/2020

5779846

1082379

טאואר

בעד

TO APPROVE amended terms of compensation for each of .16
the members of the Company’s Board of Directors (other than
Amir Elstein and Russell Ellwanger), as described in Proposal 6
of the Proxy Statement, subject to their appointment as directors
under Proposal 1 and subject to the approval of the Amended
.Compensation Policy

מניות

17/09/2020

5779846

1082379

טאואר

בעד

TO APPROVE the proposed equity grant to each of the .17
members of the Company’s Board of Directors (other than to
Amir Elstein and Russell Ellwanger), as described in Proposal 7
of the Proxy Statement, subject to their appointment as directors
under Proposal 1 and subject to approval of the Amended
.Compensation Policy

מניות

17/09/2020

5779846

1082379

טאואר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
.ביקורת לחברה

בעד

TO APPROVE the appointment of Brightman Almagor Zohar .18
amp; Co, Certified Public Accountants, a firm in the Deloitte&
Global Network, as the independent public registered
,accountants of the Company for the year ending December 31
and for the period commencing January 1, 2021 and until 2020
the next annual shareholders meeting, and to further authorize
the Audit Committee of the Board of Directors to determine the
remuneration of such auditors in accordance with the volume
.and nature of its services

מניות

17/09/2020

5779846

1082379

טאואר

 למדיניות12 ''כתבי אופציה בהתאם לס

בעד

 לחוק350 -) ו3()(א275 פי הוראות סעיפים- אישור בקשה להסדר על.1
 לפיה תוארך תקופת המימוש של כתבי האופציה1999- התשנ"ט,החברות
 ויופחת מחיר המימוש,2022 , בפברואר24 ) של החברה עד ליום1 (סדרה
. לכל כתב אופציה3.524 ) למחיר מימוש של1 של כתבי האופציה (סדרה

מניות

17/09/2020

15433

1099787

מיקרונט

דיון

.2019  בדצמבר31 דיון בדוח התקופתי לשנה שהסתיימה ביום

מניות

17/09/2020

1098679

168013

נטו אחזקות

נימוקים

.התנאים תואמים את המקובל בשוק

.התגמול המוצע הינו נמוך ביחס לקבוצת ההשוואה

החלטת האסיפה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

נטו אחזקות

168013

1098679

17/09/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של רו"ח  BDOזיו האפט כרואה חשבון המבקר של החברה
והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

בעד

למשרד הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

נטו אחזקות

168013

1098679

17/09/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של הדירקטור המכהן כיו"ר הדירקטוריון ,דוד עזרא כמפורט
בסעיף  1.3לדוח זימון האסיפה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

נטו אחזקות

168013

1098679

17/09/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטור המכהן עמיהוד גולדין כמפורט בסעיף 1.3
לדוח זימון האסיפה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

נטו אחזקות

168013

1098679

17/09/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של הדירקטור המכהן דוד זרנצ'נסקי כמפורט בסעיף 1.3
לדוח זימון האסיפה.

נגד

אנו סבורים כי כפל כהונה שכזה עלול להוות
פוטנציאל לניגוד עניינים ולפגוע באחד מתפקידיו
שלעיל ,לאור אי ההפרדה העלולה להיווצר בין הדרג
המפקח לדרג המבצע

נטו אחזקות

168013

1098679

17/09/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של הדירקטור המכהן אריה פלדמן (דב"ת) כמפורט בסעיף
 1.3לדוח זימון האסיפה.

בעד

הינו בעל ההשלכה והניסיון הדרושים לתפקיד

נטו אחזקות

168013

1098679

17/09/2020

מניות

 .7עדכון מדיניות תגמול נושאי משרה בחברה  -שינוי עיקרי הינו הוספת רכיב
תגמול הוני  -כמפורט בסעיף  2לדוח זימון אסיפה.

בעד

תגמול בכירים ,משתנה הוני ,בהתאם לס'''' 4.2.5
למדיניות

נטו אחזקות

168013

1098679

17/09/2020

מניות

 .8עדכון מדיניות התגמול של החברה בקשר עם רכישת ביטוח אחריות
נושאי משרה בחברה כמפורט בסעיף  3לדוח זימון האסיפה.

בעד

העדכון לעניין ביטוח תואם את הקלות הרשות
לניירות ערך לעניין וכן את המקובל בשוק

נטו אחזקות

168013

1098679

17/09/2020

מניות

 .9עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר עמיהוד גולדין  ,מנכ"ל החברה
כמפורט בסעיף  4לדוח זימון האסיפה.

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

אנליסט

1080613

216339

17/09/2020

מניות

 .1אישור מינויו מחדש של מר אהוד שילוני כדירקטור בחברה ,וזאת עד
מועד האסיפה השנתית הבאה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אנליסט

1080613

216339

17/09/2020

מניות

 .2אישור מינויו מחדש של מר שמואל לב כדירקטור בחברה ,וזאת עד מועד
האסיפה השנתית הבאה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אנליסט

1080613

216339

17/09/2020

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר אבי דרכסלר כדירקטור בחברה ,וזאת עד
מועד האסיפה השנתית הבאה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אנליסט

1080613

216339

17/09/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן רואי חשבון ,כרואה חשבון מבקר
של החברה ,עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,והסמכת
דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

אנליסט

1080613

216339

17/09/2020

מניות

 .5הארכת תוקפם של הסכמי ההעסקה של נושאי משרה שהם בעלי שליטה
בחברה.

בעד

התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוק.

זנלכל

130013

215584

22/09/2020

מניות

 .1הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר  .2019ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה
לשנת  2019אשר פורסם ביום  30במרס  2020באתר ההפצה של רשות
ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
(אסמכתא מספר "( )2020-01-032475 :הדוח התקופתי לשנת .)"2019

דיון

דיון

זנלכל

130013

215584

22/09/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון  BDOזיו האפט כמשרד רואי
החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכרו .ניתן לעיין בשכרו של רואה
החשבון המבקר בשנת  2019בפרק דוח הדירקטוריון בדוח התקופתי לשנת
.2019

בעד

עבר

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

זנלכל

130013

215584

22/09/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר יעקב שינפלד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת .לפרטים אודות מר יעקב שינפלד ,ראה תקנה  26בפרק הפרטים
הנוספים בדוח התקופתי לשנת .2019

נגד

עבר

בדירקטוריון החברה מכהנים נכון להיום 66%
מחברי משפחתו של בעל השליטה ,בניגוד למדיניותנו

זנלכל

130013

215584

22/09/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של גב' רות ססובר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה
נוספת .לפרטים אודות גב' רות ססובר ,ראה תקנה  26בפרק הפרטים
הנוספים בדוח התקופתי לשנת .2019

נגד

עבר

בדירקטוריון החברה מכהנים נכון להיום 66%
מחברי משפחתו של בעל השליטה ,בניגוד למדיניותנו

זנלכל

130013

215584

22/09/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של גב' ניצה דנסקי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה
נוספת .לפרטים אודות גב' ניצה דנסקי ,ראה תקנה  26בפרק הפרטים
הנוספים בדוח התקופתי לשנת .2019

נגד

עבר

בדירקטוריון החברה מכהנים נכון להיום 66%
מחברי משפחתו של בעל השליטה ,בניגוד למדיניותנו

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

זנלכל

130013

215584

22/09/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר ישי כץ שינפלד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת .לפרטים אודות מר ישי כץ שינפלד ,ראה תקנה  26בפרק הפרטים
הנוספים בדוח התקופתי לשנת .2019

זנלכל

130013

215584

22/09/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של מר אמיתי כץ שינפלד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת .לפרטים אודות מר אמיתי כץ שינפלד ,ראה תקנה  26בפרק
הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת .2019

נגד

זנלכל

130013

215584

22/09/2020

מניות

 .8מינוי מחדש של מר מתן שינפלד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת .לפרטים אודות מר מתן שינפלד ,ראה תקנה  26בפרק הפרטים
הנוספים בדוח התקופתי לשנת .2019

נגד

עבר

זנלכל

130013

215584

22/09/2020

מניות

מינוי מחדש של מר ישראל בן יהודה כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת
כהונה נוספת .לפרטים אודות מר ישראל בן יהודה ,ראה תקנה  26בפרק
הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת .2019

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אוריין

1103506

256601

22/09/2020

מניות

 .1אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זוהר ושות',
כרואה החשבון המבקר של החברה ,לתקופת כהונה נוספת.

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

אוריין

1103506

256601

22/09/2020

מניות

 .2אישור מינויו מחדש של מר חן למדן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת כמפורט בסעיף  3לדוח זימון האסיפה המצ"ב

בעד

עבר

הינו בעל הניסיון הדרוש למילוי התפקיד.

אוריין

1103506

256601

22/09/2020

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר אופיר פז-פינס כדירקטור בחברה לתקופת
כהונה נוספת כמפורט בסעיף  3לדוח זימון האסיפה המצ"ב

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אוריין

1103506

256601

22/09/2020

מניות

 .4אישור מינויה מחדש של גב' הילה אמסטרדם כדירקטורית בחברה
לתקופת כהונה נוספת כמפורט בסעיף  3לדוח זימון האסיפה המצ"ב

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אוריין

1103506

256601

22/09/2020

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של מר אילן גרינבוים כדירקטור בחברה לתקופת
כהונה נוספת כמפורט בסעיף  3לדוח זימון האסיפה המצ"ב

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

נגד

עבר

בדירקטוריון החברה מכהנים נכון להיום 66%
מחברי משפחתו של בעל השליטה ,בניגוד למדיניותנו

עבר

בדירקטוריון החברה מכהנים נכון להיום 66%
מחברי משפחתו של בעל השליטה ,בניגוד למדיניותנו

בדירקטוריון החברה מכהנים נכון להיום 66%
מחברי משפחתו של בעל השליטה ,בניגוד למדיניותנו

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

אוריין

1103506

256601

22/09/2020

מניות

 .6אישור מינויה מחדש של גב' קרנית גולדווסר כדירקטורית בלתי תלויה
בחברה לתקופת כהונה נוספת כמפורט בסעיף  3לדוח זימון האסיפה המצ"ב

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אוריין

1103506

256601

22/09/2020

מניות

 .7הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר חן למדן ,בעל השליטה
בחברה ,כמנכ" ל החברה לתקופה נוספת בהתאם להוראות סעיף
(275א )1()1לחוק החברות ,החל מיום  1באוקטובר  2020והכל כמפורט
בסעיף  1.4לדוח זימון האסיפה הכללית.

בעד

עבר

השכר המוצע לו הינו ללא שינוי ביחס לקיים ,ובטווח
הסביר ביחס לנושאי משרה מקבילים בשוק.

אוריין

1103506

256601

22/09/2020

מניות

 .8אישור הארכת כתב שיפוי אשר הוענק למר חן למדן ,המכהן כדירקטור
בחברה וכמנכ" ל החברה ואשר הינו בעל השליטה בחברה ,בנוסח המקובל
בחברה ,לתקופה של שלוש שנים נוספות החל מיום 1באוקטובר ,2020
והכל כמפורט בסעיף  1.5לדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנו.

גיבוי אחזקות

448019

115280

22/09/2020

מניות

 .1הקצאת אופציות למר רן קאירי ,מנכ"ל החברה

בעד

עבר

תגמול בכירים ,משתנה הוני ,בהתאם לס'' 4.2.5
למדיניות

גיבוי אחזקות

448019

115280

22/09/2020

מניות

 .2הקצאת אופציות למר אבי בזורה ,יו" ר דירקטוריון החברה

בעד

עבר

תגמול בכירים ,משתנה הוני ,בהתאם לס'' 4.2.5
למדיניות

מדיפאואר

1139955

182722

22/09/2020

מניות

 .1תיקון מדיניות התגמול של החברה בדבר תנאי מסגרת להתקשרות
בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ,החל מיום  1באוגוסט
. 2020

בעד

אנו מוצאים את התיקון המוצע כמקובל.

מדיפאואר

1139955

182722

22/09/2020

מניות

 .2אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לכיסוי אחריותם של
דירקטורים ונושאי משרה בחברה ,לתקופה שתחילתה ביום  15באוגוסט
 2020ותוקפה ל 12-חודשים.

בעד

יחס הפרמיה מהכיסוי הינו בטווח הסביר ביחס לשוק.

מדיפאואר

1139955

182722

22/09/2020

מניות

הארכת כהונתה של גב' טל מיש -ורד כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת
כהונה נוספת בת שלוש שנים ,החל מיום  1בינואר  2021ועד ליום 31
בדצמבר .2023

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

מילניום פוד-טק

1167501

0

23/09/2020

בעד

אנו מוצאים את תנאי ההקצאה כסבירים בשים לב
למחיר המימוש המתמרץ ולעובדה כי הניצעים אינם
קשורים לשותפות ,לשותף הכללי או לבעלי השליטה
בו

 .1לאשר הקצאת  11,851,852יחידות השתתפות ללא ערך נקוב של
השותפות ביחד עם  11,851,852כתבי אופציה לא סחירים אשר כל אחד
יחידת השתתפות
מהם ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת של השותפות ,כמפורט בסעיף 2
בדוח זימון האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

סלע קפיטל נדלן

1109644

1480275

23/09/2020

מניות

 .1מינוי גב' נטלי משה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת
שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

סלע קפיטל נדלן

1109644

1480275

23/09/2020

מניות

 .2מינוי מר זיו עירוני כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש
שנים ממועד אישור האסיפה הכללית

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

סלע קפיטל נדלן

1109644

1480275

23/09/2020

מניות

 .3מינוי מר אשר בהרב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש
שנים ממועד אישור האסיפה הכללית

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

סלע קפיטל נדלן

1109644

1480275

23/09/2020

מניות

 .4מינוי גב' עמליה פז כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת
שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

סלע קפיטל נדלן

1109644

1480275

23/09/2020

מניות

 .5מינוי מר גילי כהן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש
שנים ממועד אישור האסיפה הכללית

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

פארמוקן

1096890

150730

23/09/2020

מניות

דיון בדו" חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת
2019

דיון

פארמוקן

1096890

150730

23/09/2020

מניות

מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר בחברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע
את שכרו לשנת 2020

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

פארמוקן

1096890

150730

23/09/2020

מניות

 .3מינוי מר דן גילרמן כדירקטור בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

פארמוקן

1096890

150730

23/09/2020

מניות

 .4מינוי מר גיל חובש כדירקטור בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

פארמוקן

1096890

150730

23/09/2020

מניות

 .5מינוי מר לירן יחיאל חן חלפון כדירקטור בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

פארמוקן

1096890

150730

23/09/2020

מניות

 .6מינוי הגב' אורלי גיא כדירקטורית בלתי תלויה בחברה

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

יצוא-חברה להשקעות בעמ

704015

225924

23/09/2020

מניות

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2019הכולל ,בין היתר ,את הדוחות
הכספיים המבוקרים של החברה לשנת  2019ואת דוח הדירקטוריון על מצב
ענייני החברה לשנת  ,2019אשר פרסמה החברה ביום ,25.3.2020
אסמכתא מספר ( 2020-01-025843להלן " :הדוח התקופתי לשנת )"2019

דיון

יצוא-חברה להשקעות בעמ

704015

225924

23/09/2020

מניות

 .2אישור מינוי מחדש של זלמן שובל כדירקטור בחברה עד לאסיפה
השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה ,כמפורט בסעיף  2לדוח זימון
האסיפה .פרטים אודות מר שובל נכללים בדרך של הפניה לפרטים שהובאו
על פי תקנה  26בדוח התקופתי לשנת  ,2019תחת פרק "פרטים נוספים
אודות החברה" .לפרטים אודות תנאי כהונתו ראו תקנה  22לפרק ד' לדוח
התקופתי לשנת  .2019יצוין כי למועד זה לא משולם למר שובל גמול בגין
כהונתו כדירקטור בחברה .מר שובל חתם על הצהרה כנדרש לפי סעיף
224ב לחוק החברות .עותק ההצהרה מצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה.
נוסח ההחלטה המוצעת " :לאשר את מינויו מחדש של זלמן שובל כדירקטור
בחברה ,כמפורט בסעיף  2בדוח זימון האסיפה".

בעד

יצוא-חברה להשקעות בעמ

704015

225924

23/09/2020

מניות

 .3אישור מינוי מחדש של גדעון שובל כדירקטור בחברה עד לאסיפה
השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה ,כמפורט בסעיף  2לדוח זימון
האסיפה .פרטים אודות מר שובל נכללים בדרך של הפניה לפרטים שהובאו
על פי תקנה  26בדוח התקופתי לשנת  ,2019תחת פרק "פרטים נוספים
אודות החברה" .לפרטים אודות תנאי כהונתו ראו תקנות  21ו 22 -לפרק ד'
לדוח התקופתי לשנת  .2019יצוין כי למועד זה לא משולם למר שובל גמול
בגין כהונתו כדירקטור בחברה .מר שובל חתם על הצהרה כנדרש לפי סעיף
224ב לחוק החברות .עותק ההצהרה מצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה.
נוסח ההחלטה המוצעת " :לאשר את מינויו מחדש של גדעון שובל כדירקטור
בחברה ,כמפורט בסעיף  2בדוח זימון האסיפה".

בעד

יצוא-חברה להשקעות בעמ

704015

225924

23/09/2020

מניות

 .4אישור מינויה מחדש של גב' שגית עמית אבן כדירקטורית בחברה עד
לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה ,כמפורט בסעיף 2
לדוח זימון האסיפה .פרטים אודות גב' עמית אבן נכללים בדרך של הפניה
לפרטים שהובאו על פי תקנה  26בדוח התקופתי לשנת  ,2019תחת פרק
" פרטים נוספים אודות החברה" .לפרטים אודות תנאי כהונתה ראו תקנה 21
לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת  .2019גב' עמית אבן חתמה על הצהרה
כנדרש לפי סעיפים 224ב ו229 -ב לחוק החברות .עותק ההצהרה מצורף
כנספח א' לדוח זימון האסיפה .נוסח ההחלטה המוצעת" :לאשר את מינויה
מחדש של שגית עמית אבן כדירקטורית בחברה ,כמפורט בסעיף  2בדוח
זימון האסיפה".

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

יצוא-חברה להשקעות בעמ

704015

225924

23/09/2020

מניות

 .5למנות מחדש את משרד קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ושות' רואי חשבון,
כרואי החשבון המבקרים של החברה ,עד לתום האסיפה הכללית השנתית
הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם .כמו כן ,יינתן דיווח על
שכרם לשנת  ( 2019לפרטים אודות שכר טרחת רואה החשבון המבקר של
החברה לשנת  ,2019ראו דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד המצורף
לדוח התקופתי לשנת  .)2019נוסח ההחלטה המוצעת " -למנות את משרד
רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר ושות' ,כרואי החשבון המבקרים של
החברה ,עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה ,ולהסמיך את
דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם"

בעד

יצוא-חברה להשקעות בעמ

704015

225924

23/09/2020

מניות

 .6אישור תנאי מסגרת חדשים להסדרי ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי
משרה בחברה ,בהתחשב בתנאי השוק ,כך שהחברה תוכל להתקשר מעת
לעת (לרבות בדרך של הארכת פוליסה ,תוך שינוי בתנאיה) ,במהלך
העסקים הרגיל ,בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה,
לתקופה ובתנאי מסגרת כמפורט בסעיף  3לדוח זימון האסיפה .תנאי
המסגרת כאמור יחולו ביחס לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה,
המכהנים ו/או כפי שיכהנו בה מעת לעת ,שאינם נמנים עם נושאי משרה
שהם ו /או קרוביהם בעלי שליטה בחברה ו /או שלבעלי השליטה יש עניין
אישי במינויים כפי שיהיו מעת לעת .ביחס לדירקטורים הנמנים על בעלי
השליטה בחברה או קרוביהם ,יאושרו לגביהם תנאי פוליסת הביטוח בכפוף
להוראות הדין ,ובכלל כך בהתאם להוראות תקנות החברות (הקלות
בעסקאות עם בעלי ענין) ,תש"ס .2000-נוסח ההחלטה המוצעת" :לאשר
מראש את התקשרות החברה מעת לעת (לרבות בדרך של הארכת פוליסה
קיימת ו/או שינוי בתנאיה) ,במהלך העסקים הרגיל ,בפוליסות ביטוח אחריות
דירקטורים ונושאי משרה בחברה ,במהלך תקופת המסגרת כהגדרתה
בסעיף  3.1בדוח זימון האסיפה ,ועל בסיס עיקרי תנאי המסגרת כמפורט
בסעיף  3לדוח זימון האסיפה

בעד

אלספק

1090364

42660

23/09/2020

מניות

הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה ליום 31
בדצמבר 2019

דיון

אלספק

1090364

42660

23/09/2020

מניות

 .2אישור מינויו מחדש של משרד רו״ח פאהן קנה (Grant Thornton
 )Israelכרואי החשבון של החברה לשנת  2020והסמכת דירקטוריון
החברה לקבוע את שכרו.

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

אלספק

1090364

42660

23/09/2020

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של הדירקטור מרדכי משולם עד לאסיפה השנתית
הבאה ואישור תנאי העסקתו בהתאם לסכומים הקבועים בתוספות השנייה
והשלישית לתקנות החברות ( כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני),
התש"ס.2000-

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אלספק

1090364

42660

23/09/2020

מניות

 .4אישור מינויה מחדש של הדירקטורית ליאת בנימיני עד לאסיפה השנתית
הבאה ואישור תנאי העסקתה בהתאם לסכומים הקבועים בתוספות השנייה
והשלישית לתקנות החברות ( כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני),
התש"ס.2000-

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

החלטת האסיפה

נימוקים

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוק.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אלספק

1090364

42660

23/09/2020

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של הדירקטור יורם הררי עד לאסיפה השנתית
הבאה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אלספק

1090364

42660

23/09/2020

מניות

 .6אישור מחדש ללא שינוי של הסכם ההעסקה בין החברה למר יורם הררי,
מנכ"ל החברה ,דירקטור ובעל השליטה בה ,לתקופה של  3שנים החל מיום
 1בנובמבר  2020ועד ליום  31באוקטובר .2023

בעד

אנו מוצאים את התנאים המוצעים כסבירים ביחס
לשוק.

אלספק

1090364

42660

23/09/2020

מניות

 .7אישור מחדש של הסכם העסקה בין החברה לגב' רונית הררי ,רעייתו של
בעל השליטה ,המכהנת כסמנכ"לית הכספים של החברה ,לתקופה של
שלוש שנים החל מיום  1בספטמבר  2020ועד ליום  31באוגוסט .2023

בעד

אנו ממליצים לתמוך לאור הבקרות הקיימות
בחברה ,בשים לב כי מדובר ברעייתו של בעל
השליטה בחברה.

פייטון

412015

385764

23/09/2020

מניות

 .1אישור מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים הנמנים על בעל השליטה
בחברה וקרובו

בעד

כתב השיפוי הינו מוגבל לעד  20%מהונה העצמי
של החברה ,בהתאם למדיניותנו

פייטון

412015

385764

23/09/2020

מניות

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019

דיון

פייטון

412015

385764

23/09/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר ודיווח על שכרו

בעד

משרד רו"ח בעל הידע והנסיון הדרושים

פייטון

412015

385764

23/09/2020

מניות

 .4מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה (למעט דח"צים)

בעד

בעלי הידע והנסיון הדרוש לתפקיד

פייטון

412015

385764

23/09/2020

מניות

 .5אישור תנאי כהונה למר עמרם ונד

בעד

תנאי הכהונה המוצעים תואמים את מדיניותנו בדבר
שכר ותנאיי דירקטורים

לודזיה

753012

123007

24/09/2020

מניות

דיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

לודזיה

753012

123007

24/09/2020

מניות

 .2מינוי רו"ח מבקר של החברה

בעד

משרד רואי החשבון הינו בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

לודזיה

753012

123007

24/09/2020

מניות

 .3מינוי הדירקטור יאיר רוטלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

לודזיה

753012

123007

24/09/2020

מניות

 .4מינוי הדירקטור ליגד רוטלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

לודזיה

753012

123007

24/09/2020

מניות

 .5מינוי הדירקטורית ציפורה לוי בחברה לתקופת כהונה נוספת

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

לודזיה

753012

123007

24/09/2020

מניות

 .6מינוי הדירקטור שמוליק זוסמן בחברה לתקופת כהונה נוספת

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

לודזיה

753012

123007

24/09/2020

מניות

 .7מינוי הדירקטורית הבלתי תלויה טלי ירון אלדר בחברה לתקופת כהונה
נוספת

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

לודזיה

753012

123007

24/09/2020

מניות

 .8אישור הארכת תוקף מדיניות התגמול של החברה

בעד

אנו מוצאים את התקרות המצויות במדיניות התגמול
של החברה כסבירות ביחס לגודל החברה והיקף
פעילותה

לודזיה

753012

123007

24/09/2020

מניות

 .9הארכת תוקף כתבי שיפוי שהוענקו על ידי החברה לבעלי שליטה בה או
קרוביהם (" התחייבויות לשיפוי")

בעד

כתב השיפוי מוגבל לעד  25%מהונה העצמי של
החברה ,בהתאם למדיניותנו.

ארן מופ

1085265

74653

24/09/2020

מניות

 .1עידכון מדיניות התגמול של החברה

נגד

גובה תקרות הרכיב הקבוע ותנאי הפרישה אינם
תואמים את מדיניותנו.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

ארן מופ

1085265

74653

24/09/2020

מניות

 .2אישור הארכת מינויו של מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה ,מר רן סתו,
לתקופה של שלוש שנים נוספות וכן עדכון תנאי ההתקשרות עמו.

נגד

אנו סבורים כי גובה תקרת המענק השנתית חריגה
ביחס למקובל בשוק ועולה על  200%ביחס לרכיב
הקבוע.

ארן מופ

1085265

74653

24/09/2020

מניות

 .3אישור הארכת מינויו של יו" ר דירקטוריון פעיל של החברה ובעל השליטה
בה ,מר אברהם זכאי ,לתקופה של שלוש שנים נוספות וכן עדכון תנאי
ההתקשרות עמו.

נגד

אנו סבורים כי גובה תקרת המענק השנתית חריגה
ביחס למקובל בשוק ועולה על  200%ביחס לרכיב
הקבוע.

קרדן נדלן

1118447

348745

24/09/2020

מניות

 .1אישור התקשרות קרדן נדל"ן בהסכם העסקה עם מר יוסף גרינפלד,
מבעלי השליטה בקרדן נדל"ן ,בקשר עם תנאי כהונתו והעסקתו כיו"ר
דירקטוריון פעיל בקרדן נדל"ן (בהיקף של  80%משרה) .הצעת ההחלטה:
לאשר את התקשרות קרדן נדל"ן בהארכת ההסכם עם מר גרינפלד ,מבעלי
השליטה בה ,בקשר עם תנאי כהונתו והעסקתו כיו"ר דירקטוריון פעיל
בקרדן נדל"ן (בהיקף של  80%משרה) לתקופה של שלוש שנים שתחילתה
ביום  1באוקטובר  ,2020בתנאים כמפורט בסעיף  1.1לדוח זימון האסיפה
המצורף לדוח זה.

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

אלרון

749077

252923

24/09/2020

מניות

 .1לאשר את מינויה מחדש של גב' לי -בת נלסון כדירקטורית חיצונית
בחברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש ( )3שנים ,שתחל ביום
 29באוקטובר  ,2020כמפורט בדוח הזימון

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

ביוליין אר אקס

1101518

202529

24/09/2020

מניות

To re-elect Aharon Schwartz as a director for the coming year .1
until the next annual general meeting of the Company's
.shareholders or until his successor is duly elected

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

ביוליין אר אקס

1101518

202529

24/09/2020

מניות

To re-elect Michael Anghel as a director for the coming year .2
until the next annual general meeting of the Company's
shareholders or until his successor is duly elected

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

ביוליין אר אקס

1101518

202529

24/09/2020

מניות

To re-elect B.J. Bormann as a director for the coming year .3
until the next annual general meeting of the Company's
shareholders or until her successor is duly elected

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

ביוליין אר אקס

1101518

202529

24/09/2020

מניות

To re-elect Raphael Hofstein as a director for the coming year .4
until the next annual general meeting of the Company's
.shareholders or until his successor is duly elected

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

ביוליין אר אקס

1101518

202529

24/09/2020

מניות

To re-elect Sandra Panem as a director for the coming year .5
until the next annual general meeting of the Company's
shareholders or until her successor is duly elected

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

התיקונים המוצעים לרבות תקופת ההודעה
המוקדמת ותמחורן מחדש של האופציות תואמים
את מדיניותנו.

ביוליין אר אקס

1101518

202529

24/09/2020

מניות

TO APPROVE amendments to the employment terms of .6
Philip Serlin, the Company’s Chief Executive Officer, all as
.described in the Proxy Statement

בעד

ביוליין אר אקס

1101518

202529

24/09/2020

מניות

TO APPROVE an increase in the Company’s registered share .7
capital from NIS 50,000,000 divided into 500,000,000 ordinary
shares of a nominal value of NIS 0.10 each to NIS 150,000,000
divided into 1,500,000,000 ordinary shares of a nominal value of
NIS 0.10 each, and a corresponding amendment to Article 4.1 of
.the Company’s Articles of Association

בעד

ביוליין אר אקס

1101518

202529

24/09/2020

מניות

TO RE-APPOINT Kesselman &amp; Kesselman, a member .8
of PricewaterhouseCoopers International Limitedd, as the
independent public auditors of the Company for the year ending
December 31, 2020 and to authorize the Audit Committee of the
Board of Directors to fix the compensation of said auditors in
accordance with the scope and nature of their services

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

דיסקונט השקעות

639013

854460

24/09/2020

מניות

 .1אישור עדכון למדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה.

בעד

אנו מוצאים את התיקון המוצע לעניין הביטוח
כמקובל.

דיסקונט השקעות

639013

854460

24/09/2020

מניות

 .2אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי
משרה

בעד

אנו מוצאים את התיקון המוצע כמקובל.

ויטלה קפיטל-ש

824011

10219

24/09/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב
ענייני החברה ליום  31בדצמבר .2017

ויטלה קפיטל-ש

824011

10219

24/09/2020

מניות

 .2אישור מינויה של גב' מירה קלנדרוב כדירקטורית חיצונית בחברה,
לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים ,החל ממועד אישור האסיפה .כמפורט
בסעיף  1.2לדוח זימון האסיפה.

ויטלה קפיטל-ש

824011

10219

24/09/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,מר שרון בר ,עד לתום
האסיפה השנתית הבאה .כמפורט בסעיף  1.3לדוח זימון האסיפה.

ויטלה קפיטל-ש

824011

10219

24/09/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,מר צבי ברומברג ,עד לתום
האסיפה השנתית הבאה .כמפורט בסעיף  1.3לדוח זימון האסיפה.

אנו סבורים כי הגדלת ההון הרשום נדרשת נכון
לנקודת זמן זו.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

ויטלה קפיטל-ש

824011

10219

24/09/2020

מניות

 .5חידוש כהונתו של משרד רואי החשבון עובדיה פיק קריכלי ,רואי חשבון,
כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד כינוס האסיפה השנתית
הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו .כמפורט
בסעיף  1.4לדוח זימון האסיפה.

ויטלה קפיטל-ש

824011

10219

24/09/2020

מניות

 .6אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי
משרה .כמפורט בסעיף  1.5לדוח זימון האסיפה.

אינטליקנה

673012

187383

24/09/2020

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

 .1לאשר עסקה בין החברה לבין כ"א מבעלי השליטה בה ,ה"ה מר אורי וייס
וחברת אלויט אל .סי .אס פארמה בע"מ( ,ו/או מר יונה לוי) (להלן במקובץ:
"בעלי השליטה") ,לפיה יוקצו לכל אחד מהם  1,000,000מניות החברה (סך
הכל  )2,000,000ו 1,000,000 -אופציות בלתי סחירות (סך הכל
 )2,000,000של החברה ,וזאת כנגד המרה של חלק או מלוא החוב אותו
חבה החברה כלפי כל אחד מבעלי השליטה ,ו /או כלפי מר יונה לוי באופן
אישי ,ו/או כנגד תשלום במזומן ,כמפורט בסעיפים  2.1ו 3 -לדוח הזימון.

נגד

התרשמותנו היא כי דוח הזימון אינו כולל מידע
מפורט דיו אודות ההלוואה שניתנה לחברה ע"י בעלי
השליטה ,כמו גם חלופות נוספות שבחנה החברה.

אינטליקנה

673012

187383

24/09/2020

מניות

 .2אישור התקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי ליווי טכני שוטף והספקת
מוצרים ושירותים לחממות החברה באמצעות חברה חיצונית הנשלטת על
ידי קרובים הנמנים על בעלי השליטה באלויט ,מבעלי השליטה בחברה,
כמפורט בסעיפים  2.2ו 4 -לדוח הזימון.

נגד

אנו מתרשמים כי לבעל העניין עשויה להיות תרומה
עודפת מהחברה .לאור כך ולמען הזהירות אנו
ממליצים להתסייג מהסעיף המוצע.

קמטק

1095264

1133721

24/09/2020

מניות

To elect Ms. Orit Stav to serve on the Board of Directors of .1
the Company until the conclusion of the 2021 annual general
.meeting of shareholders

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

קמטק

1095264

1133721

24/09/2020

מניות

To re-elect Mr. Rafi Amit to serve on the Board of Directors of .2
the Company until the conclusion of the 2021 annual general
.meeting of shareholders

נגד

אנו מסתייגים ממיניו של מנכ"ל החברה כיו"ר
דירקטוריון החברה

קמטק

1095264

1133721

24/09/2020

מניות

To re-elect Mr. Yotam Stern to serve on the Board of .3
Directors of the Company until the conclusion of the 2021
.annual general meeting of shareholders

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

קמטק

1095264

1133721

24/09/2020

מניות

To re-elect Mr. Leo Huang to serve on the Board of Directors .4
of the Company until the conclusion of the 2021 annual general
.meeting of shareholders

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

קמטק

1095264

1133721

24/09/2020

מניות

To re-elect Mr. I-Shih Tseng to serve on the Board of .5
Directors of the Company until the conclusion of the 2021
.annual general meeting of shareholders

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

נימוקים

החלטת האסיפה

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

בעד

To re-elect Mr. Moty Ben-Arie to serve on the Board of .6
Directors of the Company until the conclusion of the 2021
.annual general meeting of shareholders

מניות

24/09/2020

1133721

1095264

קמטק

אנו מוצאים את תנאי התגמול ההוני כסבירים
ומתמרצים

בעד

To approve the equity grant to Rafi Amit, the Company’s .7
CEO, for the year 2020

מניות

24/09/2020

1133721

1095264

קמטק

נוסח הפטור והשיפוי הינם בהתאם למדיניותנו

בעד

To re-approve the grant of Indemnification and Exemption .8
.Letter to Mr. Rafi Amit

מניות

24/09/2020

1133721

1095264

קמטק

כתבי הפטור והשיפוי תואמים את מדיניותנו

בעד

To re-approve the grant of Indemnification and Exemption .9
Letter to Mr. Yotam Stern

מניות

24/09/2020

1133721

1095264

קמטק

בעד

To approve the re-appointment of Somekh Chaikin, a .10
member firm of KPMG International, as the Company’s
,independent auditor for the fiscal year ending December 31
,and until the 2021 annual general meeting of shareholders 2020
and to authorize the Company’s Board of Directors to set the
annual compensation of the independent auditor, at the Audit
Committee’s recommendation, in accordance with the volume
.and nature of their services

מניות

24/09/2020

1133721

1095264

קמטק

דיון

To receive and consider the auditors' report and the audited .11
consolidated financial statements of the Company for the year
.ended December 31, 2019

מניות

24/09/2020

1133721

1095264

קמטק

דיון

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
.2019 , בדצמבר31 ביום

מניות

29/09/2020

590860

1090117

ספאנטק

 למדיניות14 '' בהתאם לס,מינוי רואה חשבון מבקר

בעד

 מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר וכן של משרד ורדי.2
ברוקנר אינגבר רוזנצוויג ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה עד
.לאסיפה הכללית השנתית הבאה

מניות

29/09/2020

590860

1090117

ספאנטק

-1.1 '' בהתאם לס,מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון
 למדיניות2.2.1-2.2.3  למדיניות וכן1.2

בעד

. מינוי מחדש של הדירקטור יונתן עירוני.3

מניות

29/09/2020

590860

1090117

ספאנטק

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

ספאנטק

1090117

590860

29/09/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטור יחזקאל ניסן.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

ספאנטק

1090117

590860

29/09/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של הדירקטור אברהם הראל.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

ספאנטק

1090117

590860

29/09/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של הדירקטורית יעל גיט.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

בונוס ביוגרופ

485011

381072

29/09/2020

מניות

 .1אישור מינויה של גב' מרגלית אסייג כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בונוס ביוגרופ

485011

381072

29/09/2020

מניות

 .2אישור מינויו של מר בנימין שפיר כדירקטור חיצוני בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בונוס ביוגרופ

485011

381072

29/09/2020

מניות

 .3אישור מינויו של מר אלון אריאל כדירקטור בחברה

נגד

בחברה ישנו מנגנון מדורג למינוי דירקטורים אשר
נוגד את מדיניותנו .בנוסף ,שיעור הדירקטורים
הבלתי תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון נמוך
מהנדרש על פי מדיניותנו.

בונוס ביוגרופ

485011

381072

29/09/2020

מניות

 . .4התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

בעד

יחס הפרמיה מהכיסוי הינו סביר ביחס למקובל
בשוק.

אלמוגים החזקות

1136829

0

29/09/2020

מניות

 .1אישור תנאי כהונתה והעסקתה של רו"ח נוי בר משיח ,בתו של מר עמי
בר משיח -מבעלי השליטה בחברה המכהן כמ"מ יו" ר הדירקטוריון ,כמנהלת
פיתוח עסקי בחברה ,החל מיום  1בספטמבר  2020ולתקופה של חמש
שנים מהמועד בו הפכה החברה לחברה ציבורית

בעד

אנו מוצאים את התגמול המוצע כסביר ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

יוטרון

1157114

0

29/09/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר2019 ,

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

יוטרון

1157114

0

29/09/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואה חשבון המבקר של החברה  -משרד רואי
החשבון  BDOזיו האפט ,רואי חשבון

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

יוטרון

1157114

0

29/09/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר עמית בן צבי (יו"ר דירקטוריון) לתקופת כהונה נוספת
אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי
הדירקטוריון נמוך מהנדרש על פי מדיניותנו.

יוטרון

1157114

0

29/09/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר חיים שני לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים
באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי
הדירקטוריון נמוך מהנדרש על פי מדיניותנו.

יוטרון

1157114

0

29/09/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של הגברת עירית שדר טוביאס לתקופת כהונה נוספת אשר
תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי
הדירקטוריון נמוך מהנדרש על פי מדיניותנו.

יוטרון

1157114

0

29/09/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר גילון בק לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים
באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי
הדירקטוריון נמוך מהנדרש על פי מדיניותנו.

יוטרון

1157114

0

29/09/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של הגברת ברקת שני לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים
באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי
הדירקטוריון נמוך מהנדרש על פי מדיניותנו.

פוליגון

745018

126149

30/09/2020

מניות

 .1נושא מס'  – 1אישור גמול למר יעקב מימון  -יו"ר דירקטוריון החברה
נוסח החלטה מוצע" :לאשר למר יעקב מימון גמול בסך של  10אלף ש"ח
בחודש וזאת בגין כהונתו כיו" ר הדירקטוריון של החברה".

בעד

הגמול המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה

פוליגון

745018

126149

30/09/2020

מניות

נושא מס'  – 2אישור הארכת כתב התחייבות לשיפוי של מר יעקב מימון
נוסח החלטה מוצע " :לאשר את הארכת כתב ההתחייבות לשיפוי של מר
יעקב מימון ,יו" ר הדירקטוריון של החברה בתנאים זהים ליתר נושאי
המשרה בחברה בתוקף עד ליום  12באוקטובר ."2022

בעד

כתב השיפוי מוגבל לעד  25%מהונה העצמי של
החברה ,בהתאם למדיניותנו

פוליגון

745018

126149

30/09/2020

מניות

 .3נושא מס'  – 3אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי למר ניר מימון נוסח
החלטה מוצע " :לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר ניר מימון ,מבעלי
השליטה בחברה ודירקטור בחברה ,בתנאים זהים ליתר נושאי המשרה
בחברה החל ממועד אישורו באסיפה".

נגד

בשל הסתייגותנו ממינויו של המועמד ,נסתייג גם
מתאניו המוצעים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

פוליגון

745018

126149

30/09/2020

מניות

 .4נושא מס'  – 4הארכת כתב התחייבות לשיפוי של גב' רונית בן יעקב
נוסח החלטה מוצע " :לאשר את הארכת כתב ההתחייבות של גב' רונית בן
יעקב בתנאים זהים ליתר נושאי המשרה בחברה החל מיום  13באוקטובר
."2019

בעד

פוליגון

745018

126149

30/09/2020

מניות

 .5נושא מס'  – 5אישור חידוש פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי
משרה נוסח החלטה מוצע " :לאשר את חידוש פוליסת ביטוח אחריות
דירקטורים ונושאי משרה בחברה ,בתנאים האמורים לעיל ,ביחס לכל
הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ,כפי שיהיו מעת לעת ,לרבות ביחס
לבעל השליטה וקרובו בחברה ,וזאת לתקופה של שנה החל מיום 21
באוגוסט .".2020

בעד

פוליגון

745018

126149

30/09/2020

מניות

 .6נושא מס'  – 6אישור מסגרת הארכה ,חידוש או החלפת פוליסת ביטוח
נוסח החלטה מוצע " :לאשר התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות
דירקטורים ,מעת לעת ומבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית,
בכפוף לתנאי המסגרת המפורטים בסעיף  8.6.3לדוח זימון אסיפה נשוא
כתב הצבעה זה"

בעד

מר

338012

100287

30/09/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת .2019

דיון

מר

338012

100287

30/09/2020

מניות

 .2לאשר את חידוש מינויו של קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון
כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת  ,2020ולתקופה שעד האסיפה
השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה והסמכת דירקטוריון החברה
לקבוע את שכרו.

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

מר

338012

100287

30/09/2020

מניות

 .3לאשר את חידוש מינויו של יו"ר הדירקטוריון ,מר חיים מר ,לתקופת
כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

מר

338012

100287

30/09/2020

מניות

 .4לאשר את חידוש מינויו של סגן יו"ר הדירקטוריון ,מר יצחק בן בסט,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

מר

338012

100287

30/09/2020

מניות

 .5לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור ,מר ישי דוידי ,לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

מר

338012

100287

30/09/2020

מניות

 .6לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור ,מר עמית בן צבי ,לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

כתב השיפוי מוגבל לעד  25%מהונה העצמי של
החברה ,בהתאם למדיניותנו

תנאי הפוליסה המוצעת הינם בתנאי שוק בהתאם
להנחיות שיצאו על ידי רשות ניירות ערך

תנאי הפוליסה המוצעת הינם בתנאי שוק בהתאם
להנחיות שיצאו על ידי רשות ניירות ערך

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

מר

338012

100287

30/09/2020

מניות

 .7לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור ,מר מריאן משה כהן ,לתקופת
כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

מר

338012

100287

30/09/2020

מניות

 .8לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור ,מר שלמה וקס ,לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

מר

338012

100287

30/09/2020

מניות

 .9לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה ,גב' שירית כשר,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

מר

338012

100287

30/09/2020

מניות

 .10לאשר את חידוש התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר חיים מר
( באמצעות חברה בבעלותו ושליטתו המלאה) ,הנמנה על בעלי השליטה
בחברה ,לקבלת שירותי יו" ר דירקטוריון החברה וזאת החל מיום  27במרץ
 2020ועד ליום  31באוגוסט .2021

בעד

אנו מוצאים את התגמול המוצע כסביר ביחס לשוק.

מר

338012

100287

30/09/2020

מניות

 .11לאשר את חידוש התקשרות החברה בהסכם עם עו"ד דורה מר ,אשתו
של חיים מר ,הנמנים ביחד על חלק מבעלי השליטה בחברה ,לקבלת
שירותי ייעוץ משפטי עבור החברה וחברות בנות ,כמפורט בהרחבה בסעיף
 3להלן ,וזאת לתקופה של  3שנים ,החל מיום  1בנובמבר .2020

בעד

אנו מוצאים את התנאים המוצעים לה כסבירים.

פמס

315010

804925

30/09/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר  2019ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31
בדצמבר 2019

דיון

פמס

315010

804925

30/09/2020

מניות

 .2אישור המשך כהונתם של משרד סומך חייקין ושות' ( )KPMGכרו"ח
המבקרים של החברה ,עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה ,ודיווח על
שכרם לשנת  2019אשר נקבע על ידי דירקטוריון החברה.

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

פמס

315010

804925

30/09/2020

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר דניאל בלום כדירקטור בחברה ,בתנאים
כאמור בסעיף  2לדוח זימון האסיפה.

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי
הדירקטוריון נמוך מהנדרש על פי מדיניותנו.

פמס

315010

804925

30/09/2020

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של מר אבי בלום כדירקטור בחברה ,בתנאים כאמור
בסעיף  2לדוח זימון האסיפה.

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי
הדירקטוריון נמוך מהנדרש על פי מדיניותנו.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

פמס

315010

804925

30/09/2020

מניות

 .5אישור מינוייה מחדש של גב' דבורה פרנקנטל כדירקטור בחברה,
בתנאים כאמור בסעיף  2לדוח זימון האסיפה.

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי
הדירקטוריון נמוך מהנדרש על פי מדיניותנו.

פמס

315010

804925

30/09/2020

מניות

 .6אישור מינויו מחדש של מר יעקב יחיאלי כדירקטור בחברה ,בתנאים
כאמור בסעיף  2לדוח זימון האסיפה.

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי
הדירקטוריון נמוך מהנדרש על פי מדיניותנו.

פמס

315010

804925

30/09/2020

מניות

 .7אישור מינויו מחדש של מר גרשון בן ברוך כדירקטור בחברה ,בתנאים
כאמור בסעיף  2לדוח זימון האסיפה.

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי
הדירקטוריון נמוך מהנדרש על פי מדיניותנו.

אילקס מדיקל

1080753

659500

30/09/2020

מניות

 .1אישור חידוש הסכם העסקתו של מר קלוד בן שאול ,הנמניה על בעלי
השליטה בחברה ,כסמנכ" ל והטכנולוגיות של החברה והחברות המאוחדות
שלה ל 3 -שנים החל מיום  1בספטמבר .2020

בעד

אנו מוצאים את תנאי העסקתו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

אינטר תעשיות

1080928

45349

30/09/2020

מניות

 .1מוצע להגדיל את הון המניות הרשום של החברה מ 20,000,000-מניות
רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א ל 500,000,000 -מניות רגילות בנות  1ש"ח
ע.נ .כ"א ,כך שהון המניות הרשום של החברה יכלול  500,000,000מניות
רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א; ובהתאמה לתקן את תקנה 10א .לתקנון
ההתאגדות של החברה ,כך שנוסחו יהא כדלקמן " :הון המניות הרשום של
החברה הוא  500,000,000שקל חדש והוא מחולק ל 500,000,000 -מניות
רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת; כמפורט בסעיף  2לדוח זימון האסיפה.
נוסח ההחלטה המוצעת :לאשר את הגדלת ההון הרשום של החברה ל-
 500,000,000מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א ובהתאמה ,לאשר את
תיקון תקנון ההתאגדות של החברה ,כמפורט בסעיף  2לדוח זימון האסיפה.

נגד

גאון קבוצה

454017

182019

30/09/2020

מניות

דיון בדו"חות כספיים ודו"ח דירקטוריון לשנת 2019

דיון

גאון קבוצה

454017

182019

30/09/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואה חשבון מבקר
של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

גאון קבוצה

454017

182019

30/09/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של הראל בית און כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
אשר תסתיים בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

גאון קבוצה

454017

182019

30/09/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של סמי תותח כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
אשר תסתיים בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אנו סבורים כי הגדלת ההון המוצעת הינה חריגה
בהיקפה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

גאון קבוצה

454017

182019

30/09/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של גיא רגב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת אשר
תסתיים בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

נגד

ככלל ובהתאם למדיניותנו אנו ממליצים להסתייג
מכהונתו של מנכ"ל כדירקטור בחברה.

גאון קבוצה

454017

182019

30/09/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של משה גאון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
אשר תסתיים בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

גאון קבוצה

454017

182019

30/09/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של תרצה אוטולנגי פלורנטין כדירקטורית בלתי תלויה
בחברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

מיטרוניקס

1091065

2653914

30/09/2020

מניות

 .1אישור העלאת שכרו של מנכ"ל החברה

בעד

התנאים המוצעים הינם סבירים ביחס למקובל בשוק.

אוגווינד

1105907

32730

30/09/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה ,לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2019

דיון

אוגווינד

1105907

32730

30/09/2020

מניות

 .2לאשר את מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ,רואי
חשבון ,כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה נוספת עד לאסיפה
השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

אוגווינד

1105907

32730

30/09/2020

מניות

 .3לאשר את מינויו מחדש של מר אור יוגב כדירקטור בחברה עד תום
האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

בעד

אנו סבורים כי למועמד הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

אוגווינד

1105907

32730

30/09/2020

מניות

 .4לאשר את מינויו מחדש של מר נתן אבישר כדירקטור בחברה עד תום
האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

בעד

אנו סבורים כי למועמד הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

אוגווינד

1105907

32730

30/09/2020

מניות

 .5לאשר את מינויו מחדש של מר אבי לובצ'יק כדירקטור בחברה עד תום
האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

בעד

אנו סבורים כי למועמד הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אוגווינד

1105907

32730

30/09/2020

מניות

 .6לאשר את מינויה מחדש של גב' ענת צור סגל כדירקטורית בחברה עד
תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

בעד

אנו סבורים כי למועמדת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

אוגווינד

1105907

32730

30/09/2020

מניות

 .7לאשר את מינויה מחדש של גב' נטע בנארי פסח כדירקטורית בחברה עד
תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד

אנו סבורים כי למועמדת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

אוגווינד

1105907

32730

30/09/2020

מניות

 .8לאשר את מינויו מחדש של מר משה קפלינסקי פלג כדירקטור בחברה
עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

בעד

אנו סבורים כי למועמד הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

אוגווינד

1105907

32730

30/09/2020

מניות

 .9לאשר את עדכון תנאי הכהונה של מר משה קפלינסקי פלג כדירקטור
בחברה כמפורט בסעיף  3לדוח זימון האסיפה הכללית

בעד

תנאי כהונתו של מר קפלינסקי אושרו במסגרת
האסיפה מחודש אפריל ,במידה והתיקון לא מאושר
במסגרת האסיפה הנוכחית ,תנאיו יישארו כפי
שאושרו בחודש אפריל כך שאישור התנאים כעת
הינו לטובת בעלי המניות של החברה

אוגווינד

1105907

32730

30/09/2020

מניות

 .10לאשר את תיקון מדיניות התגמול הנוכחית בנוסח המצ"ב כנספח ג'
לדוח זימון האסיפה הכללית.

בעד

התיקון המוצע ביחס למדיניות התגמול מתייחס
לסעיף הביטוח בלבד ,אשר נראה לנו כסביר ביחס
למתרחש בשוק

אוגווינד

1105907

32730

30/09/2020

מניות

 .11לאשר תשלום חד פעמי נוסף בסך  50אלפי ש"ח בתוספת מע"מ לעו"ד
ויקטור תשובה בגין טיפול משפטי בעסקת המיזוג של החברה עם אוגווינד
בע"מ שהושלמה בדצמבר .2019

בעד

הסכום המוצע מגיע למר תשובה עקב מאמצים
ושעות שהשקיע בעסקת המיזוג .לאור היקף המענק
אשר נראה לנו כסביר ,לא נסתייג על רקע זה

ראלקו

393017

92280

30/09/2020

מניות

דיון בדוח התקופתי של החברה ( לרבות הדוחות הכספיים ודוח
הדירקטוריון) לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר .2019

דיון

ראלקו

393017

92280

30/09/2020

מניות

 .2מינוי מחדש את משרד בריטמן ,אלמגור ,זהר ושות' לרואה חשבון
המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של
החברה.

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

ראלקו

393017

92280

30/09/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר ירון רוזיאק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

ראלקו

393017

92280

30/09/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר יוסף דנאל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ראלקו

393017

92280

30/09/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של גב' עינב חן מסלוש נסומה כדירקטורית בחברה לתקופת
כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ראלקו

393017

92280

30/09/2020

מניות

 .6אישור מינויו של מר איתי מרצקי כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת
כהונה שלישית בת שלוש שנים וזאת החל מיום  12בינואר  2021ועד ליום
 11בינואר .2024

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ראלקו

393017

92280

30/09/2020

מניות

 .7מוצע לאשר את הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב' זיוה
רוזיאק ,בת זוגתו של מר רוזיאק ,בעל השליטה בחברה ,כמנהלת תקשורת
שיווקית והדרכה בחברה ,לשלוש שנים נוספות ,החל מיום  10באוקטובר
 ,2020ללא כל שינוי בתנאי ההתקשרות הקיימים.

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה

שטראוס גרופ

746016

11859891

30/09/2020

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2019אשר פורסמו על ידי החברה ביום 25
במרץ ( 2020מס' אסמכתא ,)2020-01-025651 :ללא קבלת החלטה.

דיון

שטראוס גרופ

746016

11859891

30/09/2020

מניות

 .2למנות את משרד רו"ח סומך חייקין ( )KPMGמרחוב הארבעה  ,17מגדל
המילניום ,תל אביב ,כרואי החשבון המבקרים של החברה ,עד לאסיפה
הכללית השנתית הבאה ,ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

בעד

משרד רו"ח בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שטראוס גרופ

746016

11859891

30/09/2020

מניות

 .3למנות מחדש את מר עדי שטראוס ,הפורש על פי תור בהתאם להוראות
תקנון החברה ,כדירקטור בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שטראוס גרופ

746016

11859891

30/09/2020

מניות

 .4למנות מחדש את גב' גליה מאור ,הפורשת על פי תור בהתאם להוראות
תקנון החברה ,כדירקטורית בחברה

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שטראוס גרופ

746016

11859891

30/09/2020

מניות

 .5למנות מחדש את פרופ' אריה עובדיה ,הפורש על פי תור בהתאם
להוראות תקנון החברה ,כדירקטור בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שטראוס גרופ

746016

11859891

30/09/2020

מניות

 .6לאשר הענקת תגמול הוני למנכ"ל החברה ,מר גיורא בר דעה ,כמפורט
בסעיף  3לדוח זימון האסיפה

בעד

אנו מוצאים את התגמול ההוני המוצע כסביר ביחס
לגודל החברה והיקף פעילותה

שטראוס גרופ

746016

11859891

30/09/2020

מניות

 .7לאשר הגמול למר עדי שטראוס כדירקטור מומחה ,לשלוש שנים החל
ממועד אישור האסיפה הכללית ,כמפורט בסעיף  4לדוח זימון האסיפה

בעד

אנו מוצאים את התגמול המוצע כסביר ביחס לחברה

שטראוס גרופ

746016

11859891

30/09/2020

מניות

 .8לאשר תיקון של סעיף  26למדיניות התגמול של החברה ,בנוסח המצורף
( בסימון שינויים) כנספח א' לדוח זימון האסיפה ,באופן שבו תיכלל
התייחסות להיקף הכיסוי הביטוחי בלבד והתקרות שנקבעו ביחס לפרמיית
הביטוח וההשתתפות העצמית תימחקנה ואלו תקבענה לפי תנאי השוק,
כמפורט בסעיף  5לדוח זימון האסיפה

בעד

מנורה מב החזקות

566018

3446422

30/09/2020

מניות

 .1דיון בדוח התקופתי לשנת  ,2019והכל -כמפורט בסעיף  1.1לדוח הזימון.

דיון

מנורה מב החזקות

566018

3446422

30/09/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר ,קבלת דיווח בדבר שכרו והסמכת
הדירקטוריון לקבוע את שכרו ,והכל -כמפורט בסעיף  1.2לדוח הזימון.

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

מנורה מב החזקות

566018

3446422

30/09/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר ערן גריפל לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון
החברה ,כמפורט בסעיף  1.3.1לדוח הזימון.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

מנורה מב החזקות

566018

3446422

30/09/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר יונל כהן לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה,
כמפורט בסעיף  1.3.2לדוח הזימון.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

מנורה מב החזקות

566018

3446422

30/09/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר יואב קרמר לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון
החברה ,כמפורט בסעיף  1.3.3לדוח הזימון.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

מנורה מב החזקות

566018

3446422

30/09/2020

מניות

 .6אישור גמול דירקטורים שאינם דח"צים או בעלי שליטה בחברה -והכל
כמפורט בסעיף  1.4לדוח הזימון.

בעד

התגמול המוצע תואם את הוראות תקנות הגמול.

אנו מוצאים את התיקון המוצע בסעיף הביטוח
במדיניות התגמול של החברה כסביר ביחס לפעילות
החברה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

התגמול המוצע הינו ללא שינוי ביחס לתנאי העסקתו
הנוכחיים ,וסביר ביחס למקובל בשוק.

מנורה מב החזקות

566018

3446422

30/09/2020

מניות

 .7אישור הארכת תוקף תנאי כהונתו והעסקתו של מר ערן גריפל כיו"ר
דירקטוריון החברה ,כמפורט בסעיף  1.5לדוח הזימון.

בעד

אביב בניה

444018

182034

01/10/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדו" ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר 2019

דיון

אביב בניה

444018

182034

01/10/2020

מניות

דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור
שירותים נוספים בשנת 2019

דיון

אביב בניה

444018

182034

01/10/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של משרד רואי החשבון  - Deloitteבריטמן ,אלמגור ,זהר
ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה ,לתקופת ביקורת נוספת עד
למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון
החברה לקבוע את שכרו

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

אביב בניה

444018

182034

01/10/2020

מניות

 .4הארכת כהונתו של הדירקטור מרדכי אביב עד למועד האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה

נגד

שיעור הדירקטורים אשר הינם בני משפחה גבוה
מזה התואם את מדיניותנו.

אביב בניה

444018

182034

01/10/2020

מניות

 .5הארכת כהונתו של הדירקטור אסף אביב עד למועד האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה

נגד

שיעור הדירקטורים אשר הינם בני משפחה גבוה
מזה התואם את מדיניותנו.

אביב בניה

444018

182034

01/10/2020

מניות

 .6הארכת כהונתה של הדירקטורית איה אביב עד למועד האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה

נגד

שיעור הדירקטורים אשר הינם בני משפחה גבוה
מזה התואם את מדיניותנו.

אביב בניה

444018

182034

01/10/2020

מניות

 .7הארכת כהונתו של הדירקטור אורי מור עד למועד האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אביב בניה

444018

182034

01/10/2020

מניות

 .8הארכת כהונתה של הדירקטורית רות רלבג עד למועד האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אביב בניה

444018

182034

01/10/2020

מניות

 .9הארכת התקשרות החברה עם מר מרדכי אביב ,כמנהל פיתוח עסקי
בחברה ,ב 3 -שנים נוספות ,החל מיום 15.11.2020

בעד

התנאים המוצעים הינם סבירים ביחס למקובל בשוק.

אביב בניה

444018

182034

01/10/2020

מניות

 .10התקשרות החברה עם מר אסף אביב ,מנכ"ל החברה ,ב 3-שנים
נוספות ,החל מיום 15.11.2020

בעד

התנאים המוצעים הינם סבירים ביחס למקובל בשוק.

אביב בניה

444018

182034

01/10/2020

מניות

 .11התקשרות החברה עם גב' איה אביב לתקופה של  3שנים החל מיום
12.7.2020

בעד

התנאים המוצעים הינם סבירים ביחס למקובל בשוק.

אביב בניה

444018

182034

01/10/2020

מניות

 .12התקשרות החברה עם מר אורן אביב לתקופה של  3שנים נוספות ,החל
מיום 12.7.2020

בעד

התנאים המוצעים הינם סבירים ביחס למקובל בשוק.

אביב בניה

444018

182034

01/10/2020

מניות

 .13הארכת תוקפם של כתבי השיפוי של דירקטורים ונושאי משרה שהינם
בעלי שליטה או קרוביהם

בעד

נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנו.

בתי זיקוק

2590248

5865610

01/10/2020

מניות

 .1אישור התקשרותה של החברה עם שותפות תמר בהסכם לרכישת גז
טבעי לתקופת הביניים ( כהגדרתה בדוח הזימון) ,עד תחילת הזרמת הגז
הטבעי ממאגר "כריש" על ידי  ,Energean Israel Limitedשמטרתו לשפר
את תנאי רכישת גז טבעי בתקופת הביניים לעומת ההסכם הקיים ביחס
לתקופה האמורה.

בעד

שיח מדיקל

249011

62464

01/10/2020

מניות

דיון בדוח הדירקטוריון ובדוח הכספי של החברה לשנת 2019

דיון

שיח מדיקל

249011

62464

01/10/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן ,רואי חשבון כרואה החשבון
המבקר של החברה

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

שיח מדיקל

249011

62464

01/10/2020

מניות

 .3אישור מינוי מחדש של מר ניר זיכלינסקי לתקופת כהונה נוספת
כדירקטור בחברה שאינו דירקטור חיצוני

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

עסקאות עם בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שיח מדיקל

249011

62464

01/10/2020

מניות

 .4אישור מינוי מחדש של מר יוגב שריד לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה שאינו דירקטור חיצוני

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

שיח מדיקל

249011

62464

01/10/2020

מניות

 .5אישור מינוי מחדש של מר שי אברהם שריד לתקופת כהונה נוספת
כדירקטור בחברה שאינו דירקטור חיצוני

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

שיח מדיקל

249011

62464

01/10/2020

מניות

 .6אישור מינוי מחדש של מר יעקב עמידרור לתקופת כהונה נוספת
כדירקטור בחברה שאינו דירקטור חיצוני

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

שיח מדיקל

249011

62464

01/10/2020

מניות

 .7אישור מינוי מחדש של מר איתמר אליצור לתקופת כהונה נוספת
כדירקטור בחברה שאינו דירקטור חיצוני

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

רפק

769026

148288

01/10/2020

מניות

 .1לאשר את התקשרותה של החברה עם חברה בשליטתו המלאה של מר
רוני אורן (להלן" :חברת הניהול") ,בנו של בעל השליטה בחברה ,מר תנחום
אורן ,בהסכם ניהול מתוקן על בסיס הסכם הניהול כפי שאושר בחודש
אוגוסט( 2017 ,להלן" :התיקון"" ,הסכם הניהול  "2020ו" -הסכם הניהול
 ,"2017בהתאמה) ,מכוחו מעניקה חברת הניהול שירותי ניהול באמצעות
מר רוני אורן ,אשר מכהן כמנהל הכללי של החברה ,וזאת לתקופה של
שלוש שנים החל מיום  .15.9.2020כאשר על פי תנאי הסכם הניהול ,דמי
הניהול יעמדו על סך חודשי של כ 115,000 -ש"ח בתוספת מע"מ כדין (צמוד

בעד

דלק תמלוגים

1129493

183689

01/10/2020

מניות

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת  , 2019הכולל ,בין היתר ,את
הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2019

דיון

עבר

השכר המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה

דלק תמלוגים

1129493

183689

01/10/2020

מניות

 .2למנות מחדש את זיו האפט ,רואי חשבון ,ביחד עם קוסט פורר גבאי את
קסירר ,רואי חשבון ,לרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה שסיומה
בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה
לקבוע את שכרם

בעד

עבר

המשרדים הינם בעלי הידע והניסיון לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

דלק תמלוגים

1129493

183689

01/10/2020

מניות

 .3למנות מחדש את מר מאיר מנחם כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

דלק תמלוגים

1129493

183689

01/10/2020

מניות

 .4למנות את מר שאול גליקסברג כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד לתום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

דלק תמלוגים

1129493

183689

01/10/2020

מניות

 .5למנות את מר זיו לייטמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

עבר

דלק תמלוגים

1129493

183689

01/10/2020

מניות

 .6לאשר תיקון למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה ,והכול כמפורט
בסעיף  9למדיניות התגמול המצורפת כנספח ד' לדוח זימון האסיפה

בעד

לא עבר

אנו מוצאים את התיקון המוצע כמקובל.

דלק תמלוגים

1129493

183689

01/10/2020

מניות

 .7בכפוף לאישור תיקון מדיניות התגמול כמפורט בהחלטה מס'  6לעיל,
לאשר עדכון תנאי הכהונה והעסקה של מנכ"ל החברה ,מר מאיר מנחם

בעד

לא עבר

אנו מוצאים את התיקון המוצע כמקובל.

צור

730010

715144

01/10/2020

מניות

 .1לאשר את חידוש מינויו של מר יוסף זינגר כדירקטור חיצוני בחברה,
לתקופת כהונה נוספת ( כהונה שלישית) של  3שנים נוספות החל מיום 28
בדצמבר .2020

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

צור

730010

715144

01/10/2020

מניות

 .2בכפוף לאישור נושא  1שעל סדר היום לעיל וכן בכפוף לאישור תיקון
סעיף  6.2.9.1למדיניות התגמול של החברה ,כאמור בנושא  11שעל סדר
היום להלן ,לאשר למר יוסף זינגר את תנאי כהונתו והעסקתו כדירקטור
חיצוני בחברה ,ללא שינוי.

בעד

עבר

התנאים המוצעים תואמים את מדיניותנו.

צור

730010

715144

01/10/2020

מניות

 .3לאשר את חידוש מינויו של יו"ר הדירקטוריון ,מר יוסי קוצ'יק ,לתקופת
כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

צור

730010

715144

01/10/2020

מניות

 .4לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור ,מר משה (מוקי) שנידמן ,לתקופת
כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

צור

730010

715144

01/10/2020

מניות

 .5לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור ,מר דורון שנידמן ,לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

צור

730010

715144

01/10/2020

מניות

 .6לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור ,פרופסור דני בן שחר ,לתקופת
כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

נימוקים

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

צור

730010

715144

01/10/2020

מניות

 .7לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור ,מר גדי אייזנקוט ,לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

צור

730010

715144

01/10/2020

מניות

 .8לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור הבלתי תלוי ,מר ירום אריאב,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה.

בעד

צור

730010

715144

01/10/2020

מניות

 .9לאשר את מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ,רואי חשבון,
כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת  2020ולתקופה שעד האסיפה
השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

צור

730010

715144

01/10/2020

מניות

 .10דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר .2019

דיון

צור

730010

715144

01/10/2020

מניות

 .11תיקון סעיף  6.2.9.1למדיניות התגמול של החברה ,בדבר גובה פרמיית
פוליסת ביטוח אחריות לנושאי משרה  ,כמפורט בסעיף  1.11לדוח הזימון
המצ"ב.

בעד

עבר

צרפתי

425017

219838

01/10/2020

מניות

 .1מינוים מחדש של רפי צרפתי ("רפי") ומשה צרפתי ("משה") ,מבעלי
השליטה בחברה ,כמנכ" לים משותפים בחברה לתקופה של  3שנים נוספות
בתוקף מיום  15.9.2020במקביל להמשך כהונתו של צבי צרפתי ("צבי")
מבעלי השליטה בחברה ואביהם של רפי ומשה ,כיו" ר דירקטוריון החברה

נגד

לא עבר

צרפתי

425017

219838

01/10/2020

מניות

 .2אישור לחברה להתקשר בשכבה שנייה של פוליסה לביטוח (כרובד נוסף
מעל הכיסוי הביטוחי הקיים) אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים
בחברה שכיהנו ו/או מכהנים ו/או יכהנו בחברה ו /או בחברות מוחזקות של
החברה ,לרבות בעלי שליטה ו/או קרוביהם ,כפי שיהיו מעת לעת ,לתקופת
ביטוח שעד ליום "( 30.6.2021תקופת הביטוח" ו " -פוליסת הביטוח",
בהתאמה) ,והרחבת פוליסות הביטוח בקשר עם פרסום תשקיף ,בתנאים
החורגים ממדיניות התגמול של החברה

בעד

לוינשטין הנדסה

573014

537308

01/10/2020

מניות

הצגת דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר 2019

דיון

לוינשטין הנדסה

573014

537308

01/10/2020

מניות

 .2מינוי משרד רו"ח פאהן קנה ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה
עד לכינוס אסיפת בעלי המניות הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון
החברה לקבוע את שכרו

בעד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

עבר

נימוקים

אנו מוצאים את התיקון המוצע כמקובל.

בהתאם למדיניותנו ,אנו מסתייגים ממינויו של מנכ"ל
החברה כיו" ר דירקטוריון או מישהו מקרוביו

השינויים בתנאי הביטוח הינם בהתאם לתיקונים של
הרשות לניירות ערך

משרד רו"ח בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

לוינשטין הנדסה

573014

537308

01/10/2020

מניות

 .3הארכת כהונתו של יו" ר הדירקטוריון הנוכחי בחברה ,ה"ה אליעזר אלקון,
לתקופה של עד תום האסיפה השנתית הבאה שתתקיים לאחר מועד המינוי.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

לוינשטין הנדסה

573014

537308

01/10/2020

מניות

 .4הארכת כהונתו של דירקטור נוכחי בחברה ,ה"ה שאול לוטן ,לתקופה של
עד תום האסיפה השנתית הבאה שתתקיים לאחר מועד המינוי

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

לוינשטין הנדסה

573014

537308

01/10/2020

מניות

 .5הארכת כהונתה של הדירקטורית הנוכחית בחברה ,ה"ה רחל לוטן,
לתקופה של עד תום האסיפה השנתית הבאה שתתקיים לאחר מועד המינוי.

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

לוינשטין הנדסה

573014

537308

01/10/2020

מניות

 .6הארכת כהונתו של הדירקטור הבלתי תלוי הנוכחי בחברה ,ה"ה ניר
קפלון ,לתקופה של עד תום האסיפה השנתית הבאה שתתקיים לאחר מועד
המינוי

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

לוינשטין הנדסה

573014

537308

01/10/2020

מניות

 .7הארכת כהונתה של הדירקטורית החיצונית בחברה ,הגברת סיגלית סגל,
לתקופה של שלוש שנים החל מיום .12.1.2021

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

לוינשטין הנדסה

573014

537308

01/10/2020

מניות

 .8הארכת כהונתו של הדירקטור החיצוני בחברה ,מר עוזי רוזן ,לתקופה
של שלוש שנים החל מיום .12.1.2021

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

לוינשטין הנדסה

573014

537308

01/10/2020

מניות

 .9אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה של החברה.

בעד

אנו מוצאים את התקרות המוצעות כסבירות ביחס
לגודל החברה והיקף פעילותה

החלטת האסיפה

נימוקים

פלסאון תעשיות

1081603

1463702

01/10/2020

מניות

אישור המשך התקשרות החברה ,חברת בת שלה ,פלסאון בע"מ וקיבוץ
מעגן מיכאל ,בעל השליטה בחברה ,בהסכם להעמדת כוח אדם ושירותי
ניהול ,לשלוש שנים נוספות ,החל מיום  1בינואר .2021

בעד

עבר

עסקאות עם בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות

פלסאון תעשיות

1081603

1463702

01/10/2020

מניות

אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר גל וקסלר ,כמנכ"ל החברה ,במסגרת
אותם התנאים הקבועים במסגרת הסכם כ" א ושירותי ניהול ,החל מיום 1
בינואר .2021

בעד

עבר

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

פלסאון תעשיות

1081603

1463702

01/10/2020

מניות

 .3אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה ,מר ניר ברכה ,עד
לתום האסיפה השנתית הבאה.

פלסאון תעשיות

1081603

1463702

01/10/2020

מניות

 .4אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה ,מר אהוד דגן ,עד
לתום האסיפה השנתית הבאה.

בעד

פלסאון תעשיות

1081603

1463702

01/10/2020

מניות

 .5אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה ,גב' אחינועם
אלוני ,עד לתום האסיפה השנתית הבאה.

בעד

עבר

פלסאון תעשיות

1081603

1463702

01/10/2020

מניות

 .6אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה ,מר איתי עוז ,עד
לתום האסיפה השנתית הבאה.

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

פלסאון תעשיות

1081603

1463702

01/10/2020

מניות

 .7אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה ,מר עוזיא לינדר ,עד
לתום האסיפה השנתית הבאה.

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

פלסאון תעשיות

1081603

1463702

01/10/2020

מניות

 .8אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה ,גב' תמר אנגל,
עד לתום האסיפה השנתית הבאה.

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

פלסאון תעשיות

1081603

1463702

01/10/2020

מניות

 .9אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית הבלתי תלויה המכהנת בחברה,
גב' סול לביא בן-שימול ,עד לתום האסיפה השנתית הבאה.

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

פלסאון תעשיות

1081603

1463702

01/10/2020

מניות

 .10אישור חידוש כהונתו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואה
חשבון מבקר של החברה עד למועד כינוסה של האסיפה השנתית הבאה
של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו בהתאם להמלצת
ועדת מאזן.

בעד

עבר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

פלסאון תעשיות

1081603

1463702

01/10/2020

מניות

 .11דיון בדו" חות הכספיים השנתיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על
מצב ענייני החברה ליום  31בדצמבר .2019

דיון

דיון

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

מגוריט

1139195

307895

01/10/2020

מניות

 .1מינוי גב' יפעת אדורם זק כדירקטורית מקצועית בדירקטוריון החברה

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

מגוריט

1139195

307895

01/10/2020

מניות

 .2מינוי גב' רונית בודו כדירקטורית מקצועית בדירקטוריון החברה

נגד

על מנת לשמור את האיזון הקיים בדירקטוריון
החברה ,אנו סבורים כי נכון יהיה לתת למועמדת
המכהנת להמשיך ולכהן בחברה

מגוריט

1139195

307895

01/10/2020

מניות

 .3מינוי גב' מירב סיגל כדירקטורית מקצועית בדירקטוריון החברה

נגד

על מנת לשמור את האיזון הקיים בדירקטוריון
החברה ,אנו סבורים כי נכון יהיה לתת למועמדת
המכהנת להמשיך ולכהן בחברה

מגוריט

1139195

307895

01/10/2020

מניות

 .4אישור הכללתן של ה" ה יפעת אדורם זק או רונית בודו או מירב סיגל,
בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ,בפוליסות
עתידיות ,בפוליסת  ;POSIפוליסת  POSIעתידיות; מתן התחייבות לשיפוי
לה" ה יפעת אדורם זק או רונית בודו או מירב סיגל; מתן התחייבות לפטור
לה" ה יפעת אדורם זק או רונית בודו או מירב סיגל.

בעד

אלקטרה נדלן

1094044

763227

01/10/2020

מניות

 .1הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר  .2019ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה
לשנת  2019אשר פורסם ביום  5במרס  2020באתר ההפצה של רשות
ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
(אסמכתא מספר.)2020-01-021576 :

דיון

אלקטרה נדלן

1094044

763227

01/10/2020

מניות

 .2מינוי משרד רואי החשבון ארנסט אנד יאנג – קוסט פורר גבאי את קסירר
כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה.

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

אלקטרה נדלן

1094044

763227

01/10/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת באותם תנאי כהונה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אלקטרה נדלן

1094044

763227

01/10/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת באותם תנאי כהונה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אלקטרה נדלן

1094044

763227

01/10/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת באותם תנאי כהונה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ותואמים את
מדיניותנו

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אלקטרה נדלן

1094044

763227

01/10/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר יצחק זינגר כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת
כהונה נוספת באותם תנאי כהונה.

בעד

בית שמש

1081561

853357

05/10/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדו" ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום 31/12/2019

דיון

בית שמש

1081561

853357

05/10/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה – משרד
 KPMGסומך חייקין

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

בית שמש

1081561

853357

05/10/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של ה"ה גילון בק (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

בית שמש

1081561

853357

05/10/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של ה" ה ישי דוידי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד לאסיפה השנתית הבאה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

בית שמש

1081561

853357

05/10/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של ה" ה יצחק גת כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד לאסיפה השנתית הבאה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

בית שמש

1081561

853357

05/10/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של ה" ה יוסי וייס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד לאסיפה השנתית הבאה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

בית שמש

1081561

853357

05/10/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של ה" ה ענת יקיר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת
כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

בית שמש

1081561

853357

05/10/2020

מניות

 .8אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה ,לרבות עדכון סעיף ביטוח
אחריות נושאי משרה.

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

ביג

1097260

3711827

06/10/2020

מניות

 .1אישור מינוי מחדש של גב' ורד יצחקי לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית
חיצונית בחברה ,בתוקף החל מיום  10באוקטובר  ,2020כמפורט בסעיף 1
לדוח זימון האסיפה המצורף

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ביג

1097260

3711827

06/10/2020

מניות

 .2אישור הענקת אופציות לדירקטורית החיצונית גב' ורד יצחקי ,כמפורט
בסעיף  2לדוח זימון האסיפה המצורף

בעד

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

ביג

1097260

3711827

06/10/2020

מניות

 .3אישור הענקת אופציות לדירקטורית החיצונית ,גב' נגה קנז ברייר,
כמפורט בסעיף  3לדוח זימון האסיפה המצורף

בעד

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

ביג

1097260

3711827

06/10/2020

מניות

 .4אישור הענקת אופציות לדירקטור ,מר ישראל יעקבי ,כמפורט בסעיף 4
לדוח זימון האסיפה המצורף

בעד

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

החלטת האסיפה

נימוקים

אקסל

770016

9095

11/10/2020

מניות

 .1עדכון תנאי ההתקשרות בהסכם שירותי יו"ר דירקטוריון עם מר יאיר
פודים

בעד

עבר

התנאים המוצעים הינם סבירים ביחס לשוק.

עילדב השקעות

1083658

57605

11/10/2020

מניות

 .1אישור חידוש מינויו של יו"ר הדירקטוריון ,מר רונן שטרנבך ,לתקופת
כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

עילדב השקעות

1083658

57605

11/10/2020

מניות

 .2אישור חידוש מינויה של הדירקטורית גב' סער קינן ,לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

עבר

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

עילדב השקעות

1083658

57605

11/10/2020

מניות

 .3אישור חידוש מינויו של הדירקטור מר אבישי קוטליצקי ,לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

עילדב השקעות

1083658

57605

11/10/2020

מניות

 .4אישור חידוש מינויו של הדירקטור מר אריאל רוטר ,לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

עילדב השקעות

1083658

57605

11/10/2020

מניות

 .5אישור חידוש מינויו של הדירקטור הבלתי תלוי מר יצחק צ'יפרוט,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי
המניות של החברה.

עילדב השקעות

1083658

57605

11/10/2020

מניות

 .6אישור חידוש מינויו של משרד זיו האפט ( ,)BDOכרואה החשבון המבקר
של החברה לשנת  2020ולתקופה שעד האסיפה הכללית השנתית הבאה
של בעלי המניות של החברה.

בעד

עילדב השקעות

1083658

57605

11/10/2020

מניות

 .7דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר .2019

דיון

עילדב השקעות

1083658

57605

11/10/2020

מניות

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

עבר

משרד רו"ח בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

דיון

 .8בכפוף לאישור חידוש מינויים של הדירקטורים שכהונתם מובאת לחידוש
כאמור בסעיפים ( 1.1-1.5כולל) לעיל ,אישור חידוש מתן כתב פטור
מאחריות לדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם ,היינו-
מר רונן שטרנבך ,מר אבישי קוטליצקי ,גב' סער קינן ומר אריאל רוטר,
בתנאים המקובלים בחברה ,וזאת לתקופה של  3שנים ,החל מיום 17
באוקטובר .2020

נגד

עבר

כתב הפטור המוצע אינו בנוסח המסויג ואינו תואם
את מדיניותנו

עילדב השקעות

1083658

57605

11/10/2020

מניות

 .9תיקון סעיף  7.4.1למדיניות התגמול של החברה ,בדבר גובה פרמיית
פוליסת ביטוח אחריות לנושאי משרה ,כמפורט בסעיף  1.9לדוח הזימון
המצ"ב.

בעד

עבר

התיקון המוצע הינו בהתאם לתיקון של רשות ניירות
ערך ונראה לנו כסביר

מישורים

1105196

219347

11/10/2020

מניות

הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2019

דיון

דיון

מישורים

1105196

219347

11/10/2020

מניות

 .2מוצע למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (,)Deloitte
כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה ,עד לאסיפה השנתית הבאה
ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין הנדרש לערוך
שירותי ביקורת לחברה.

מישורים

1105196

219347

11/10/2020

מניות

 .3לאשר את מינויו מחדש של מר אמיר תמרי כדירקטור בחברה ,לתקופת
כהונה נוספת החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת
לפי דוח מיידי זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

מישורים

1105196

219347

11/10/2020

מניות

 .4לאשר את מינויו מחדש של מר גיורא ענבר כדירקטור בלתי תלוי בחברה,
לתקופת כהונה נוספת החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית
המזומנת לפי דוח מיידי זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

מישורים

1105196

219347

11/10/2020

מניות

 .5לאשר את מינויה מחדש של הגב' אורנה הוזמן בכור כדירקטורית בלתי
תלויה בחברה ,לתקופת כהונה החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה
הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה

מישורים

1105196

219347

11/10/2020

מניות

 .6לאשר את מינויו מחדש של מר עמית מוכתר כדירקטור בחברה ,לתקופת
כהונה נוספת החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת
לפי דוח מיידי זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה

מישורים

1105196

219347

11/10/2020

מניות

 .7לאשר את מינויו מחדש של מר אהוד ארז כדירקטור בחברה ,לתקופת
כהונה נוספת החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת
לפי דוח מיידי זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה

ללא המלצה

מישורים

1105196

219347

11/10/2020

מניות

 .8לאשר את מינויו מחדש של מר דרור יוסף בלקינד כדירקטור בחברה,
לתקופת כהונה נוספת החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית
המזומנת לפי דוח מיידי זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה

ללא המלצה

הורד מסדר היום

וויי-בוקס

486027

93938

12/10/2020

מניות

 .1אישור התקשרות החברה בהסכם רכישת מניות עם יוניון אירופה ישראל
השקעות בע"מ ("המוכרת") ,לפיו תרכוש החברה מאת המוכרת את מלוא
מניותיה בחברת וולנברג טוורס בע"מ כנגד הקצאת מניות בחברה ותשלום
מזומן.

נגד

עבר

ווקסיל ביוש

5740022

0

12/10/2020

איגרות חוב

 .1דיווח ועדכון על ידי המפרקים בדבר פעולות שבוצעו על ידם ממועד
האסיפה האחרונה ועד היום ובנוגע לבקשתם לבית המשפט למתן הוראות
ולתשלום שכר טרחה ,המצורפת כ -נספח א'' לזימון זה.

דיון

דיון

דוניץ

400010

392006

12/10/2020

מניות

 .1לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור ,מר יעקב דוניץ ,לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

דוניץ

400010

392006

12/10/2020

מניות

 .2לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור ,מר נסים אחיעזרא ,לתקופת
כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה.

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

דוניץ

400010

392006

12/10/2020

מניות

 .3לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית ,גב' גלית אחיעזרא סקרבין,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי
המניות של החברה.

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

הורד מסדר היום

אנו מתרשמים כי ראוי היה שעבודת הייעוץ
החיצונית שנערכה תכלול התייחסות לנגיף הקורונה
והשלכותיו על הפרויקט.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

דוניץ

400010

392006

12/10/2020

מניות

 .4לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה ,גב' אילנה
קושניר ,לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של
בעלי המניות של החברה.

דוניץ

400010

392006

12/10/2020

מניות

 .5לאשר את חידוש מינויו של משרד הורוביץ ,עידן ,סבו ,טבת & ;ampכהן
וטבח ,רואי חשבון ,כרואה החשבון המבקר של החברה ,לתקופה נוספת עד
האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

דוניץ

400010

392006

12/10/2020

מניות

 .6דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר .2019

דיון

דוניץ

400010

392006

12/10/2020

מניות

 .7תיקון סעיף  12.1למדיניות התגמול של החברה ,בדבר פוליסת ביטוח
אחריות לנושאי משרה ,כמפורט בסעיף  1.7לדוח זימון האסיפה המצ"ב.

בעד

עבר

יוחננוף

1161264

12702710

12/10/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה ליום  31בדצמבר
2019

דיון

דיון

יוחננוף

1161264

12702710

12/10/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט  BDO -כמשרד רואי
החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה,
והסמכת הדירקטוריון לקביעת שכרו

בעד

עבר

משרד רו"ח בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

יוחננוף

1161264

12702710

12/10/2020

מניות

 .3לאשר את מינויו מחדש של יו" ר דירקטוריון החברה ,מר מרדכי יוחננוב,
כדירקטור בחברה וזאת עד לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות
החברה

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

יוחננוף

1161264

12702710

12/10/2020

מניות

 .4לאשר את מינויו מחדש של מר איתן יוחננוב כדירקטור בחברה וזאת עד
לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

יוחננוף

1161264

12702710

12/10/2020

מניות

 .5לאשר את מינויה מחדש של הגב' שרית יוחננוף כדירקטור בחברה וזאת
עד לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד

עבר

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

עבר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

יוחננוף

1161264

12702710

12/10/2020

מניות

 .6לאשר את מינויו מחדש של מר גיורא יוחננוף כדירקטור בחברה וזאת עד
לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה

יוחננוף

1161264

12702710

12/10/2020

מניות

 .7לאשר את מינויה מחדש של הגב' אתי לנגרמן כדירקטור בחברה וזאת
עד לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד

יוחננוף

1161264

12702710

12/10/2020

מניות

 .8אישור מינויו של מר ציון בן-יוסי ,בן זוגה של בתה של הגב' שרית יוחננוף,
מבעלי השליטה בחברה ומשנה למנכ"ל החברה ,כמנהל מחסנים רשתי,
לרבות תנאי העסקתו

בעד

עבר

ישרוטל

1080985

2685159

12/10/2020

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים של החברה שנסתיימו ביום  31.12.2019לרבות
בדוח הדירקטוריון הכלול בהם

דיון

דיון

ישרוטל

1080985

2685159

12/10/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה PWC

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

ישרוטל

1080985

2685159

12/10/2020

מניות

 .3אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותים מול LFH

בעד

עבר

אנו מתרשמים כי הסכומים המשולמים בהם הינם
סבירים ביחס לשירותים הניתנים.

ישרוטל

1080985

2685159

12/10/2020

מניות

 .4מינוי מר בן לואיס כיו"ר דירקטוריון החברה

נגד

עבר

מנגנון מינוי הדירקטורים בחברה אינו תואם את
מדיניותנו.

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

עבר

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעיולתה

קרדן אןוי

1105535

8130.192

12/10/2020

איגרות חוב

 .1עדכון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושא הסדר חוב נוסף עם
מחזיקי אגרות החוב של החברה ואפשרות להגשה של בקשה לפטור ממינוי
מומחה.

דיון

קרדן אןוי

1105535

8130.192

12/10/2020

איגרות חוב

 .2דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה
ע"י הנאמן ו /או מחזיקי אגרות החוב.

דיון

סאנפלאואר

1098755

203246

12/10/2020

מניות

 .1אישור מתן מענק לשנת  2019למנכ"לית החברה

בעד

הראל השקעות

585018

5786083

12/10/2020

מניות

 .1מינוי הגב' חוה פרידמן שפירא לכהונה נוספת כדח"צית בחברה :מוצע
למנות את הגב' חוה פרידמן שפירא ,המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה
ואשר תסיים ביום  17בנובמבר  2020תקופת כהונה שניה בת  3שנים,
לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת  3שנים כדירקטורית חיצונית בחברה,
החל מיום  18בנובמבר .2020

בעד

עבר

עבר

נימוקים

המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

הראל השקעות

585018

5786083

12/10/2020

מניות

 .2אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה :מוצע לאשר מדיניות תגמול
מעודכנת של החברה ,כמשמעותה בסעיף 267א(ב) לחוק החברות.

הראל השקעות

585018

5786083

12/10/2020

מניות

 .3אישור תנאי העסקה -מר יאיר המבורגר מוצע לאשר הארכת ההתקשרות
של החברה עם מר יאיר המבורגר ,המכהן כיו" ר דירקטוריון החברה ,ויו"ר
דירקטוריון ודירקטור בחברות בנות של החברה ,ללא כל שינוי לעומת תנאי
העסקתו הנוכחיים .מר יאיר המבורגר הינו מבעלי השליטה בחברה.

בעד

הראל השקעות

585018

5786083

12/10/2020

מניות

 .4אישור תנאי העסקה -מר גדעון המבורגר מוצע לאשר הארכת
ההתקשרות של החברה עם מר גדעון המבורגר ,המכהן כדירקטור בחברה,
וכדירקטור בחברות בנות של החברה ,ללא כל שינוי לעומת תנאי העסקתו
הנוכחיים .מר גדעון המבורגר הינו מבעלי השליטה בחברה.

בעד

עבר

הראל השקעות

585018

5786083

12/10/2020

מניות

 .5אישור תנאי העסקה  -מר יואב מנור מוצע לאשר הארכת ההתקשרות של
החברה עם מר יואב מנור ,המכהן כדירקטור בחברה ,ודירקטור בחברות
בנות של החברה ,ללא כל שינוי לעומת תנאי העסקתו הנוכחיים .מר יואב
מנור נשוי לגב' נורית מנור ,שהינה מבעלי השליטה בחברה.

בעד

עבר

שנפ

1103571

158686

12/10/2020

מניות

 .1דיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנת  ,2019כפי שפורסם ביום 26
במרץ  ,2020מס' אסמכתא ( 2020-01-030249להלן " :הדוח התקופתי"),
המובא בדוח זה על דרך הפניה.

דיון

דיון

שנפ

1103571

158686

12/10/2020

מניות

 .2מינוי רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו מוצע למנות
מחדש את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של
החברה (להלן" :קסלמן") .כמו כן ,באסיפה יינתן דיווח לגבי תנאי העסקתם
של קסלמן.

בעד

עבר

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

שנפ

1103571

158686

12/10/2020

מניות

 .3מוצע למנות מחדש את ה" ה אברהם אורטל כדירקטור בחברה .לדוח זה
מצורפת הצהרתו על כשירותו לכהן כדירקטור כנדרש בסעיפים 224ב ו225-
לחוק החברות וכי לא מתקיימות הגבלות על כהונתו .פרטים אודות אברהם
אורטל פורטו בדוח התקופתי ובהצהרת הכשירות.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שנפ

1103571

158686

12/10/2020

מניות

 .4מוצע למנות מחדש את ה" ה אורי רוזנשיין כדירקטור בחברה .לדוח זה
מצורפת הצהרתו על כשירותו לכהן כדירקטור כנדרש בסעיפים 224ב ו225-
לחוק החברות וכי לא מתקיימות הגבלות על כהונתו .פרטים אודות אורי
רוזנשיין פורטו בדוח התקופתי ובהצהרת הכשירות.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שנפ

1103571

158686

12/10/2020

מניות

 .5מוצע למנות מחדש את ה" ה רון הוכמן כדירקטור בחברה .לדוח זה
מצורפת הצהרתו על כשירותו לכהן כדירקטור כנדרש בסעיפים 224ב ו225-
לחוק החברות וכי לא מתקיימות הגבלות על כהונתו .פרטים אודות רון הוכמן
פורטו בדוח התקופתי ובהצהרת הכשירות.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

התקרות המצויות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל
החברה

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

שנפ

1103571

158686

12/10/2020

מניות

 .6מוצע למנות מחדש את ה" ה יעקב פניגשטיין כדירקטור בלתי תלוי
בחברה .לדוח זה מצורפת הצהרתו על כשירותו לכהן כדירקטור בלתי תלוי
כנדרש בסעיפים 224ב ו 225-לחוק החברות וכי לא מתקיימות הגבלות על
כהונתו .פרטים אודות יעקב פניגשטיין פורטו בדוח התקופתי ובהצהרת
הכשירות.

בעד

שנפ

1103571

158686

12/10/2020

מניות

 .7התחייבות לשיפוי של יעקב פניגשטיין (דב"ת) :מוצע לאשר התחייבות
לשיפוי ליעקב פניגשטיין בגין אחריותו כנושא משרה בחברה בהתאם
למדיניות התגמול ובתנאים זהים לתנאי ההתחייבות לשיפוי כפי שניתנה
ליתר נושאי המשרה בחברה בנוסח כתב השיפוי (כהגדרתו בסעיף 1.5
לקבוץ זימון האסיפה) המקובל בחברה.

בעד

שנפ

1103571

158686

12/10/2020

מניות

 .8התחייבות לפטור ליעקב פניגשטיין (דב"ת) :מוצע לאשר התחייבות
לפטור כלפי החברה בגין אחריותו של יעקב פניגשטיין כנושא משרה בחברה
בהתאם למדיניות התגמול ובתנאים זהים לתנאי ההתחייבות לפטור כפי
שניתנה לדח"צים המכהנים בחברה ,בנוסח כתב הפטור המקובל בחברה,
למעט פטור עקב החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה
כלשהו בחברה ( גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש
בה עניין אישי ,כמשמעותם על פי חוק החברות.

בעד

שנפ

1103571

158686

12/10/2020

מניות

 .9עדכון והארכת התקשרות בהסכם העסקה עם אורי רוזנשיין בתפקידו
כמנכ"ל החברה :מוצע לאשר את המשך התקשרותה של החברה עם מר
אורי רוזנשיין ,בהסכם העסקתו כמנכ"ל החברה ,באותם תנאי תגמול קבוע
להם הינו זכאי מכח הסכם ההעסקה הקיים ,בשינויים המחויבים ,ובתנאי
תגמול משתנה מעודכנים (ללא שינוי בתקרת המענק) ,והכל כמפורט להלן:
( )1היקף העבודה הוא משרה מלאה ,בימים ובשעות ,כפי שיידרש וכפי
שיתחייב ,בהתאם לצורכי העבודה בחברה; ( )2תקופת ההעסקה הנוספת
של אורי רוזנשיין תהיה  3שנים בתוקף מיום  1באוקטובר  .2020בכל מקרה
יבוא הסכם ההעסקה עם אורי רוזנשיין לסיומו ,אם הודיע צד למשנהו על
רצונו בסיום הסכם ההעסקה ,בהודעה מוקדמת שתימסר בכתב לפחות 3
חודשים לפני המועד בו מבקש אותו צד לסיים את הסכם ההעסקה (להלן:
" ההודעה המוקדמת"); ( )3אורי רוזנשיין ימשיך להיות זכאי לשכר חודשי
ברוטו בסך של כ 100.3 -אלפי ש"ח ( למועד זימון האסיפה) ,אשר יעודכן
אחת לשנה ,בחודש נובמבר ,בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בשנה
האחרונה (המשקף עלות מעביד ( כולל הפרשות סוציאליות והתנאים
הנלווים ,כהגדרתם בס"ק זה להלן ,כמפורט להלן) של כ 162-אלפי ש"ח
בחודש למועד

בעד

שנפ

1103571

158686

12/10/2020

מניות

 .10עדכון והארכת התקשרות בהסכם העסקה עם אבישי אמיר בתפקידו
כסמנכ" ל פיתוח ואחראי אבטחת האיכות של החברה :מוצע לאשר את
המשך התקשרותה של החברה בהסכם העסקה עם מר אבישי אמיר,
כסמנכ" ל המפעל של החברה ואחראי אבטחת האיכות של החברה ,באותם
תנאי תגמול קבוע להם הינו זכאי על פי הסכם ההעסקה הקיים ,בשינויים
המחויבים ,ובתנאי תגמול משתנה מעודכנים (ללא שינוי בתקרת המענק),
והכל כמפורט להלן )1( :היקף העבודה הוא משרה מלאה ,בימים ובשעות,
כפי שיידרש וכפי שיתחייב ,בהתאם לצורכי העבודה בחברה; ( )2תקופת
ההעסקה הנוספת של אבישי אמיר תהיה  3שנים בתוקף מיום  1באוקטובר
 ,2020בכפוף להודעה המוקדמת כהגדרתה בס"ק  7לעיל; ( )3אבישי אמיר
ימשיך להיות זכאי לשכר חודשי ברוטו בסך של כ 51.8-אלפי ש"ח (למועד
זימון האסיפה) ,אשר יעודכן אחת לשנה ,בחודש נובמבר ,בשיעור עליית
מדד המחירים לצרכן בשנה האחרונה (המשקף עלות מעביד (כולל
ההפרשות הסוציאליות ,כהגדרתן בסעיף זה להלן והתנאים הנלווים,
כהגדרתם בס"ק  9לעיל ,כמפורט להלן) של כ 83-אלפי ש"ח בחודש למועד
זימון האסיפה); ( )4בגין השכר המשולם לאבישי אמיר תמשיך החברה
להפריש את כל ההפרשות הנדרשות על

בעד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

עבר

עבר

עבר

עבר

עבר

נימוקים

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

כתב השיפוי מוגבל לעד  25%מהונה העצמי של
החברה

כתב הפטור המוצע הינו בנוסח המסויג ,בהתאם
למדיניותנו

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

שנפ

1103571

158686

12/10/2020

מניות

 .11עדכון והארכת התקשרות בהסכם העסקה עם ערן רוזנשיין בתפקידו
כסמנכ"ל תפעול של החברה :מוצע לאשר את המשך התקשרותה של
החברה עם מר ערן רוזנשיין ,בהסכם העסקתו כסמנכ"ל תפעול של החברה,
באותם תנאי תגמול קבוע להם הינו זכאי בהתאם להסכם ההעסקה הקיים,
בשינויים המחויבים ,ובתנאי תגמול משתנה מעודכנים (ללא שינוי בתקרת
המענק) ,והכל כמפורט להלן )1( :היקף העבודה הוא משרה מלאה ,בימים
ובשעות ,כפי שיידרש וכפי שיתחייב ,בהתאם לצורכי העבודה בחברה; ()2
תקופת ההעסקה הנוספת של מר ערן רוזנשיין תהיה  3שנים בתוקף מיום 1
באוקטובר  ,2020בכפוף להודעה המוקדמת כהגדרתה בס"ק  7לעיל; ()3
ערן רוזנשיין ימשיך להיות זכאי לשכר חודשי ברוטו מעודכן (לאחר העלאת
השכר) בסך של כ 42.7-אלפי ש"ח ( למועד זימון האסיפה) ,אשר יעודכן
אחת לשנה ,בחודש נובמבר ,בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בשנה
האחרונה (המשקף עלות מעביד ( כולל ההפרשות הסוציאליות ,כהגדרתן
בס"'ק  10לעיל והתנאים הנלווים ,כהגדרתם בס"ק  9לעיל ,כמפורט להלן)
של כ 73-אלפי ש"ח בחודש למועד זימון האסיפה); ( )4בגין השכר המשולם
לערן רוזנשיין תמשיך החברה להפריש את כל ההפרשות הסוציאליות
(כהגדרתן

בעד

שנפ

1103571

158686

12/10/2020

מניות

 .12הארכת התקשרות בהסכם ניהול עם קרן סקיי :מוצע להאריך את
התקשרות החברה בהסכם הניהול עם ס.ה .סקיי  IIא' ,שותפות מוגבלת
(להלן" :סקיי  IIא'") בשליטת ס.ה .סקיי  IIאחזקות בע"מ ,הנמנית על בעלי
השליטה בחברה (להלן" :סקיי אחזקות") ,ללא שינוי בתנאיו אשר עיקריו
הינם כדלקמן :א .תוקף ההסכם וסיומו ( )1תוקפו המוארך של הסכם הניהול
יהיה לתקופה של  3שנים ,החל מיום  1באוקטובר ( 2020להלן" :תקופת
הסכם הניהול") )2( .על אף האמור בס"ק א( )1לעיל ,כל אחד מהצדדים יוכל
לסיים את ההתקשרות בהסכם הניהול בהודעה בכתב לצד השני על סיום
ההסכם ,אשר תינתן חודשיים ( )2מראש ובכתב )3( .על אף האמור בס"ק
א( )1ו-א( )2לעיל ,במידה וכל הדירקטורים שמינוים לדירקטוריון החברה
הוצע על ידי סקיי השקעות (ש.נ.פ) שותפות מוגבלת (להלן" :סקיי
השקעות") ,בשליטת סקיי החזקות ,המחזיקה במניות החברה ,יחדלו לכהן
בדירקטוריון כאמור ,אזי במועד סיום כהונתם של הדירקטורים האמורים
יסתיים הסכם הניהול באופן מיידי והחל ממועד סיומו ,סקיי  IIא' לא תהא
זכאית לכל תמורה נוספת ו/או כל זכות אחרת הנובעת מהסכם הניהול בגין
התקופה שלאחר מועד סיומו ,בגין שירותי הניהול (כהגד

בעד

שנפ

1103571

158686

12/10/2020

מניות

 .13הארכת התחייבות לשיפוי לאורי רוזנשיין :מוצע כי החברה תאריך ב3-
שנים נוספות את התחייבותה כלפי אורי רוזנשיין ,לשיפוי מראש ובדיעבד,
בנוסח כתב השיפוי  .בהתאם לכתב השיפוי ובכפוף להוראות הדין ,החברה
תתחייב לשפות את נושאי המשרה הבכירה ,בשל כל חבות או הוצאה,
כמפורט בכתב השיפוי ,שתוטל עליהם ,עקב אחת או יותר מאלה( :א)
פעולות ו/או נגזרת שלהן ,בתוקף היותם נושאי משרה ו/או מועסקים בחברה
ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ,כפי שתהיינה מעת לעת; (ב)
פעולות ו/או נגזרת שלהן ,בתוקף היותם נושאי משרה ,עובדים או שלוחים
של החברה בתאגיד אחר כלשהו ,בו מחזיקה החברה בניירות ערך,
במישרין ו/או בעקיפין .בכל הנוגע לחבויות כספיות שתוטלנה על מי מבין
הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים לטובת אדם אחר על פי פסק דין
( לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר על ידי בית משפט),
ההתחייבות לשיפוי מוגבלת לאירועים ולסכומים כמפורט בכתב השיפוי.
סכום השיפוי הכולל ,שתשלם החברה לכל נושאי המשרה הבכירה בחברה
במצטבר ,על פי כל כתבי השיפוי שיוצאו להם ,על ידי החברה ,על פי
החלטת השיפוי ,לא יעלה על סכום השווה ל 25%-מההון העצמי הקובע של
ה

בעד

החלטת האסיפה

עבר

עבר

עבר

נימוקים

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

כתב השיפוי המוצע מוגבל לעד  25%מהונה העצמי
של החברה ,בהתאם למדיניותנו

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

שנפ

1103571

158686

12/10/2020

מניות

 .14הארכת התחייבות לשיפוי לאבישי אמיר :מוצע כי החברה תאריך ב3-
שנים נוספות את התחייבותה כלפי אבישי אמיר ,לשיפוי מראש ובדיעבד,
בנוסח כתב השיפוי  .בהתאם לכתב השיפוי ובכפוף להוראות הדין ,החברה
תתחייב לשפות את נושאי המשרה הבכירה ,בשל כל חבות או הוצאה,
כמפורט בכתב השיפוי ,שתוטל עליהם ,עקב אחת או יותר מאלה( :א)
פעולות ו/או נגזרת שלהן ,בתוקף היותם נושאי משרה ו/או מועסקים בחברה
ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ,כפי שתהיינה מעת לעת; (ב)
פעולות ו/או נגזרת שלהן ,בתוקף היותם נושאי משרה ,עובדים או שלוחים
של החברה בתאגיד אחר כלשהו ,בו מחזיקה החברה בניירות ערך,
במישרין ו/או בעקיפין .בכל הנוגע לחבויות כספיות שתוטלנה על מי מבין
הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים לטובת אדם אחר על פי פסק דין
( לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר על ידי בית משפט),
ההתחייבות לשיפוי מוגבלת לאירועים ולסכומים כמפורט בכתב השיפוי.
סכום השיפוי הכולל ,שתשלם החברה לכל נושאי המשרה הבכירה בחברה
במצטבר ,על פי כל כתבי השיפוי שיוצאו להם ,על ידי החברה ,על פי
החלטת השיפוי ,לא יעלה על סכום השווה ל 25%-מההון העצמי הקובע של
החברה,

בעד

שנפ

1103571

158686

12/10/2020

מניות

החלטת האסיפה

עבר

נימוקים

כתב השיפוי המוצע מוגבל לעד  25%מהונה העצמי
של החברה ,בהתאם למדיניותנו

 .15הארכת התחייבות לשיפוי לערן רוזנשיין :מוצע כי החברה תאריך ב3-
שנים נוספות את התחייבותה כלפי ערן רוזנשיין ,לשיפוי מראש ובדיעבד,
בנוסח כתב השיפוי  .בהתאם לכתב השיפוי ובכפוף להוראות הדין ,החברה
תתחייב לשפות את נושאי המשרה הבכירה ,בשל כל חבות או הוצאה,
כמפורט בכתב השיפוי ,שתוטל עליהם ,עקב אחת או יותר מאלה( :א)
פעולות ו/או נגזרת שלהן ,בתוקף היותם נושאי משרה ו/או מועסקים בחברה
ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ,כפי שתהיינה מעת לעת; (ב)
פעולות ו/או נגזרת שלהן ,בתוקף היותם נושאי משרה ,עובדים או שלוחים
של החברה בתאגיד אחר כלשהו ,בו מחזיקה החברה בניירות ערך,
במישרין ו/או בעקיפין .בכל הנוגע לחבויות כספיות שתוטלנה על מי מבין
הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים לטובת אדם אחר על פי פסק דין
( לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר על ידי בית משפט),
ההתחייבות לשיפוי מוגבלת לאירועים ולסכומים כמפורט בכתב השיפוי.
סכום השיפוי הכולל ,שתשלם החברה לכל נושאי המשרה הבכירה בחברה
במצטבר ,על פי כל כתבי השיפוי שיוצאו להם ,על ידי החברה ,על פי
החלטת השיפוי ,לא יעלה על סכום השווה ל 25%-מההון העצמי הקובע של
החב

בעד

עבר

כתב השיפוי המוצע מוגבל לעד  25%מהונה העצמי
של החברה ,בהתאם למדיניותנו

פרידנזון

1102219

96298

12/10/2020

מניות

 .1ההתקשרות בין פרידנזון פתרונות בע"מ ("פרידנזון פתרונות") (שהחברה
מחזיקה  70%מהון המניות המונפק שלה וזכויות ההצבעה בה) לבין גב'
תמר פרידנזון ,בתו של מר רמי פרידנזון ,בעל שליטה בחברה ,לפי תעניק
גב' פרידנזון לפרידנזון פתרונות שירותי ניהול מותג לאתר מכירות אינטרנטי

בעד

עבר

הנתאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעיולתה

בירמן

530014

173137

12/10/2020

מניות

 .1תיקון מדיניות התגמול של החברה בדבר תנאי מסגרת להתקשרות
בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה החל ממועד אישור
האסיפה

בעד

עבר

ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

וויי-בוקס

486027

93938

13/10/2020

מניות

דיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019

דיון

דיון

וויי-בוקס

486027

93938

13/10/2020

מניות

 .2הארכת כהונת משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון
המבקרים של החברה לשנת  2020ועד לתום האסיפה השנתית הבאה
והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

וויי-בוקס

486027

93938

13/10/2020

מניות

 .3מינויו מחדש של מר יוסף תורג'מן ,לתקופת כהונה נוספת כחבר
בדירקטוריון החברה

וויי-בוקס

486027

93938

13/10/2020

מניות

 .4מינויה מחדש של גב' שרה ויינשטיין ,לתקופת כהונה נוספת כחברה
בדירקטוריון החברה

בעד

וויי-בוקס

486027

93938

13/10/2020

מניות

 .5מינויו מחדש של מר אהרון זהר ( דירקטור בלתי תלוי) ,לתקופת כהונה
נוספת כחבר בדירקטוריון החברה

בעד

עבר

וויי-בוקס

486027

93938

13/10/2020

מניות

 .6מינויה מחדש של גב' שרית חרל"פ ( דירקטורית בלתי תלויה) ,לתקופת
כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

וויי-בוקס

486027

93938

13/10/2020

מניות

 .7הארכת כהונתו של מר גיל גזית כדירקטור חיצוני ,לתקופת כהונה שניה
בדירקטוריון החברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

קופיקס גרופ

389015

120046

13/10/2020

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

קופיקס גרופ

389015

120046

13/10/2020

מניות

 .2אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה – מר פנחס שטרית

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

קופיקס גרופ

389015

120046

13/10/2020

מניות

 .3אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה

בעד

ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

קופיקס גרופ

389015

120046

13/10/2020

מניות

 .4דיון בדו" חות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדו"ח
הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2019

דיון

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

קופיקס גרופ

389015

120046

13/10/2020

מניות

 .5אישור חידוש כהונת משרד רו" ח זיו האפט רואי חשבון כרואה החשבון
המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

קופיקס גרופ

389015

120046

13/10/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר רן אפרתי כדירקטור בחברה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

קופיקס גרופ

389015

120046

13/10/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של מר אבנר כץ כדירקטור בחברה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

קופיקס גרופ

389015

120046

13/10/2020

מניות

 .8מינוי מחדש של מר יוסף סבתו כדירקטור בחברה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

קופיקס גרופ

389015

120046

13/10/2020

מניות

 .9מינוי מר אמנון ריבק כדירקטור בחברה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אוארטי

1086230

172979

13/10/2020

מניות

 .1לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת ביחס לנושאי משרה בחברה.
מסמך מדיניות התגמול מצורף כנספח א' לדוח זימון זה (להלן" :מדיניות
התגמול המוצעת") ונוסחו "מסומן" ביחס למסמך מדיניות התגמול הקיימת
(להלן" :מדיניות  .)"2017להלן " :החלטת מדיניות התגמול" .החלטת מדיניות
התגמול אושרה על ידי דירקטוריון החברה בישיבתו מיום ,18.3.2020
לאחר שאושרה על ידי ועדת הביקורת של החברה בישיבתה מיום
.12.3.2020

בעד

מלם תים

156018

975214

13/10/2020

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדו" ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה
ביום  ,31.12.2019הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר

דיון

מלם תים

156018

975214

13/10/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' ,כרואי החשבון
המבקרים של החברה

בעד

משרד רו"ח בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

מלם תים

156018

975214

13/10/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג ,יו" ר הדירקטוריון ,לתקופת כהונה
נוספת כחבר בדירקטוריון החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

התקרות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

מלם תים

156018

975214

13/10/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של גב' אסתר לבנון ( דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת
כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

מלם תים

156018

975214

13/10/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר יואב שלוש ( דירקטור בלתי תלוי) לתקופת כהונה
נוספת כחבר בדירקטוריון החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

מלם תים

156018

975214

13/10/2020

מניות

 .6אישור הארכת תוקף תנאי ההתקשרות עם מר שלמה איזנברג ,מבעלי
השליטה בחברה ,כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה ,בתוקף לשלוש שנים החל
מיום  15בנובמבר  ,2020ואישור מנגנון בונוס המותנה ביעדים למר איזנברג
בגין השנים  2021עד ( 2023כולל)

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעיולתה

מלם תים

156018

975214

13/10/2020

מניות

 .7חידוש הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר שלמה איזנברג ,מבעלי
השליטה בחברה ,בגין פעילותו כנושא משרה בחברה ,בתוקף לשלוש שנים
החל מיום  30באוקטובר 2020

בעד

כתב השיפוי מוגבל לעד  25%מהונה העצמי של
החברה ,בהתאם למדיניותנו

רבל

1103878

572922

13/10/2020

מניות

 .1לאשר הקצאת  766,727כתבי אופציה המירים למניות החברה למנכ"ל
החברה מר ניר אלימלך בהקצאה פרטית מהותית ( כמשמעותה בתקנות
הצעה פרטית) ,אשר תנאיהם כמפורט בנספח א' לדוח העסקה.

בעד

עבר

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה וביחס לפעילות החברה

רבל

1103878

572922

13/10/2020

מניות

 .2לאשר ביצוע הקצאה פרטית מהותית ( כמשמעותה בתקנות הצעה
פרטית) של  89,402כתבי אופציה המירים למניות החברה לקיבוץ רביבים
בגין הצבת חברת קיבוץ רביבים שאינה נושאת משרה לעבודה חברה ,אשר
תנאיהם כמפורט בנספח א' לדוח העסקה.

בעד

עבר

תנאי ההקצאה נראיים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

רבל

1103878

572922

13/10/2020

מניות

 .3לאשר את הארכת תוקפם של כתבי השיפוי לנושאי המשרה ולדירקטורים
המכהנים ו/או שיכהנו ,מעת לעת ,בחברה ו /או מטעמה בחברות בנות ו/או
קשורות ואשר הינם בעלי השליטה ו/או קרוביהם ו/או המכהנים מטעם בעלי
השליטה ו /או אשר לבעלי השליטה עניין אישי בהענקת כתבי השיפוי להם
ע"י החברה ,לתקופה נוספת בת שלוש שנים ,החל ממועד אישורה של
האסיפה הכללית ,בהתאם לנוסח כתב השיפוי המצורף כנספח ב' לדוח
העסקה וכמפורט בסעיף  2.3לדוח העסקה.

בעד

עבר

כתב השיפוי תואם את מדיניותנו בכך שלא חוצה את
רף ה 25%-מהונה העצמי של החברה

רבל

1103878

572922

13/10/2020

מניות

 .4לאשר את הארכת תוקף ההתקשרות בהסכם ניהול עם ש.וולודינגר ניהול
והשקעות בע"מ ,בנוגע למתן שירותי יו"ר דירקטוריון לחברה ולארקל
לתקופה של שלוש שנים נוספות החל מיום  18בספטמבר  .2020הכל
בתנאים כמפורט בסעיף  2.4לדוח העסקה

בעד

עבר

תנאי היו"ר נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה

רבל

1103878

572922

13/10/2020

מניות

 .5לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה בנוסח המצ"ב כנספח
ג' לדוח העסקה ,למשך שלוש שנים ממועד אישורה של האסיפה הכללית
( או תקופה ארוכה יותר ,ככל שתיקבע בהוראות חוק החברות).

בעד

עבר

התקרות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

רבל

1103878

572922

13/10/2020

מניות

 .6לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי ,למר גדעון אלטמן בגין כהונתו
כדירקטור בלתי תלוי ,בנוסח המצ"ב כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.

אייאיאס

431015

1089991

13/10/2020

מניות

דיון בדוח התקופתי של החברה ,הכולל ,בין היתר ,את דוח הדירקטוריון ואת
הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2019

דיון

אייאיאס

431015

1089991

13/10/2020

מניות

 .2מינוי מחדש כדירקטור של מר חיים גייר המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אייאיאס

431015

1089991

13/10/2020

מניות

 .3מינוי מחדש כדירקטורית של גב' נועה גייר

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אייאיאס

431015

1089991

13/10/2020

מניות

 .4מינוי מחדש כדירקטור בלתי תלוי של מר יעקב לסקוב

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אייאיאס

431015

1089991

13/10/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה ,משרד
בריטמן אלמגור זהר ושות' ( - )Deloitteרואי חשבון

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין הדרושים לערוך
שירותי ביקורת לחברה.

אייאיאס

431015

1089991

13/10/2020

מניות

 .6הארכת כהונתו של מר שמואל מסנברג כדירקטור חיצוני בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

דקמא קפיטל

1116177

25752

13/10/2020

מניות

 .1עדכון תנאי כהונה והעסקה של יו" ר דירקטוריון החברה ,ירון קליין,
כמפורט בסעיף  2לדוח הזימון.

אייסיאל

281014

23941631

14/10/2020

מניות

Approval of a Bridge Supply Agreement with Tamar Reservoir .1
for the purchase of natural gas by the Company

בעד

אלוט

1099654

880964

14/10/2020

מניות

To approve an amendment to the Company’s Articles of .1
Association, effective immediately upon the approval of this
Proposal 1, to provide for the elimination of the different classes
of members of the Board of Directors of the Company (the
“Board”), so that after completion of their current term, the term
of each director who is elected or reelected at or after the
Annual Meeting (other than Outside Directors, who shall
continue to serve for fixed three-year terms in accordance with
the Israel Companies Law, 5759-1999, as amended (the “Israel
.Companies Law”)) shall be one (1) year

בעד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בעד

עבר

כתב השיפוי תואם את מדיניותנו בכך שלא חוצה את
רף ה 25%-מהונה העצמי של החברה

אנו מתרשמים כי ההסכם המוצע הינו לטובת
החברה.

מנגנון מדורג ,בהתאם לס''  1.2.4למדיניות

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

בעד

To reelect Itsik (Itzhak) Danziger as a Class II director, to .2
serve until the 2023 annual meeting of shareholders (or, if
Proposal 1 is approved, until the 2021 annual meeting of
shareholders), and until his successor has been duly elected
and qualified, or until his office is vacated in accordance with the
.Company’s Articles of Association or the Israel Companies Law

מניות

14/10/2020

880964

1099654

אלוט

-1.1 '' בהתאם לס,מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון
 למדיניות2.2.1-2.2.3  למדיניות וכן1.2

בעד

To reelect Miron (Ronnie) Kenneth as a Class II director, to .3
serve until the 2023 annual meeting of shareholders (or, if
Proposal 1 is approved, until the 2021 annual meeting of
shareholders), and until his successor has been duly elected
and qualified, or until his office is vacated in accordance with the
.Company’s Articles of Association or the Israel Companies Law

מניות

14/10/2020

880964

1099654

אלוט

4.2.5 '' בהתאם לס, משתנה הוני,תגמול בכירים
למדיניות

בעד

To approve a grant of 30,000 restricted share units (“RSUs”) .4
of the Company to Yigal Jacoby, the Company’s Chairman of
.the Board

מניות

14/10/2020

880964

1099654

אלוט

4.2.5 '' בהתאם לס, משתנה הוני,תגמול בכירים
למדיניות

בעד

To approve a grant of 60,000 RSUs of the Company to Erez .5
.Antebi, the Company’s President and Chief Executive Officer

מניות

14/10/2020

880964

1099654

אלוט

בעד

;To approve the reappointment of Kost Forer Gabbay &amp .6
Kasierer, a member of Ernst &amp; Young Global, as Allot’s
independent registered public accounting firm for the fiscal year
ending December 31, 2020 and until the next annual meeting of
shareholders, and to authorize the Board, upon recommendation
of the audit committee, to fix the remuneration of said
.independent registered public accounting firm

מניות

14/10/2020

880964

1099654

אלוט

דיון

דיון

To report on the business of the Company for the fiscal year .7
ended December 31, 2019, including a review of the fiscal 2019
.financial statements

מניות

14/10/2020

880964

1099654

אלוט

דיון

דיון

To act upon any other matters that may properly come before .8
the Annual Meeting or any adjournment or postponement
.thereof

מניות

14/10/2020

880964

1099654

אלוט

נימוקים

החלטת האסיפה

-1.1 '' בהתאם לס,מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון
 למדיניות2.2.1-2.2.3  למדיניות וכן1.2

 למדיניות14 '' בהתאם לס,מינוי רואה חשבון מבקר

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

מרחביה אחזקות

257014

18891

14/10/2020

מניות

 .1דיון והצגת דוחותיה הכספיים של החברה בצירוף דוח הדירקטוריון על
מצב ענייני החברה ,לשנה שהסתיימה ביום  ,31.12.2019כפי שפורסמו על
ידי החברה ביום  26באפריל( 2020 ,מס' אסמכתא)2020-01-036829 :

דיון

מרחביה אחזקות

257014

18891

14/10/2020

מניות

 .2לאשר את מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן ,רואי חשבון ,רואה
החשבון המבקר של החברה לתקופה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה
ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

בעד

משרד רו"ח בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

מרחביה אחזקות

257014

18891

14/10/2020

מניות

 .3לאשר את מינויו של מר רני ליפשיץ כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

מרחביה אחזקות

257014

18891

14/10/2020

מניות

 .4לאשר את מינויו של מר אילן גולדשטיין כדירקטור בחברה עד תום
האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

מרחביה אחזקות

257014

18891

14/10/2020

מניות

 .5לאשר את מינויו של מר אפרים גרליץ כדירקטור בחברה עד תום
האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

מרחביה אחזקות

257014

18891

14/10/2020

מניות

 .6לאשר את מינויה של גברת מיכל אהרן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה
עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

מרחביה אחזקות

257014

18891

14/10/2020

מניות

 .7לאשר את מינויו של מר אופיר שחף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

מרחביה אחזקות

257014

18891

14/10/2020

מניות

 .8לאשר את הארכת תקופת המימוש ועדכון מחיר המימוש של כתבי
האופציה הלא סחירים (מראח  )01/15שהוענקו בעבר למנכ"ל החברה ,מר
אלי ארד ,כמפורט בסעיף  2.2לדוח זימון האסיפה

בעד

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

מרחביה אחזקות

257014

18891

14/10/2020

מניות

 .9לאשר את הארכת תקופת המימוש ועדכון מחיר המימוש של כתבי
האופציה הלא סחירים (מראח  )01/15שהוענקו בעבר ליו"ר הדירקטוריון,
מר רני ליפשיץ ,כמפורט בסעיף  2.2לדוח זימון האסיפה

בעד

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

מרחביה אחזקות

257014

18891

14/10/2020

מניות

 .10לאשר להעניק למנכ"ל החברה ,מר אלי ארד ,כתבי אופציה (לא
סחירים) ויחידות מניה חסומות בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף  2.3לדוח
זימון האסיפה.

בעד

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

מרחביה אחזקות

257014

18891

14/10/2020

מניות

 .11לאשר להעניק ליו"ר דירקטוריון החברה ,מר רני ליפשיץ ,כתבי אופציה
(לא סחירים) ויחידות מניה חסומות בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2.3
לדוח זימון האסיפה

בעד

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

מרחביה אחזקות

257014

18891

14/10/2020

מניות

 .12לאשר את מינויו והתקשרות של החברה בהסכם לקבלת שירותי הייעוץ
ממר אילן גולדשטיין ,דירקטור ומבעלי השליטה בחברה בהתאם לתנאים
המפורטים בסעיף  2.4לדוח זימון האסיפה

נגד

אנו מסתייגים מהענקת תגמול הוני למועמד הנמנה
על בעלי השליטה בחברה

מרחביה אחזקות

257014

18891

14/10/2020

מניות

 .13לאשר הענקת בונוס חד פעמי לדירקטור ,מר אפרים גרליץ ,בסך
מקסימלי של  300אלפי ש"ח ,התלוי בביצועים בהתאם לתנאים המפורטים
בסעיף  2.5לדוח זימון האסיפה.

נגד

המענק המוצע נראה לנו כגבוה ביחס לשכר המוצע
בחברה

לודן

1081439

69793

14/10/2020

מניות

 .1א .הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה ליום 31
בדצמבר  ,2019הנלווים לדוח התקופתי אשר פורסם ביום  26במרץ2020 ,
(אסמכתא ( ,)2020-01-026761להלן " :הדוח התקופתי")

דיון

לודן

1081439

69793

14/10/2020

מניות

 .2ב .מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים והסמכת הדירקטוריון לקבוע
את שכר טרחתם

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

לודן

1081439

69793

14/10/2020

מניות

 .3ג .1.מינוי מחדש של הדירקטור אבי וינטר כדירקטור בלתי תלוי

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

לודן

1081439

69793

14/10/2020

מניות

 .4ג .3.מינוי מחדש של הדירקטור יוסף זינגר כדירקטור בלתי תלוי

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

לודן

1081439

69793

14/10/2020

מניות

 .5ד .1.הארכת תקופת כהונתה של הדירקטורית החיצונית יפעת אדורם זק,
מיום  5.12.2020ולמשך שלוש שנים נוספות ממועד זה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

לודן

1081439

69793

14/10/2020

מניות

 .6ד .2.הארכת תקופת כהונתו של הדירקטור החיצוני רני ליפשיץ ,מיום
 5.12.2020ולמשך שלוש שנים נוספות ממועד זה

בעד

פנינסולה

333013

389903

15/10/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2019

דיון

פנינסולה

333013

389903

15/10/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן  PwC Israelכרואה
החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה
של החברה ודיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

פנינסולה

333013

389903

15/10/2020

מניות

 .3מינויו מחדש של מר אילן רביב ,יו" ר דירקטוריון החברה ,לתקופת כהונה
נוספת כדירקטור בחברה ,עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

פנינסולה

333013

389903

15/10/2020

מניות

 .4מינויו מחדש של מר אבנר סטפק לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה ,עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

פנינסולה

333013

389903

15/10/2020

מניות

 .5מינויו מחדש של מר מיכה אבני לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה ,עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

פנינסולה

333013

389903

15/10/2020

מניות

 .6מינויו מחדש של מר אלי וורטמן לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה ,עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

פנינסולה

333013

389903

15/10/2020

מניות

 .7מינויה מחדש של גב' עינת רום לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית
בחברה ,עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

פנינסולה

333013

389903

15/10/2020

מניות

 .8מינויו מחדש של מר אסף עזרא לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה ,עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

פנינסולה

333013

389903

15/10/2020

מניות

 .9מינויה מחדש של גב' אירה פרידמן לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית
בלתי תלויה בחברה ,עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

פנינסולה

333013

389903

15/10/2020

מניות

 .10מינוי מחדש של מר רמי אנטין ,דירקטור חיצוני בחברה ,המכהן
בחברה ,לתקופת כהונה נוספת

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

פנינסולה

333013

389903

15/10/2020

מניות

 .11מינוי מחדש של מר רון בדני ,דירקטור חיצוני בחברה ,המכהן בחברה,
לתקופת כהונה נוספת

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

פנינסולה

333013

389903

15/10/2020

מניות

 .12אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה ,לתקופה של שלוש ()3
שנים ,החל מיום  17באוקטובר 2020

בעד

אנו מוצאים את מדיניות התגמול המוצעת כסבירה
על כלל רכיביבה.

פנינסולה

333013

389903

15/10/2020

מניות

 .13אישור הארכת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה הנמנים על
בעלי השליטה בחברה או שלבעל שליטה עניין אישי בהתקשרות עמם

בעד

נוסח כתבי הפטור והשיפוי תואמים את מדיניותנו.

אנלייט אנרגיה

720011

1846949

15/10/2020

מניות

 .1מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ( KPMGסומך חייקין) כרואי
החשבון המבקרים של החברה ,לתקופה שעד תום האסיפה השנתית הבאה
והסמכה לקביעת שכרם ,כמפורט בדוח הזימון.

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

אנלייט אנרגיה

720011

1846949

15/10/2020

מניות

 .2מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה"ה יאיר סרוסי (יו"ר
הדירקטוריון) ,עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ואישור
תנאי כהונתו כמפורט בדוח זימון האסיפה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אנלייט אנרגיה

720011

1846949

15/10/2020

מניות

 .3מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה"ה שי ויל ,החל ממועד
קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית
השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו ,כמפורט בדוח זימון האסיפה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אנלייט אנרגיה

720011

1846949

15/10/2020

מניות

 .4מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי את ה"ה איציק בצלאל,
החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה
הכללית השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו ,כמפורט בדוח זימון האסיפה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אנלייט אנרגיה

720011

1846949

15/10/2020

מניות

 .5מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה"ה גלעד יעבץ (מנכ"ל
החברה) ,החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס
האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו ,כמפורט בדוח זימון
האסיפה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אנלייט אנרגיה

720011

1846949

15/10/2020

מניות

 .6מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי את ה"ה צבי פורמן,
החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה
הכללית השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו ,כמפורט בדוח זימון האסיפה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אנלייט אנרגיה

720011

1846949

15/10/2020

מניות

 .7אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה

בעד

ביטוח ,שיפוי ,ופטור לדירקטורים ונושאי משרה,
בהתאם לס''  13למדיניות

אנלייט אנרגיה

720011

1846949

15/10/2020

מניות

 .8הצגת ודיון בדוחות הכספיים והשנתיים של החברה לשנת .2019

דיון

מזרחי טפחות

695437

18967778

15/10/2020

מניות

 .1תיאור טבעו של הנושא :תיקון תקנות  142ו 144 -לתקנון הבנק .
ההחלטה המוצעת :לאשר את התיקונים בתקנות ( 142תקנות משנה
 142.9.7 ,142.9ו )142.9.8 -ו( 144 -תקנת משנה  )144.9לתקנון הבנק,
בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן של התקנות האמורות ,כמפורט בתקנון
הבנק ,בנוסחו המתוקן והמסומן ,המצורף כנספח א' לדוח המיידי בדבר זימון
האסיפה הכללית ,המצ"ב ( התיקונים האמורים לנוסח התקנון הנוכחי,
מסומנים בנספח א' ,בקו תחתי ובקו חוצה) .פרטים נוספים :לעניין הרוב
הנדרש לאישור ההחלטה לתיקון תקנון הבנק ,כאמור לעיל ,ואף שבעלי
שליטה בבנק אינם מכהנים כיום כנושאי משרה בבנק ,קבע הבנק ,למען
הזהירות (ולפנים משורת הדין) ,כי הרוב הנדרש לאישור ההחלטה האמורה,
הינו הרוב הנדרש בהתאם לסעיף (262ב) לחוק החברות .לפרטים נוספים
ראו סעיף  1.1לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה הכללית.

בעד

מזרחי טפחות

695437

18967778

15/10/2020

מניות

 .2תיאור טבעו של הנושא :אישור של כתב הפטור וההתחייבות לשיפוי של
הבנק ,בנוסח מתוקן (להלן  " -כתב ההתחייבות המתוקן") .ההחלטה
המוצעת :בכפוף לאישור התיקונים לתקנון הבנק ,על ידי האסיפה הכללית,
כמפורט לעיל בנושא מס'  1שעל סדר יומה של האסיפה הכללית ,לאשר את
כתב הפטור וההתחייבות לשיפוי של הבנק ,לדירקטורים ולנושאי משרה
אחרים ,ובכללם ,המנהל הכללי של הבנק ובעלי שליטה בבנק וקרוביהם וכן
לעובדים ,המכהנים מעת לעת ,ובכללם אלו שכיהנו בעבר או שימונו בעתיד,
הכל בהתאם לכתב ההתחייבות המתוקן המצורף כנספח ג' לדוח המיידי
בדבר זימון האסיפה הכללית ,המצ"ב; התיקונים המוצעים לנוסח הנוכחי של
כתב ההתחייבות של הבנק ,מסומנים בנספח ג' בקו תחתי ובקו חוצה.

בעד

שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

מזרחי טפחות

695437

18967778

15/10/2020

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

 .3תיאור טבעו של הנושא :אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר משה
לארי ,המנכ"ל המיועד של הבנק ,לגבי תקופת כהונתו כמנכ"ל הבנק ,אשר
תחל ביום ( 16.9.2020להלן " -המנכ"ל") ההחלטה המוצעת :לאשר את
תנאי כהונתו והעסקתו של מר משה לארי ,לגבי תקופת כהונתו כמנהל
הכללי של הבנק ,לתקופה שתחילתה ביום  ,16.9.2020ובכלל זה ,לאשר
את התקשרות הבנק בהסכם העסקה עם המנכ"ל וכן את תכנית התגמול
שתוענק לו ( הכוללת מענק כספי ותגמול הוני לטווח ארוך) ,הכל כמפורט
בנספח ד' לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה הכללית ,המצ"ב; זאת ,מבלי
לפגוע בזכויות שהוענקו למר משה לארי ,בעבר ,על ידי הבנק.

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

בריל

399014

39483

15/10/2020

מניות

 .1אישור הארכת התקשרות החברה בעסקה לגבי תנאי כהונתו והעסקתו
של מנכ"ל החברה ,מר יהודה אלבז -

בעד

התנאים המוצעים נראיים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

וויטסמוק

216010

43603

18/10/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר 2019

וויטסמוק

216010

43603

18/10/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן  ,PWC Israelכרואה החשבון
המבקר של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה ודיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר

עבר

וויטסמוק

216010

43603

18/10/2020

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של אסף ירקוני ,יו" ר דירקטוריון החברה ,לתקופת
כהונה כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה

עבר

וויטסמוק

216010

43603

18/10/2020

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של ניר בלזר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי
תלוי בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

עבר

פרשמרקט

1157833

0

18/10/2020

מניות

 .1אישור מינויו ותנאי כהונתו והעסקתו של מר בן הורוביץ כדירקטור (שאינו
חיצוני) בדירקטוריון החברה

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

פרשמרקט

1157833

0

18/10/2020

מניות

 .2אישור חידוש מינויו של מר יוסף אמיר כדירקטור (שאינו חיצוני)
בדירקטוריון החברה ,לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה
של בעלי המניות

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

פרשמרקט

1157833

0

18/10/2020

מניות

 .3אישור חידוש מינויו של מר שלמה אמיר כדירקטור (שאינו חיצוני)
בדירקטוריון החברה ,לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה
של בעלי המניות.

פרשמרקט

1157833

0

18/10/2020

מניות

 .4אישור חידוש מינויו של מר משה פפא כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון
החברה ,לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי
המניות.

בעד

פרשמרקט

1157833

0

18/10/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר

בעד

פרשמרקט

1157833

0

18/10/2020

מניות

 .6דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2019

דיון

רני צים

1143619

266933

18/10/2020

מניות

 .1אישור הקצאה לרני צים אחזקות בע"מ ,חברה בשליטתו של מר רני צים,
בעל השליטה בחברה ,יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה ,של 2,200,000
כתבי אופציה (לא סחירים) הניתנים למימוש לעד  2,200,000מניות רגילות
של החברה ,ובתוך כך אישור הצעה פרטית מהותית (ואינה חריגה).

נגד

ישרס

613034

2941341

19/10/2020

מניות

 .1דיון בדו"חות הכספיים ובדו" ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה
ביום  ,31.12.2019הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר

דיון

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

עבר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

עבר

ההקצאה אינה תואמת את מדיניותנו בתגמול הוני
עבור מי שנמנה על בעלי השליטה בחברה.

ישרס

613034

2941341

19/10/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט ,פורר גבאי את קסירר ,כרואי החשבון
המבקרים של החברה

בעד

עבר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

ישרס

613034

2941341

19/10/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג ,יו" ר דירקטוריון החברה ,לתקופת
כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

ישרס

613034

2941341

19/10/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של גב' מיכל הוכמן ( דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה
נוספת כחברה בדירקטוריון החברה

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

 מינוי מחדש של מר שלמה זהר ( דירקטור בלתי תלוי) לתקופת כהונה.5
נוספת כחבר בדירקטוריון החברה

מניות

19/10/2020

2941341

613034

ישרס

בעד

 מבעלי, חידוש הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר שלמה איזנברג.6
 בתוקף לשלוש שנים, בגין פעילותו כנושא משרה בחברה,השליטה בחברה
2020  בנובמבר15 החל מיום

מניות

19/10/2020

2941341

613034

ישרס

עבר

בעד

Re-election of Ms. Sarit Firon for a one-year term as a .1
director of the Company, until the Company’s annual general
meeting of shareholders in 2021 and until her successor is duly
.elected and qualified

מניות

19/10/2020

141056

1105055

אבוגן

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

עבר

בעד

Re-election of Mr. Martin S. Gerstel for a one-year term as a .2
director of the Company, until the Company’s annual general
meeting of shareholders in 2021 and until his successor is duly
.elected and qualified

מניות

19/10/2020

141056

1105055

אבוגן

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

עבר

בעד

Re-election of Mr. Ziv Kop for a one-year term as a director of .3
the Company, until the Company’s annual general meeting of
shareholders in 2021 and until his successor is duly elected and
.qualified

מניות

19/10/2020

141056

1105055

אבוגן

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילי התפקיד

עבר

בעד

Re-election of Dr. Adrian Percy for a one-year term as a .4
director of the Company, until the Company’s annual general
meeting of shareholders in 2021 and until his successor is duly
.elected and qualified

מניות

19/10/2020

141056

1105055

אבוגן

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

עבר

בעד

Re-election of Mr. Leon Y. Recanati for a one-year term as a .5
director of the Company, until the Company’s annual general
meeting of shareholders in 2021 and until his successor is duly
.elected and qualified

מניות

19/10/2020

141056

1105055

אבוגן

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

עבר

בעד

Re-election of Dr. Oded Shoseyov for a one-year term as a .6
director of the Company, until the Company’s annual general
meeting of shareholders in 2021 and until his successor is duly
.elected and qualified

מניות

19/10/2020

141056

1105055

אבוגן

בעד

Ratification and approval of past and future annual option .7
.grants to each of our Chairman of the Board, Mr. Martin S
Gerstel, and our director, Mr. Leon Y. Recanati (in the case of
future option grants, subject to their reelection as directors
.)pursuant to Proposal 1(b) and 1(e), respectively

מניות

19/10/2020

141056

1105055

אבוגן

נימוקים

החלטת האסיפה

המלצה

-1.1 '' בהתאם לס,מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון
 למדיניות2.2.1-2.2.3  למדיניות וכן1.2

עבר

בעד

13 '' בהתאם לס,שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה
למדיניות

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

.אנו מוצאים את ההענקות המוצעות כמקובלות

עבר

נושאים שעל סדר היום

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אבוגן

1105055

141056

19/10/2020

מניות

Approval of the grant of options to purchase 500,000 of the .8
;Company’s ordinary shares to the Company’s President &amp
.Chief Executive Officer, Mr. Ofer Haviv

אבוגן

1105055

141056

19/10/2020

מניות

Approval and ratification of the Company’s procuring .9
coverage, and the Company’s payment of premiums and
deductibles, consistent with market terms and not material to the
Company, under its renewed director and officer liability, or
.D&amp;O, insurance policies

בעד

אבוגן

1105055

141056

19/10/2020

מניות

Approval of an amendment to the Company’s Officers .10
Compensation Policy that inserts detail as to the maximum
coverage levels under the Company’s D&amp;O insurance
policies and requires that premiums and deductibles paid by the
Company under its D&amp;O insurance policies be consistent
.with market terms and not material to the Company

בעד

אבוגן

1105055

141056

19/10/2020

מניות

;Approval of the re-appointment of Kost Forer Gabbay &amp .11
Kasierer, registered public accounting firm, a member firm of
Ernst &amp; Young Global, as the Company’s independent
registered public accounting firm for the year ending December
and until the Company’s next annual general meeting 2020 ,31
of shareholders, and the authorization of the Board or the audit
committee thereof to fix such accounting firm’s annual
.compensation

בעד

אטראו שוקי הון

1096106

691564

20/10/2020

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

נגד

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

היקף הדילול חורג מהנדרש על פי מדיניותנו .כמו כן,
האופציות המוצעות נמצאות עמוק בתוך הכסף.

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

העדכון המוצע תואם את המקובל בשוק.

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

עבר

העדכון המוצע תואם את המקובל בשוק.

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

 .1לאשר ,בהתאם להוראות סעיף (275א )1()1לחוק החברות ,את חידוש
כתבי ההתחייבות לשיפוי שהעניקה החברה לדירקטורים ונושאי משרה
בחברה  /או בחברות בנות וקשורות של החברה מטעם החברה ,העשויים
להיחשב כבעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם ו/או מכהנים מטעם בעלי
השליטה ו /או לבעלי השליטה עניין אישי בשיפויים ,בנוסח המצ"ב כנספח א'
לדוח ,לתקופה בת  3שנים נוספות ממועד האסיפה הכללית.

בעד

עבר

כתב השיפוי תואם את מדיניותנו בכך שמוגבל לעד
 25%מהונה העצמי של החברה

אטראו שוקי הון

1096106

691564

20/10/2020

מניות

 .2לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה בנוסח המצ"ב כנספח
ב' לדוח ,למשך תקופה של שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית (או תקופה
ארוכה יותר ,ככל שתיקבע בהוראות חוק החברות).

בעד

עבר

התקרות המצויות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

אטראו שוקי הון

1096106

691564

20/10/2020

מניות

 .3לאשר את עדכון סעיף  136לתקנון החברה בהתאם לנוסח המצ"ב
כנספח ג' לדוח.

בעד

עבר

התיקון בתקנון החברה מתייחס לכתב הפטור .כתב
הפטור המוצע תואם את מדיניותנו.

אטראו שוקי הון

1096106

691564

20/10/2020

מניות

 .4לאשר להעניק לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ,שאינם נחשבים או
עשויים להיחשב כבעלי השליטה ו/או קרוביהם ו/או מי שמכהנים מטעם
בעלי השליטה ו /או מי שלבעלי השליטה עניין אישי בהענקת כתבי פטור
להם ,אשר מכהנים בחברה נכון למועד האסיפה הכללית ו/או אשר יכהנו
בחברה מעת לעת ,כתבי פטור מאחריות בנוסח המצורף כנספח ד' לדוח,
וזאת בכפוף לאישור עדכון מדיניות התגמול של החברה (כאמור בהחלטה
מס  2.2שעל סדר יומה של האסיפה).

בעד

אטראו שוקי הון

1096106

691564

20/10/2020

מניות

 .5לאשר להעניק לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ,שנחשבים או עשויים
להיחשב כבעלי השליטה ו/או קרוביהם ו/או מי שמכהנים מטעם בעלי
השליטה ו /או שלבעלי השליטה עניין אישי בהענקת כתבי פטור להם ,אשר
מכהנים בחברה נכון למועד האסיפה הכללית ו/או אשר יכהנו בחברה מעת
לעת ,כתבי פטור מאחריות בנוסח המצורף כנספח ד' לדוח ,לתקופה בת
שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית ,וזאת בכפוף לאישור עדכון מדיניות
התגמול של החברה (כאמור בהחלטה מס  2.2שעל סדר יומה של האסיפה).

בעד

עבר

עבר

כתב הפטור המוצע תואם את מדיניותנו.

כתב הפטור המוצע תואם את מדיניותנו.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

שיכון ובינוי

1081942

4200135

20/10/2020

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

 .1אישור מינויו של מר תמיר כהן ,יו" ר דירקטוריון החברה ,גם כמנכ"ל
החברה ,בהיקף משרה של  ,100%לתקופת כהונה של עד  30חודשים,
בהתאם לסעיפים (95א) ו(121-ג) לחוק החברות ,ובכלל זה כך שתנאי
כהונתו והעסקתו הנוכחיים ימשיכו לחול ללא שינוי ,למעט התאמת
המשכורת החודשית והמענק השנתי להיקף משרה של .100%

בעד

המינוי במקביל נעשה לתקופה קבוצה ובהתאם
למנגנונים מאזנים .על כן לא נסתייג על רקע המינוי
הכפול.

שיכון ובינוי

1081942

4200135

20/10/2020

מניות

 .2אישור תיקון בסעיף  10למדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה,
בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות.

בעד

התיקון המוצע לסעיף הביטוח הינו בהתאם להקלות
שנעשו בחוק החברות

שיכון ובינוי

1081942

4200135

20/10/2020

מניות

 .3לאשר תיקון תקנה  58.1לתקנון ההתאגדות של החברה.

בעד

אנו סבורים כי בשינוי המוצע אין לפגוע בזכויותיהם
של בעלי מניות המיעוט בחברה.

ברנמילר

1141530

59059

21/10/2020

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ,לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר  2019כפי שפורסמו ביום ( 17.3.2020מס'
אסמכתא.)2020-01-022600 :

דיון

ברנמילר

1141530

59059

21/10/2020

מניות

 .2למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן רואי חשבון ,כרואה החשבון
המבקר של החברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה ,וכן
להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר
בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ברנמילר

1141530

59059

21/10/2020

מניות

 .3למנות מחדש את מר אברהם ברנמילר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נגד

אחוז הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך
מהרף הקבוע במדיניותנו

ברנמילר

1141530

59059

21/10/2020

מניות

 .4למנות מחדש את מר דורון ברנמילר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נגד

אחוז הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך
מהרף הקבוע במדיניותנו

ברנמילר

1141530

59059

21/10/2020

מניות

 .5למנות מחדש את מר ניר ברנמילר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נגד

אחוז הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך
מהרף הקבוע במדיניותנו

ברנמילר

1141530

59059

21/10/2020

מניות

 .6למנות מחדש את מר זיו דקל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה
עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נגד

אחוז הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך
מהרף הקבוע במדיניותנו

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

ברנמילר

1141530

59059

21/10/2020

מניות

 .7למנות מחדש את מר יואב קפלן לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נגד

אחוז הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך
מהרף הקבוע במדיניותנו

ברנמילר

1141530

59059

21/10/2020

מניות

 .8לאשר את תיקון סעיף  5.4.16.1למדיניות התגמול הנוכחית של החברה,
כמפורט בסעיף  3לדוח זימון האסיפה.

בעד

התיקון המוצע לסעיף הביטוח הינו בהתאם לתיקון
שפורסם על ידי הרשות לניירות ערך

ברנמילר

1141530

59059

21/10/2020

מניות

 .9לאשר את חידוש כהונתו של מר איתן מחובר כדירקטור חיצוני בחברה
לתקופת כהונה נוספת בת שלוש ( )3שנים.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ברנמילר

1141530

59059

21/10/2020

מניות

 .10בכפוף לאישור מינויו כדירקטור חיצוני בחברה ,לאשר הקצאה למר איתן
מחובר של כתבי אופציה לא סחירים של החברה הניתנים להמרה למניות
רגילות של החברה בנות  0.01ע.נ כ"א כמפורט בדוח הצעה פרטית
מהותית המצ"ב כנספח ד' לדוח זימון האסיפה.

בעד

ברנמילר

1141530

59059

21/10/2020

מניות

 .11בכפוף לאישור הענקת כתבי אופציה לאיתן מחובר (דירקטור חיצוני
בחברה) כמפורט בדוח זימון האסיפה ,לאשר הקצאה לגב' נאוה סברסקי
סופר ,המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה ,של כתבי אופציה לא סחירים
של החברה הניתנים להמרה ל מניות רגילות של החברה בנות  0.01ע.נ
כ"א ,כמפורט בדוח הצעה פרטית מהותית המצ"ב כנספח ד' לדוח זימון
האסיפה.

בעד

קנון הולדינגס

1134139

3938133

21/10/2020

מניות

to approve the ordinary resolution to declare a special cash
dividend of $2.23 per ordinary share for the financial year ended
.December 31, 2019

בעד

אנו סבורים כי חלוקת הדיבידנד הינה לטובת בעלי
המניות בחברה.

גב ים

759019

4094023

22/10/2020

מניות

 .1תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה

בעד

אנו מוצאים את התיקון המוצע כמקובל.

גב ים

759019

4094023

22/10/2020

מניות

 .2פיצול הון מניות החברה ותיקון מסמכי ההתאגדות של החברה בהתאם.

בעד

אנו מוצאים את התיקון המוצע כמקובל.

גב ים

759019

4094023

22/10/2020

מניות

 .3תיקון תקנון החברה

בעד

התיקון המוצע אינו צפוי להרע את מצבם של בעלי
המניות.

תנאי ההקצאה תואמים את מדיניותנו ביחס לתגמול
הורד מסדר היום
הוני לדחצים

תנאי ההקצאה תואמים את מדיניותנו ביחס לתגמול
הורד מסדר היום
הוני לדחצים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

פועלים

662577

35008109

22/10/2020

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום
 31.12.2019ובדוחות הדירקטוריון וההנהלה לשנה שהסתיימה באותו
התאריך

דיון

פועלים

662577

35008109

22/10/2020

מניות

 .2לאשר את מינויים מחדש של סומך-חייקין ( ,)KPMGרואי חשבון ,וזיו
האפט ( ,)BDOרואי חשבון ,לרואי החשבון המבקרים של הבנק במשותף,
עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק.

בעד

פועלים

662577

35008109

22/10/2020

מניות

 .3לאשר את מינויה של עו"ד רונית אברמזון רוקח לכהונה שניה
כדירקטורית חיצונית ( לפי הוראות חוק החברות והוראה  )301בבנק
לתקופה של שלוש שנים .הכהונה תחל במועד המאוחר מבין ( 5.2.2021עם
סיום הכהונה הראשונה בה היא מכהנת) ואישור המפקח או אי התנגדותו
למינוי.

בעד

פועלים

662577

35008109

22/10/2020

מניות

 .4לאשר את מינויו של רו"ח עיסאווי פריג' לכהונת דירקטור חיצוני (לפי
הוראות חוק החברות והוראה  )301בבנק לתקופה של שלוש שנים .הכהונה
תחל במועד מאוחר מבין יום  5.2.2021או ( 13.4.2021בהתאם לזהות
הדירקטור החיצוני השני שייבחר) וקבלת אישור המפקח למינוי.

בעד

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

פועלים

662577

35008109

22/10/2020

מניות

 .5לאשר את מינויה של רו"ח דליה לב לכהונה שניה כדירקטורית חיצונית
( לפי הוראות חוק החברות והוראה  )301בבנק לתקופה של שלוש שנים.
הכהונה תחל במועד המאוחר מבין ( 13.4.2021עם סיום הכהונה הראשונה
בה היא מכהנת) ואישור המפקח או אי התנגדותו למינוי.

נגד

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

פועלים

662577

35008109

22/10/2020

מניות

 .6לאשר את מינויו של מר ישראל טראו לכהונת דירקטור אחר (שאינו
דירקטור חיצוני) בבנק לתקופה של שלוש שנים .הכהונה תחל במועד
המאוחר מבין אישור האסיפה ומועד אישור המפקח למינוי או אי התנגדותו
למינוי.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

פועלים

662577

35008109

22/10/2020

מניות

 .7לאשר את מינויו של פרופ' סטנלי פישר לכהונת דירקטור אחר (שאינו
דירקטור חיצוני) בבנק לתקופה של שלוש שנים .הכהונה תחל במועד
המאוחר מבין אישור האסיפה ומועד קבלת אישור המפקח למינוי או אי
התנגדותו למינוי.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

פועלים

662577

35008109

22/10/2020

מניות

 .8לאשר את מינויה של גב' תמר בר -נוי גוטלין לכהונת דירקטורית אחרת
( שאינה דירקטורית חיצונית) בבנק לתקופה של שלוש שנים .הכהונה תחל
במועד המאוחר מבין אישור האסיפה ומועד קבלת אישור המפקח למינוי או
אי התנגדותו למינוי.

נגד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

פועלים

662577

35008109

22/10/2020

מניות

 .9לאשר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה של הבנק ,בנוסח המצורף
כנספח א' לדוח בתוקף מיום  1.1.2021לתקופה של  3שנים ולאשר לפי
סעיף (2א) לחוק הגבלת התגמול ,כי בהתאם למדיניות התגמול והתקרות
הקבועות בה ,תגמול נושאי המשרה יכול שיעלה על מדרגת התגמול
הקבועה בסעיף האמור באישור ועדת התגמול והדירקטוריון ,ללא אישור
נוסף של האסיפה הכללית.

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

פועלים

662577

35008109

22/10/2020

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

 .10לאשר את תנאי כהונתו של מר ראובן קרופיק כיו"ר דירקטוריון הבנק
בתוקף מיום  28.6.2020ועד ליום  ,31.12.2023כמפורט בסעיף  5לדוח
בהתאם לסעיף  273לחוק החברות ,כפוף לכך שהוראות הדין והנחיות גופי
הפיקוח לא ימנעו מתן תגמול ותנאי כהונה כאמור ,לפי החלטת דירקטוריון
הבנק.

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

פועלים

662577

35008109

22/10/2020

מניות

 .11לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר דב קוטלר כמנכ"ל הבנק
בתוקף מיום  1.1.2021ועד ליום  31.12.2023כמפורט בסעיף  6לדוח ,לפי
סעיף (272ג )1לחוק החברות ולפי סעיף (2א) לחוק הגבלת התגמול.

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

פריורטק

328013

432916

22/10/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום
 31בדצמבר 2019

דיון

פריורטק

328013

432916

22/10/2020

מניות

 .2למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה ,משרד רו"ח סומך-
חייקין KPMG ,כרואה החשבון המבקר של החברה החל ממועד האסיפה
עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,וכן להסמיך את
הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר בהתאם להמלצת
ועדת הביקורת ,ולאור אופי והיקף השירותים שיינתנו על ידו לחברה

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

הפניקס

767012

5580852

22/10/2020

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה לשנים - 2021
( 2023להלן" :מדיניות התגמול החדשה")

בעד

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

הפניקס

767012

5580852

22/10/2020

מניות

 .2הקצאה של אופציות למנכ" ל החברה בהתאם למדיניות התגמול הנוכחית

בעד

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה

הפניקס

767012

5580852

22/10/2020

מניות

 .3עדכון תנאי כהונה והעסקה למנכ" ל החברה בהתאם למדיניות התגמול
החדשה

בעד

תנאיו של המנכ"ל נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

גולף

1096148

94522

25/10/2020

מניות

 .1דיון בדוח הדירקטוריון ובדוח הכספי של החברה לשנת  ,2019אשר
פורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2019ביום 20
באפריל ( 2020מס' אסמכתא .)2020-01-035824 :בנושא זה לא תתקיים
הצבעה.

דיון

גולף

1096148

94522

25/10/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד ארנסט אנד יאנג ישראל קוסט פורר גבאי את
קסירר ,רואי חשבון כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה ,עד לתום
האסיפה הכללית השנתית הבאה .כמו כן ,יימסר דיווח על שכרו של רואה
החשבון המבקר הנקבע על -ידי דירקטוריון החברה עבור פעולות הביקורת
וכן עבור שירותים אחרים.

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

גולף

1096148

94522

25/10/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר גונן ביבר כדירקטור ( שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת
כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

נגד

שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון,
בהתאם לס''  1.2.1למדיניות

גולף

1096148

94522

25/10/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר אייל גרינברג כדירקטור ( שאינו דירקטור חיצוני)
לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה.

נגד

שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון,
בהתאם לס''  1.2.1למדיניות

גולף

1096148

94522

25/10/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר אבי פישר כדירקטור ( שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת
כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

נגד

שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון,
בהתאם לס''  1.2.1למדיניות

גולף

1096148

94522

25/10/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של גב' נופר מלובני כדירקטורית (שאינה דירקטורית
חיצונית) לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
של החברה.

נגד

שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון,
בהתאם לס''  1.2.1למדיניות

גולף

1096148

94522

25/10/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של מר דורון סלע כדירקטור ( שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת
כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

נגד

שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון,
בהתאם לס''  1.2.1למדיניות

גולף

1096148

94522

25/10/2020

מניות

 .8מינוי מחדש של גב'' סיגליה חפץ כדירקטורית )שאינה דירקטורית
חיצונית( לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

נגד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

גולף

1096148

94522

25/10/2020

מניות

 .9מינויה של גב'' אורית לרר כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת כהונה
ראשונה בת שלוש ( )3שנים החל ממועד אישור מינויה על-ידי האסיפה
הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה .לאשר כי כפוף למינויה ועבור כהונתה
כדירקטורית חיצונית בחברה ,גב'' לרר תהיה זכאית לגמול השנתי וגמול
ההשתתפות לפי "הסכום הקבוע" על-פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול
והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס 2000-כפי שיעודכנו מעת לעת ,בהתאם
לדרגה שבה תסווג החברה במועד הרלוונטי ובהתאם למדיניות התגמול של
החברה .כמו כן ,בהתאם למדיניות התגמול של החברה גב'' לרר תהיה
זכאית לביטוח ,שיפוי ופטור כקבוע בתקנון החברה וכמקובל בחברה.

בעד

אינטליקנה

673012

187383

25/10/2020

מניות

 .1לאשר התקשרות החברה במזכר הבנות מחייב (להלן" :מזכר ההבנות"
או "העסקה") להקמת מיזם משותף עם תאגיד אשר בשליטת משפחת פורר
(להלן" :ניאופרם") ,ועם מר בוריס מירקין (להלן" :מר מירקין" ויחד עם
החברה וניאופרם "הצדדים")  .לפי מזכר ההבנות ,הצדדים יפעלו להקמת
מיזם משותף שיאוגד כשותפות אשר תפעל לשיווק ומכירה של מוצרי
קנאביס רפואי באמצעות בית מסחר ובית מרקחת ,כמפורט בסעיף 2.1
לדוח זימון זה .בנוסף ,כחלק מהתחייבויות החברה לפי מזכר ההבנות,
החברה תקצה לחברת ניאופרם (ישראל)  1996בע"מ ו/או חברה אחרת
בבעלות דוד ומיכל פורר  5,000,000אופציות בלתי סחירות ,בתנאים
שפורטו בדוח ההקצאה אשר צורף בסעיף  3לדוח הזימון.

בעד

אנו סבורים כי העסקה המוצעת הינה לטובת בעלי
המניות בחברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

חנן מור

1102532

237992

26/10/2020

מניות

 .1הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה

דיון

חנן מור

1102532

237992

26/10/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות' כרואה החשבון
המבקר של החברה

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והניסיון הדרושים
לתפקיד

חנן מור

1102532

237992

26/10/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר חנן מור כדירקטור בחברה

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

חנן מור

1102532

237992

26/10/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר אבי מאור כדירקטור בחברה

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

חנן מור

1102532

237992

26/10/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר טל כרמלי כדירקטור בחברה

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

אברבוך

675017

252708

27/10/2020

מניות

 .1להסמיך את מר שמחה אברבוך לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה וכמנהל
הכללי של החברה ,לתקופה של שלוש שנים ממועד האסיפה ,וזאת ללא
שינוי בתנאי כהונתו כפי שאושרו באסיפה הכללית של בעלי המניות של
החברה שהתקיימה ביום 30.7.2020

נגד

ככלל אנו ממליצים להתנגד לכהונה במקביל של
מנכ"ל כיו"ר

גניגר

1095892

262914

27/10/2020

מניות

 .1לאשר את התקשרות החברה בהסכם עם חברה המוחזקת  50%על ידי
קיבוץ גניגר אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ו 50%-על ידי צד שלישי שאינו
קשור לחברה או למי מבעלי השליטה בו ,למכירת זכויות החברה במקרקעי
מפעל החברה בקיבוץ גניגר וכל הבנוי והמחובר אליהם ובכלל זאת את
חתימת החברה על משכנתא נון ריקורס במקרקעין לטובת בנק הפועלים,
אשר יעמיד מימון לרוכשת לצורך תשלום חלק מתמורת הרכישה ,וכן
בהסכם להשכרתם לחברה ( ,)Lease Backהכל בתנאים כמפורט בסעיף
 2.1לדוח זימון האסיפה.

בעד

אנו מתרשמים כי העסקה הינה לטובת החברה.

גניגר

1095892

262914

27/10/2020

מניות

 .2לאשר ביצוע הקצאה פרטית מהותית ( כמשמעותה בתקנות הצעה
פרטית) של  217,811כתבי אופציה המירים למניות החברה לחברה למנכ"ל
החברה ,מר פאביו קהאן ,אשר תנאיהם כמפורט בנספח א' לדוח זימון
האסיפה.

בעד

ההקצאה ההונית תואמת את מדיניותנו.

גניגר

1095892

262914

27/10/2020

מניות

 .3לאשר ביצוע הקצאה פרטית מהותית ( כמשמעותה בתקנות הצעה
פרטית) של  163,358כתבי אופציה המירים למניות החברה לחברה
בבעלות ובשליטת מר שמואל וולודינגר ,יו" ר דירקטוריון החברה ,אשר
תנאיהם כמפורט בנספח א' לדוח העסקה.

בעד

ההקצאה ההונית תואמת את מדיניותנו.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

גניגר

1095892

262914

27/10/2020

מניות

 .4לאשר את הארכת הסכם הניהול בין החברה לבין ש .וולודינגר ניהול
והשקעות בע"מ ,בנוגע להענקת שירותי יו" ר דירקטוריון לחברה בשלוש
שנים נוספות החל מיום  23באוקטובר .2020

בעד

גניגר

1095892

262914

27/10/2020

מניות

 .5לאשר את התקשרות החברה בהסכם עם קיבוץ גניגר אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ ,בנוגע להסכמה ולסיוע שיעניק הקיבוץ לחברה בקשר עם
הקמת מערכת לייצור חשמל המבוססת על גז טבעי ,אשר תוקם בשטח
מפעל החברה ותייצר עבור החברה את מרבית החשמל הדרוש לה,
בתנאים כמפורט בסעיף  2.5לדוח זימון האסיפה.

בעד

גניגר

1095892

262914

27/10/2020

מניות

 .6לאשר את הארכת תוקפם של כתבי השיפוי לנושאי המשרה ולדירקטורים
המכהנים ו/או שיכהנו ,מעת לעת ,בחברה ו /או מטעמה בחברות בנות ו/או
קשורות ואשר הינם בעלי השליטה ו/או קרוביהם ו/או המכהנים מטעם בעלי
השליטה ו /או אשר לבעלי השליטה עניין אישי בהענקת כתבי השיפוי להם
ע"י החברה ,לתקופה נוספת בת שלוש שנים ,החל ממועד אישורה של
האסיפה הכללית ,בהתאם לנוסח כתב השיפוי המצורף כנספח ב' לדוח זימון
האסיפה.

בעד

דור אלון

1093202

873280

28/10/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2019

דיון

דור אלון

1093202

873280

28/10/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו-האפט ( ,)BDOכרואי החשבון
המבקרים של החברה ,לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה
של החברה ,והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

דור אלון

1093202

873280

28/10/2020

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר ישראל יניב ,לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

נגד

בהתאם למדיניותנו ,נמליץ למנות לפחות שליש
דירקטורים בלתי תלויים .בחברה מכהנים נכון להיום
רק  25%בלתי תלויים

דור אלון

1093202

873280

28/10/2020

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של מר יניב רוג ,לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

נגד

בהתאם למדיניותנו ,נמליץ למנות לפחות שליש
דירקטורים בלתי תלויים .בחברה מכהנים נכון להיום
רק  25%בלתי תלויים

דור אלון

1093202

873280

28/10/2020

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של מר מרדכי בן משה ,לתקופת כהונה נוספת
כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

נגד

בהתאם למדיניותנו ,נמליץ למנות לפחות שליש
דירקטורים בלתי תלויים .בחברה מכהנים נכון להיום
רק  25%בלתי תלויים

דור אלון

1093202

873280

28/10/2020

מניות

 .6אישור מינויו מחדש של מר עודד נגר ,לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

נגד

בהתאם למדיניותנו ,נמליץ למנות לפחות שליש
דירקטורים בלתי תלויים .בחברה מכהנים נכון להיום
רק  25%בלתי תלויים

התנאים המוצעים הינם ללא שינוי וסבירים ביחס
למקובל בשוק.

ההסכם המוצע צפוי להוביל לחיסכון משמעותי עבור
החברה.

נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנו.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

דור אלון

1093202

873280

28/10/2020

מניות

 .7אישור מינויו מחדש של מר שחר בן מויאל ,לתקופת כהונה נוספת
כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

נגד

בהתאם למדיניותנו ,נמליץ למנות לפחות שליש
דירקטורים בלתי תלויים .בחברה מכהנים נכון להיום
רק  25%בלתי תלויים

דור אלון

1093202

873280

28/10/2020

מניות

 .8אישור מינויו מחדש של מר גד הורן ,לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

נגד

בהתאם למדיניותנו ,נמליץ למנות לפחות שליש
דירקטורים בלתי תלויים .בחברה מכהנים נכון להיום
רק  25%בלתי תלויים

דור אלון

1093202

873280

28/10/2020

מניות

 .9אישור התקשרות בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה,
ביחס לכלל נושאי המשרה בחברה ,כמפורט בסעיף  2לדוח הזימון המצ"ב

בעד

תנאי הפוליסה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה ופעילותה בשוק

דור אלון

1093202

873280

28/10/2020

מניות

 .10אישור מענקים בגין שנת  2019ליו" ר הדירקטוריון

בעד

המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה
ופעילותה בשוק

רבוע כחול נדלן

1098565

1778293

28/10/2020

מניות

דיון בדוחות הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנים  2018ו2019-

דיון

רבוע כחול נדלן

1098565

1778293

28/10/2020

מניות

 .2לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט ( )BDOכרואה
החשבון המבקר של החברה

בעד

משרד רו"ח בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

רבוע כחול נדלן

1098565

1778293

28/10/2020

מניות

 .3לאשר את מינויו מחדש של מר מוטי בן-משה כדירקטור בחברה ,כמפורט
בסעיף  1.3לדוח זימון האסיפה המצ"ב

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

רבוע כחול נדלן

1098565

1778293

28/10/2020

מניות

 .4לאשר את מינויו מחדש של מר יניב רוג כדירקטור בחברה ,כמפורט
בסעיף  1.3לדוח זימון האסיפה המצ"ב

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

רבוע כחול נדלן

1098565

1778293

28/10/2020

מניות

 .5לאשר את מינויו מחדש של מר עודד נגר כדירקטור בחברה ,כמפורט
בסעיף  1.3לדוח זימון האסיפה המצ"ב

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

רבוע כחול נדלן

1098565

1778293

28/10/2020

מניות

 .6לאשר את מינויו מחדש של מר אלכס סורז'קו כדירקטור בחברה ,כמפורט
בסעיף  1.3לדוח זימון האסיפה המצ"ב

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

רבוע כחול נדלן

1098565

1778293

28/10/2020

מניות

 .7לאשר את מינויוה מחדש של גב' אסתרי גילעז-רן כדירקטורית בלתי
תלויה בחברה ,כמפורט בסעיף  1.3לדוח זימון האסיפה המצ"ב

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

רבוע כחול נדלן

1098565

1778293

28/10/2020

מניות

 .8לאשר את מינויו מחדש של מר גד הורן כדירקטור בחברה ,כמפורט
בסעיף  1.3לדוח זימון האסיפה המצ"ב

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

רבוע כחול נדלן

1098565

1778293

28/10/2020

מניות

 .9לאשר את מדיניות התגמול המוצעת בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק
החברות ,בנוסח המצורף כנספח ב' ,לדוח זימון האסיפה המצ"ב ,כמפורט
בסעיף  2לדוח זימון האסיפה המצ"ב

נגד

התקרות המוצעות נראות לנו כגבוהות

רבוע כחול נדלן

1098565

1778293

28/10/2020

מניות

 .10לאשר את התקשרות החברה בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה
כמפורט בסעיף  3לדוח זימון האסיפה המצ"ב ,ולאשר הכללתן בתנאי
כהונתם והעסקתם של דירקטורים ונושאי משרה בחברה ,כפי שיכהנו
בחברה מעת לעת ,הכל כמפורט בסעיף  3לדוח זימון האסיפה המצ"ב

בעד

תנאי הפוליסה נראים לנו כסבירים

רבוע כחול נדלן

1098565

1778293

28/10/2020

מניות

 .11לאשר הענקת כתב שיפוי ליו" ר הדירקטוריון מר מוטי בן-משה ,בנוסח
זהה לנוסח כתב השיפוי לנושאי המשרה בחברה שצורף כנספח ג' לדוח
זימון האסיפה המצ"ב ,הכל כמפורט בסעיף  4ובסעיף  8לדוח זימון האסיפה
המצ"ב

בעד

כתב השיפוי מוגבל ל 25%מהונה העצמי של
החברה ,בהתאם למדיניותנו

רבוע כחול נדלן

1098565

1778293

28/10/2020

מניות

 .12לאשר את התקשרות החברה עם מר זיסמן להענקת שירותי מ"מ מנכ"ל
לחברה באמצעות מר זיסמן ולאשר תנאי כהונתו של מר זיסמן כמ"מ מנכ"ל
החברה ,וכן לאשר את החזר התשלומים בהם נשאה א.ר רבוע פיתוח וייזום
בע"מ ,חברה בת של בעלת השליטה בחברה בגין העמדת שירותיו של מר
זיסמן לחברה עד למועד האסיפה ,הכל בהתאם לתנאים שעיקריהם פורטו
בסעיף  5לדוח זימון האסיפה המצ"ב.

בעד

רבוע כחול נדלן

1098565

1778293

28/10/2020

מניות

 .13לאשר את התקשרות החברה עם חברה בבעלותו המלאה ובשליטתו
של מר מוטי בן-משה ,לפיה יוענקו לחברה שירותי יו"ר דירקטוריון באמצעות
מר בן-משה ,בתוקף מיום  1בינואר  2019ולתקופה של שלוש שנים ,החל
ממועד אישור האסיפה ,הכל בהתאם לתנאים שעיקריהם פורטו בסעיף 6
לדוח זימון האסיפה המצ"ב

נגד

השכר המוצע נראה לנו כגבוה ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה

רבוע כחול נדלן

1098565

1778293

28/10/2020

מניות

 .14לאשר כי החברה תישא בתשלום בגין כהונת מר בן-משה כיו"ר
דירקטוריון החברה בתקופה של שנתיים שתחילתה ביום  1בינואר 2017
וסיומה ביום  31בדצמבר  ,2018הכל כמפורט בסעיף  7לדוח זימון האסיפה
המצ"ב

נגד

אנו מסתייגים מהחלת תנאים בדיעבד ועל כן לא
נתמוך בהחזר המוצע

החלטת האסיפה

נימוקים

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

תנאי ההסכם נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה וביחס לשכר המשולם בפועל

גולן פלסטיק

1091933

240650

29/10/2020

מניות

 .1אישור התקשרות החברה עם קיבוץ שער הגולן ,בעל השליטה בחברה,
בהסכם להצבת חברי קיבוץ נושאי משרה

בעד

נקסטקום

1095785

63760

29/10/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדו" ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר.2019 ,

דיון

נקסטקום

1095785

63760

29/10/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' ,כרואי
החשבון המבקרים של החברה ,לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה
השנתית הבאה של החברה ,והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

נקסטקום

1095785

63760

29/10/2020

מניות

 .3מינויו מחדש של מר גיא ישראלי ,בעל השליטה בחברה ,מנכ"ל החברה
ויו"ר דירקטוריון החברה ,לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה ,עד
למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

נקסטקום

1095785

63760

29/10/2020

מניות

 .4אישור מינויה מחדש של גב' נורית שיאון לתקופת כהונה נוספת
כדירקטורית בלתי תלויה בחברה עד ליום  29במרץ .2021

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

נקסטקום

1095785

63760

29/10/2020

מניות

 .5מינוי של מר ישראל צ'צ'יק לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה ,עד
למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

מירלנד

1108638

35821

29/10/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר,
2019

דיון

מירלנד

1108638

35821

29/10/2020

מניות

מינוי מחדש של רו" ח המבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת
2020

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

מירלנד

1108638

35821

29/10/2020

מניות

 .3אישור מינוי מחדש של מר גלן קולני סקוט כדירקטור לתקופת כהונה
נוספת

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

נימוקים

התקרות המוצעת נראות לנו כסבירות ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

החלטת האסיפה

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

בעד

 אימוץ מדיניות תגמול לנושאי משרה בכירה בחברה.4

מניות

29/10/2020

35821

1108638

מירלנד

בעד

;Approval of the re-appointment of Kesselman &amp .1
Kesselman, independent certified public accountants in Israel
and a member of PricewaterhouseCoopers International Limited
group, as the Company's auditor for the period ending at the
close of the next annual general meeting

מניות

29/10/2020

2521834

1083484

פרטנר

דיון

Discussion of the auditor’s remuneration for the year ended
December 31, 2019, as determined by the Audit Committee and
by the Board of Directors, and the report of the Board of
Directors with respect to the remuneration paid to the auditor
and its affiliates for the year ended December 31, 2019

מניות

29/10/2020

2521834

1083484

פרטנר

דיון

Discussion of the Company’s audited financial statements for .3
the year ended December 31, 2019 and the report of the Board
of Directors for such period

מניות

29/10/2020

2521834

1083484

פרטנר

-1.1 '' בהתאם לס,מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון
 למדיניות2.2.1-2.2.3  למדיניות וכן1.2

בעד

Approval of the re-election of the following directors to the .4
Company’s Board of Directors until the close of the next annual
.general meeting: Mr. Richard Hunter, Mr. Yehuda Saban, Mr
Yossi Shachak, Mr. Arie (Arik) Steinberg and Mr. Ori Yaron

מניות

29/10/2020

2521834

1083484

פרטנר

-1.1 '' בהתאם לס,מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון
 למדיניות2.2.1-2.2.3  למדיניות וכן1.2

בעד

Appointment of Mr. Shlomi Zohar as an independent director .5
(Bilty Taluy) of the Company in accordance with the Israeli
,Companies Law and regulations promulgated thereunder
commencing on October 29, 2020

מניות

29/10/2020

2521834

1083484

פרטנר

-1.1 '' בהתאם לס,מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון
 למדיניות2.2.1-2.2.3  למדיניות וכן1.2

בעד

Appointment of Ms. Roly Klinger as an external director .6
(Dahatz) of the Company for a term of three years in accordance
with the Israeli Companies Law and regulations promulgated
thereunder, commencing on October 29, 2020

מניות

29/10/2020

2521834

1083484

פרטנר

-1.1 '' בהתאם לס,מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון
 למדיניות2.2.1-2.2.3  למדיניות וכן1.2

בעד

Appointment of Ms. Marom-Brikman as an external director .7
(Dahatz) of the Company for a term of three years in accordance
with the Israeli Companies Law and regulations promulgated
thereunder, commencing on January 1, 2021

מניות

29/10/2020

2521834

1083484

פרטנר

13 '' בהתאם לס,ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה
למדיניות

בעד

Approval of an amendment to the Company's Compensation .8
Policy for Office Holders

מניות

29/10/2020

2521834

1083484

פרטנר

 למדיניות14 '' בהתאם לס,מינוי רואה חשבון מבקר

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

משק אנרגיה

1166974

0

29/10/2020

מניות

 .1אישור התקשרות החברה במזכר הבנות עם תפו"ז אגש"ח בע"מ לקידום
פרויקט מתח עליון

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

אנו מתרשמים כי ההתקשרות המוצעת הינה לטובת
החברה.

בי גי איי-ש

1092709

31771

01/11/2020

מניות

 .1נושא מס'  :10אישור הצעה פרטית חריגה ונטילת הלוואת בעלים מבעלת
השליטה או מבעלי השליטה בבעלת השליטה והכל בכפוף להשלמת עסקת
ישראייר

בעד

עבר

עסקאות עם בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות

ברן

286013

50656

01/11/2020

מניות

 .1אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה

בעד

עבר

מדיניות התגמול של החברה נמצאה על ידנו
כסבירה על כלל רכיביה.

ברן

286013

50656

01/11/2020

מניות

 .2אישור מינוי מר רן בוקשפן כדירקטור חיצוני בחברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שירותי בנק אוטו

1158161

0

02/11/2020

מניות

 .1נושא מס'  1שעל סדר היום  -מינויו של מר שי און כדירקטור בחברה
תמצית ההחלטה המוצעת :למנות את מר שי און כדירקטור חיצוני לפי
הוראה  301לתקופת כהונה בת שלוש שנים אשר תחל במועד סיום כהונתו
הנוכחית ,בכפוף לקבלת אישור המפקח על הבנקים או אי התנגדותו למינוי.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שירותי בנק אוטו

1158161

0

02/11/2020

מניות

 .2נושא מס'  2שעל סדר היום  -מינויו של מר אהוד ויזנר כדירקטור בחברה
תמצית ההחלטה המוצעת :למנות את מר אהוד ויזנר כדירקטור חיצוני לפי
הוראה  301לתקופת כהונה בת שלוש שנים ,אשר תחל במועד סיום כהונתו
הנוכחית ,בכפוף לקבלת אישור המפקח על הבנקים או אי התנגדותו למינוי.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שירותי בנק אוטו

1158161

0

02/11/2020

מניות

 .3נושא מס'  3שעל סדר היום  -מינויה של גב' ענת פלד כדירקטורית
בחברה תמצית ההחלטה המוצעת :למנות את גב' ענת פלד כדירקטורית
חיצונית בחברה לפי הוראה  301לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל
ממועד סיום הכהונה של הדירקטור החיצוני לפי הוראה  301אשר גב' פלד
תמונה במקומו ,בכפוף לקבלת אישור המפקח על הבנקים או אי התנגדותו
למינוי.

בעד

שירותי בנק אוטו

1158161

0

02/11/2020

מניות

 .4נושא מס'  4שעל סדר היום  -מינויה של גב' אסתר (אתי) לוי כדירקטורית
בחברה תמצית ההחלטה המוצעת :למנות את גב' אסתר (אתי) לוי
כדירקטורית שאינה דירקטורית חיצונית בחברה (על פי המלצות הועדה),
לתקופת כהונה בת שלוש שנים ,אשר תחל במועד סיום כהונתה הנוכחית,
בכפוף לקבלת אישור המפקח על הבנקים או אי התנגדותו למינוי.

בעד

שירותי בנק אוטו

1158161

0

02/11/2020

מניות

 .5נושא מס'  5שעל סדר היום  -מינויו של מר איל יניב כדירקטור בחברה.
תמצית ההחלטה המוצעת :למנות את מר איל יניב כדירקטור שאינו דירקטור
חיצוני בחברה (על פי המלצות הועדה) ,לתקופת כהונה בת שלוש שנים,
שתחל במועד סיום כהונתה של גב' אסתר (אתי) לוי בכפוף לקבלת אישור
המפקח על הבנקים או אי התנגדותו למינוי.

בעד

לא עבר

עבר

לא עבר

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

שירותי בנק אוטו

1158161

0

02/11/2020

מניות

 .6נושא מס'  6שעל סדר היום  -מינויו של מר שלום (שלמה) ביסטרי
כדירקטור בחברה תמצית ההחלטה המוצעת :למנות את מר שלום (שלמה)
ביסטרי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ,שתחל במועד
סיום כהונתו הנוכחית ,בכפוף לקבלת אישור המפקח על הבנקים או אי
התנגדותו למינוי.

בעד

שירותי בנק אוטו

1158161

0

02/11/2020

מניות

 .7נושא מס'  7שעל סדר היום  -מינויו של מר זאב חוגי כדירקטור בחברה.
תמצית ההחלטה המוצעת :למנות את מר זאב חוגי כדירקטור בחברה
לתקופת כהונה בת שלוש שנים ,החל ממועד סיום הכהונה של הדירקטור
אשר מר חוגי ימונה במקומו ,בכפוף לקבלת אישור המפקח על הבנקים או
אי התנגדותו למינוי.

בעד

שירותי בנק אוטו

1158161

0

02/11/2020

מניות

 .8נושא מס'  8שעל סדר היום  -מינויו של מר יוסי לוי כדירקטור בחברה
תמצית ההחלטה המוצעת :למנות את מר יוסי לוי כדירקטור בחברה
לתקופת כהונה בת שלוש שנים ,החל ממועד סיום הכהונה של הדירקטור
אשר מר לוי ימונה במקומו ,בכפוף לקבלת אישור המפקח על הבנקים או אי
התנגדותו למינוי

בעד

שירותי בנק אוטו

1158161

0

02/11/2020

מניות

 .9נושא מס'  9שעל סדר היום  -מינויו של מר עופר נרגסי כדירקטור
בחברה .תמצית ההחלטה המוצעת :למנות את מר עופר נרגסי כדירקטור
בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ,החל ממועד סיום הכהונה של
הדירקטור אשר מר נרגסי ימונה במקומו ,בכפוף לקבלת אישור המפקח על
הבנקים או אי התנגדותו למינוי.

בעד

לא עבר

שירותי בנק אוטו

1158161

0

02/11/2020

מניות

 .10נושא מספר  10שעל סדר היום – תיקון סעיף  22לתקנון החברה
תמצית ההחלטה המוצעת :מוצע לאשר את תיקון סעיף  22לתקנון החברה

בעד

עבר

לדידנו ,בשינוי המוצע אין לפגוע בזכויותיהם של
בעלי מניות המיעוט בחברה

פורמולה מערכות

256016

2827910

02/11/2020

מניות

To re-elect Mr. Marek Panek to the Company’s board of .1
directors, to hold office until the Company’s next annual general
meeting of shareholders and until his successor is duly elected

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

פורמולה מערכות

256016

2827910

02/11/2020

מניות

To re-elect Mr. Rafal Kozlowski to the Board, to hold office .2
until the Company’s next annual general meeting of
shareholders and until his successor is duly elected

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

פורמולה מערכות

256016

2827910

02/11/2020

מניות

To re-elect Mr. Ohad Melnik to the Board, to hold office until .3
the Company’s next annual general meeting of shareholders and
until his successor is duly elected

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

פורמולה מערכות

256016

2827910

02/11/2020

מניות

;To approve the re-appointment of Kost Forer Gabbay &amp .4
Kasierer, registered public accounting firm, a member firm of
Ernst &amp; Young Global, as the Company’s independent
registered public accounting firm, and to authorize the
Company’s Board of Directors and/or its audit committee to fix
the compensation for such independent registered public
accountants

בעד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

עבר

לא עבר

עבר

עבר

נימוקים

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

פורמולה מערכות

256016

2827910

02/11/2020

מניות

To approve an award of equity-based compensation to our .5
chief executive officer, Mr. Guy Bernstein

פורמולה מערכות

256016

2827910

02/11/2020

מניות

By checking the box marked “FOR”, the undersigned hereby .6
confirms that he, she or it is not a “controlling shareholder” and
does not have a “personal interest” (i.e., a conflict of interest) in
the approval of Proposal 5 (in each case as defined in the Israeli
Companies Law, 5759-1999 and described in the Proxy
Statement). If the undersigned or a related party of the
undersigned is a controlling shareholder or has such a conflict of
.”interest, check the box “AGAINST

פורמולה מערכות

256016

2827910

02/11/2020

מניות

To approve amended terms for the Company’s renewed .7
director and officer liability insurance policy

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נגד

לא עבר

בעד

מודיעין יהש

345017

116998

04/11/2020

 .1דיון בדוחות התקופתיים ,לרבות הדוחות הכספיים של השותפות לשנה
יחידת השתתפות שנסתיימה ביום  ,31.12.2019אשר פורסם ביום ( 24.3.2020אסמכתא
.)2020-01-028809

דיון

מודיעין יהש

345017

116998

04/11/2020

 .2דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת ,כפי
יחידת השתתפות
שנקבע על ידי הדירקטוריון

דיון

עבר

נימוקים

תגמול בכירים ,משתנה הוני ,בהתאם לס'' 4.2.5
למדיניות

ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

מודיעין יהש

345017

116998

04/11/2020

 .3למנות מחדש את משרד קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,רואי חשבון
יחידת השתתפות לרואה החשבון המבקר של השותפות לשנת  ,2020ולהסמיך את דירקטוריון
השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרו

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לשותפות.

מודיעין יהש

345017

116998

04/11/2020

 .4לאשר תיקון של סעיף  9למדיניות התגמול הנוכחית בנושא רכישת
יחידת השתתפות פוליסות לביטוח דירקטורים ונושאי משרה ,כמפורט בסעיף  2.4לדוח זימון
האסיפה ובהתאם לנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה

בעד

עבר

אנו מוצאים את התיקון המוצע כמקובל.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

מודיעין יהש

345017

116998

04/11/2020

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

 .5לאשר את הגדלת הון השותפות ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי
לבצע גיוסי הון ,בדרך של הנפקה לציבור ו/או בדרך של זכויות ו/או הצעה
לא אחידה ו /או הצעה לציבור מסוים ו/או בכל דרך אחרת לפיה ניתן יהיה
לגייס הון על -פי הדין במועד הרלוונטי ,באמצעות פרסום דוחות הצעת מדף
בהתאם לתשקיף המדף של השותפות מיום  .30.7.2020הגדלת הון
השותפות וביצוע גיוסי הון ,יעשו ,ככל שיעשו ,בין בגיוס אחד ובין במספר
גיוסים ,בדרך של הנפקה ו /או הנפקות של ניירות ערך של השותפות ,אשר
יוצעו לציבור ו/או בדרך של זכויות ו/או הצעה לא אחידה ו/או הצעה לציבור
יחידת השתתפות
מסוים ו /או בכל דרך אחרת לפיה ניתן יהיה לגייס הון על-פי הדין במועד
הרלוונטי ,באמצעות פרסום דוחות הצעת מדף בהתאם לתשקיף המדף של
השותפות מיום  .30.7.2020מבנה ההנפקות וסכום התמורה שתגויס על-פי
תשקיף המדף וכל דוח הצעת מדף כאמור ,יקבעו על -ידי דירקטוריון השותף
הכללי .ביצוע גיוס ההון יהיה כפוף ,בין היתר ,להחלטה סופית של
דירקטוריון השותף הכללי ולפרסום דוח/ות הצעת מדף ,ולכל דין ,לרבות
קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך שיונפקו כאמור.
הצעת ניירות הערך תעשה ,ככל שתעשה ,בהתאם להור

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בעד

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

הנוסח הינו נוסח מקובל בכלל השותפויות.

פז נפט

1100007

5232021

04/11/2020

מניות

 .1מינוי מר עמיקם (עמי) שפרן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה
שניה של  3שנים החל מיום אישור האסיפה 4 ,בנובמבר  ,2020בהתאם
לסעיף  245לחוק החברות וכאמור בסעיף ( 3.1.1א) בדוח הזימון המצ"ב.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

פז נפט

1100007

5232021

04/11/2020

מניות

 .2מינוי מר אבי פלדר כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת כהונה של  3שנים
החל מיום אישור האסיפה 4 ,בנובמבר  ,2020בהתאם לסעיף  239לחוק
החברות וכאמור בסעיף ( 3.1.1ב) בדוח הזימון המצ"ב.

נגד

לא עבר

רימוני

1080456

535322

05/11/2020

מניות

 .1מינוי מר אבי זלצמן לתפקיד של דירקטור חיצוני בחברה ואישור זכאותו
לגמול

בעד

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

רימוני

1080456

535322

05/11/2020

מניות

 .2אישור התקשרות החברה עם הגב' לילך אשר -טופילסקי בהסכם למתן
שירותי יו"ר דירקטוריון החברה

בעד

תגמול בכירים ,רכיב קבוע ,בהתאם לס'' 4.2.2
למדיניות

בינלאומי

593038

8826034

05/11/2020

מניות

 .1דיווח כי בהתאם לתקנון הבנק ,הדירקטורים המכהנים ,כמפורט להלן,
ממשיכים בכהונתם :צדיק בינו ,גיל בינו ויעקב סיט.

דיון

דיון

בינלאומי

593038

8826034

05/11/2020

מניות

 .2דיון בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2019לרבות דוח הדירקטוריון,
סקירת ההנהלה ודוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות.

דיון

דיון

הסתייגותנו הינה על רקע הבחירה המרובה .אנו
סבורים כי הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים
למילוי התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

בינלאומי

593038

8826034

05/11/2020

מניות

 .3דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת .2019

בינלאומי

593038

8826034

05/11/2020

מניות

 .4מינוי משרד רו"ח סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של הבנק
לשנת  2020והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו בהתאם להיקף
השירותים שיינתנו על ידו.

בעד

בינלאומי

593038

8826034

05/11/2020

מניות

 .5מינוי גב' פנינה ביטרמן -כהן לתקופת כהונה בת שלוש שנים כדירקטורית
חיצונית בבנק ,לפי חוק החברות ,שתחילתה ביום  15בנובמבר .2020

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

בינלאומי

593038

8826034

05/11/2020

מניות

 .6למנות את מר רון לבקוביץ כדירקטור בבנק בהתאם לתקנה  86לתקנון
הבנק ,וזאת לתקופה של עד שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה
הכללית למינוי.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

בינלאומי

593038

8826034

05/11/2020

מניות

 .7לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר דירקטוריון הבנק ,מר רון
לבקוביץ ,כמפורט בנספח א' לדוח המיידי המצ"ב ,החל מיום  15בספטמבר
2020

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

גזית גלוב

126011

5514297

05/11/2020

מניות

 .1דיון בדוחות כספיים ודוח הדירקטוריון ודיווח על שכרו של רואה החשבון
המבקר .פרטים :דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר  2019ודיווח על שכרו של רואה החשבון
המבקר של החברה לשנת  .2019ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה
לשנת  2019שפורסם ביום  7באפריל  ( 2020ובכללו הדוחות הכספיים ודוח
הדירקטוריון לאותה התקופה) (מס' אסמכתא( )2020-01-037542 :להלן:
" הדוח התקופתי") ,באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת
 www.isa.gov.ilובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב
בע"מ בכתובת  .www.tase.co.ilלפרטים אודות שכר הטרחה ששולם
לרואה החשבון המבקר של החברה בגין שנת  2019ראו סעיף  5.3לדוח
הדירקטוריון שנכלל במסגרת הדוח התקופתי.

דיון

גזית גלוב

126011

5514297

05/11/2020

מניות

 .2מינוי רואה חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את
שכרו .פרטים :מינוי מחדש של משרד קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,כרואה
חשבון מבקר של החברה ,והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
בהתאם להוראות חוק החברות ,ועדת הביקורת והמאזן של החברה
המליצה לדירקטוריון החברה ולבעלי מניותיה למנות מחדש את משרד
קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,כרואה חשבון מבקר לחברה .למעט כרואי
חשבון מבקרים ,כיועצי מס ומעת לעת כיועצים בהיקף לא מהותי ,לקוסט,
פורר ,גבאי את קסירר אין קשרים נוספים עם החברה ו/או עם חברות בת
פרטיות שלה.

בעד

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והמוניטין
לערוך שירותי ביקורת לחברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

גזית גלוב

126011

5514297

05/11/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר אהוד ארנון כדירקטור בחברה .פרטים :מוצע למנות
מחדש את מר ארנון לתקופת כהונה נוספת .הצהרת כשירותו של מר ארנון
מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה .לפרטים אודות מר ארנון (לרבות
השכלתו וניסיונו) ראו תקנה  26בפרק ד' (פרטים נוספים) בדוח התקופתי,
אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה .לפירוט התגמולים
והסדרי הפטור ,הביטוח והשיפוי להם זכאי מר ארנון ,ראו תקנות  21ו29-א
בפרק ד' (פרטים נוספים) בדוח התקופתי ,אשר המידע האמור בו מובא כאן
על דרך ההפניה .החלטה :מינוי מחדש של מר אהוד ארנון כדירקטור
בחברה.

בעד

גזית גלוב

126011

5514297

05/11/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר חיים כצמן כדירקטור בחברה .פרטים :מוצע למנות
מחדש את מר כצמן לתקופת כהונה נוספת .הצהרת כשירותו של מר כצמן
מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה .לפרטים אודות מר כצמן (לרבות
השכלתו וניסיונו) ראו תקנה  26בפרק ד' (פרטים נוספים) בדוח התקופתי,
אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה .לפירוט התגמולים
והסדרי הפטור ,הביטוח והשיפוי להם זכאי מר כצמן בחברה (לרבות
התגמולים להם זכאי מר כצמן בגין כהונתו בתפקידים נוספים בחברה
ובקבוצה) ,ראו תקנות  21ו29-א בפרק ד' (פרטים נוספים) בדוח התקופתי,
אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה .החלטה :מינוי מחדש של
מר חיים כצמן כדירקטור בחברה.

בעד

גזית גלוב

126011

5514297

05/11/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של גב' זהבית כהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.
פרטים :מוצע למנות מחדש את גב' כהן לתקופת כהונה נוספת .הצהרת
כשירותה של גב' כהן מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה .לפרטים
אודות גב' כהן ( לרבות השכלתה וניסיונה) ראו תקנה  26בפרק ד' (פרטים
נוספים) בדוח התקופתי ,אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה
וכן ראו סעיף  1.3לדוח זימון האסיפה .לפירוט התגמולים והסדרי הפטור,
הביטוח והשיפוי להם זכאית גב' כהן ראו תקנות  21ו29-א בפרק ד' (פרטים
נוספים) בדוח התקופתי ,אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.
החלטה :מינוי מחדש של גב' זהבית כהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.

בעד

גזית גלוב

126011

5514297

05/11/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר אביעד ערמוני כדירקטור בלתי תלוי בחברה .פרטים:
מוצע למנות מחדש את מר ערמוני לתקופת כהונה נוספת .הצהרת כשירותו
של מר ערמוני מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה .לפרטים אודות מר
ערמוני ( לרבות השכלתו וניסיונו) ראו סעיף  1.3לדוח זימון האסיפה .לפירוט
התגמולים והסדרי הפטור ,הביטוח והשיפוי להם זכאי מר ערמוני ,ראו
תקנות  21ו29-א בפרק ד' (פרטים נוספים) בדוח התקופתי ,אשר המידע
האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה .ההחלטה :מינוי מחדש של מר אביעד
ערמוני כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

בעד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

גזית גלוב

126011

5514297

05/11/2020

מניות

 .7חידוש ועדכון הסכם עם נורסטאר החזקות אינק .פרטים :מוצע לאשר
חידוש התקשרות עם נורסטאר החזקות אינק ,.בעלת השליטה בחברה
("נורסטאר") ,בעניינים המפורטים להלן( :א) הסכם שירותים ("הסכם
השירותים") בין החברה ובין נורסטאר ונורסטאר ישראל בע"מ ,חברה בת
בבעלותה המלאה של נורסטאר ("נורסטאר ישראל"; וביחד עם נורסטאר:
"קבוצת נורסטאר") ,תוך עדכון התמורה בגין השירותים ,כמפורט להלן; ו-
(ב) תניית אי תחרות הקיימת בין החברה וקבוצת נורסטאר ("תניית אי
התחרות") .הסכם השירותים ותניית אי התחרות האמורים שלובים זה בזה
והם אושרו על -ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ומובאים לאישור
האסיפה הכללית של החברה כמקשה אחת ,לתקופה של שלוש ( )3שנים,
החל מיום  16בנובמבר  ,2020והכל כמפורט להלן .הסכם השירותים ותניית
אי התחרות אושרו לראשונה בחודש ינואר  2012על-ידי האסיפה הכללית
של החברה ( לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה) כחלק
מהסכם הכולל את שלושת הרכיבים המפורטים להלן ("הסכם ( :)"2012א)
הסכם השירותים בין החברה ובין קבוצת נורסטאר; (ב) תניית אי תחרות בין
החברה וקבוצת נורסטאר; ו( -ג) מתן זכויות רישום בארה"ב לנורסטאר בקש

בעד

רבוע כחול נדלן

1098565

1778293

05/11/2020

מניות

דיון בדוחות הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנים  2018ו2019-

דיון

רבוע כחול נדלן

1098565

1778293

05/11/2020

מניות

 .2לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט ( )BDOכרואה
החשבון המבקר של החברה

בעד

משרד רו"ח בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

רבוע כחול נדלן

1098565

1778293

05/11/2020

מניות

 .3לאשר את מינויו מחדש של מר מוטי בן-משה כדירקטור בחברה ,כמפורט
בסעיף  1.3לדוח זימון האסיפה המצ"ב

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

רבוע כחול נדלן

1098565

1778293

05/11/2020

מניות

 .4לאשר את מינויו מחדש של מר יניב רוג כדירקטור בחברה ,כמפורט
בסעיף  1.3לדוח זימון האסיפה המצ"ב

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

רבוע כחול נדלן

1098565

1778293

05/11/2020

מניות

 .5לאשר את מינויו מחדש של מר עודד נגר כדירקטור בחברה ,כמפורט
בסעיף  1.3לדוח זימון האסיפה המצ"ב

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

רבוע כחול נדלן

1098565

1778293

05/11/2020

מניות

 .6לאשר את מינויו מחדש של מר אלכס סורז'קו כדירקטור בחברה ,כמפורט
בסעיף  1.3לדוח זימון האסיפה המצ"ב

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

החלטת האסיפה

נימוקים

אנו מתרשמים כי ההסכם המוצע הינו לטובת
החברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

רבוע כחול נדלן

1098565

1778293

05/11/2020

מניות

 .7לאשר את מינויוה מחדש של גב' אסתרי גילעז-רן כדירקטורית בלתי
תלויה בחברה ,כמפורט בסעיף  1.3לדוח זימון האסיפה המצ"ב

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

רבוע כחול נדלן

1098565

1778293

05/11/2020

מניות

 .8לאשר את מינויו מחדש של מר גד הורן כדירקטור בחברה ,כמפורט
בסעיף  1.3לדוח זימון האסיפה המצ"ב

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

רבוע כחול נדלן

1098565

1778293

05/11/2020

מניות

 .9לאשר את מדיניות התגמול המוצעת בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק
החברות ,בנוסח המצורף כנספח ב' ,לדוח זימון האסיפה המצ"ב ,כמפורט
בסעיף  2לדוח זימון האסיפה המצ"ב

נגד

התקרות המוצעות נראות לנו כגבוהות

רבוע כחול נדלן

1098565

1778293

05/11/2020

מניות

 .10לאשר את התקשרות החברה בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה
כמפורט בסעיף  3לדוח זימון האסיפה המצ"ב ,ולאשר הכללתן בתנאי
כהונתם והעסקתם של דירקטורים ונושאי משרה בחברה ,כפי שיכהנו
בחברה מעת לעת ,הכל כמפורט בסעיף  3לדוח זימון האסיפה המצ"ב

בעד

תנאי הפוליסה נראים לנו כסבירים

רבוע כחול נדלן

1098565

1778293

05/11/2020

מניות

 .11לאשר הענקת כתב שיפוי ליו" ר הדירקטוריון מר מוטי בן-משה ,בנוסח
זהה לנוסח כתב השיפוי לנושאי המשרה בחברה שצורף כנספח ג' לדוח
זימון האסיפה המצ"ב ,הכל כמפורט בסעיף  4ובסעיף  8לדוח זימון האסיפה
המצ"ב

בעד

כתב השיפוי מוגבל ל 25%מהונה העצמי של
החברה ,בהתאם למדיניותנו

רבוע כחול נדלן

1098565

1778293

05/11/2020

מניות

 .12לאשר את התקשרות החברה עם מר זיסמן להענקת שירותי מ"מ מנכ"ל
לחברה באמצעות מר זיסמן ולאשר תנאי כהונתו של מר זיסמן כמ"מ מנכ"ל
החברה ,וכן לאשר את החזר התשלומים בהם נשאה א.ר רבוע פיתוח וייזום
בע"מ ,חברה בת של בעלת השליטה בחברה בגין העמדת שירותיו של מר
זיסמן לחברה עד למועד האסיפה ,הכל בהתאם לתנאים שעיקריהם פורטו
בסעיף  5לדוח זימון האסיפה המצ"ב.

בעד

רבוע כחול נדלן

1098565

1778293

05/11/2020

מניות

 .13לאשר את התקשרות החברה עם חברה בבעלותו המלאה ובשליטתו
של מר מוטי בן-משה ,לפיה יוענקו לחברה שירותי יו"ר דירקטוריון באמצעות
מר בן-משה ,בתוקף מיום  1בינואר  2019ולתקופה של שלוש שנים ,החל
ממועד אישור האסיפה ,הכל בהתאם לתנאים שעיקריהם פורטו בסעיף 6
לדוח זימון האסיפה המצ"ב

נגד

רבוע כחול נדלן

1098565

1778293

05/11/2020

מניות

 .14לאשר כי החברה תישא בתשלום בגין כהונת מר בן-משה כיו"ר
דירקטוריון החברה בתקופה של שנתיים שתחילתה ביום  1בינואר 2017
וסיומה ביום  31בדצמבר  ,2018הכל כמפורט בסעיף  7לדוח זימון האסיפה
המצ"ב

נגד

דיסקונט השקעות

639013

854460

06/11/2020

מניות

 .1אישור מינויו של מר יורם טורבוביץ כדירקטור בחברה לתקופת כהונה,
שתחל החל ממועד אישור מינויו על-ידי האסיפה הכללית המזומנת על -פי
דוח זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים

השכר המוצע נראה לנו כגבוה ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה

אנו מסתייגים מהחלת תנאים בדיעבד ועל כן לא
הורד מסדר היום
נתמוך בהחזר המוצע

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

דיסקונט השקעות

639013

854460

06/11/2020

מניות

 .2אישור מינויו של מר עומר סרבינסקי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה,
שתחל החל ממועד אישור מינויו על-ידי האסיפה הכללית המזומנת על -פי
דוח זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

דיסקונט השקעות

639013

854460

06/11/2020

מניות

 .3אישור מינויו של מר קובי נימקובסקי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה,
שתחל החל ממועד אישור מינויו על-ידי האסיפה הכללית המזומנת על -פי
דוח זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

דיסקונט השקעות

639013

854460

06/11/2020

מניות

 .4אישור מינויה של גב' אסנת הלל פיין כדירקטורית בחברה לתקופת
כהונה ,שתחל החל ממועד אישור מינויה על-ידי האסיפה הכללית המזומנת
על -פי דוח זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

דיסקונט השקעות

639013

854460

06/11/2020

מניות

 .5אישור סיום כהונתו של מר אדוארדו אלשטיין (יו" ר הדירקטוריון) במועד
אישור החלטה זו על-ידי האסיפה הכללית המזומנת על -פי דוח זה.

בעד

לאור סיום כהונתו של בעל השליטה לשעבר
בחברה ,אנו תומכים בסיום כהונתו.

דיסקונט השקעות

639013

854460

06/11/2020

מניות

 .6אישור סיום כהונתו של מר סאול זאנג במועד אישור החלטה זו על-ידי
האסיפה הכללית המזומנת על -פי דוח זה.

בעד

לאור סיום כהונתו של בעל השליטה לשעבר
בחברה ,אנו תומכים בסיום כהונתו.

דיסקונט השקעות

639013

854460

06/11/2020

מניות

 .7אישור סיום כהונתו של מר אלחנדרו אלשטיין במועד אישור החלטה זו
על-ידי האסיפה הכללית המזומנת על -פי דוח זה.

בעד

לאור סיום כהונתו של בעל השליטה לשעבר
בחברה ,אנו תומכים בסיום כהונתו.

דיסקונט השקעות

639013

854460

06/11/2020

מניות

 .8אישור סיום כהונתה של גב' דיאנה אלשטיין דן במועד אישור החלטה זו
על-ידי האסיפה הכללית המזומנת על -פי דוח זה.

בעד

לאור סיום כהונתו של בעל השליטה לשעבר
בחברה ,אנו תומכים בסיום כהונתה.

דיסקונט השקעות

639013

854460

06/11/2020

מניות

 .9אישור סיום כהונתו של מר מריו בלכר במועד אישור החלטה זו על-ידי
האסיפה הכללית המזומנת על -פי דוח זה.

בעד

לאור סיום כהונתו של בעל השליטה לשעבר
בחברה ,אנו תומכים בסיום כהונתו.

על בד

625012

244419

08/11/2020

מניות

 .1מינוי גב' הינלה קונפורטי לדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופה של
שלוש שנים החל מיום 11.11.2020

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

ביאיר

1097229

137953

08/11/2020

מניות

 .1לאשר מתן פוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ,שאינם נמנים על בעלי
השליטה בחברה וקרובו ,החל מיום  5אוקטובר 2020

בעד

ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

עדיקה סטייל

1143643

92625

08/11/2020

מניות

 .1אישור עדכון למדיניות התגמול של החברה

בעד

אנו מוצאים את התיקונים המוצעים למדיניות
התגמול כמקובלים.

דמרי

1090315

1180495

08/11/2020

מניות

 .1מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר לשנים 2022-2023

בעד

עבר

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

דמרי

1090315

1180495

08/11/2020

מניות

 .2מינויו מחדש של מר יגאל דמרי כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

דמרי

1090315

1180495

08/11/2020

מניות

 .3מינויו מחדש של מר אסי חורב כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה נוספת
עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

דמרי

1090315

1180495

08/11/2020

מניות

 .4מינויה מחדש של גב' דינה סבן כדירקטורית בחברה ,לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

עבר

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

דמרי

1090315

1180495

08/11/2020

מניות

 .5מינויה מחדש של גב' תמר סלמניק כדירקטורית בלתי תלויה בחברה,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

עבר

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

דמרי

1090315

1180495

08/11/2020

מניות

 .6מתן פטור לדירקטורים ונושאי המשרה ,אשר אינם נמנים על בעל
השליטה וקרוביו ,והכל כמפורט בסעיף  1.4לדוח זימון האסיפה

בעד

עבר

כתב הפטור הינו בנוסח מסויג בהתאם למדיניותנו

דמרי

1090315

1180495

08/11/2020

מניות

 .7מתן פטור למר חזי דמרי ,והכל כמפורט בסעיף  1.4לדוח זימון האסיפה

בעד

עבר

כתב הפטור הינו בנוסח מסויג בהתאם למדיניותנו

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

דמרי

1090315

1180495

08/11/2020

מניות

 .8עדכון לכתב ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי המשרה ,אשר אינם
נמנים על בעל השליטה וקרוביו ,והכל כמפורט בסעיף  1.6לדוח זימון
האסיפה

בעד

עבר

כתב השיפוי מוגבל לעד  25%מהונה העצמי של
החברה ,בהתאם למדיניותנו

דמרי

1090315

1180495

08/11/2020

מניות

 .9עדכון לכתב ההתחייבות לשיפוי למר יגאל דמרי ולגב' איריס דמרי ומתן
כתב שיפוי למר חזי דמרי ,והכל כמפורט בסעיף  1.7לדוח זימון האסיפה

בעד

עבר

כתב השיפוי מוגבל לעד  25%מהונה העצמי של
החברה ,בהתאם למדיניותנו

דמרי

1090315

1180495

08/11/2020

מניות

 .10תיקון לתקנון המפורט בסעיף  1.8לדוח זימון האסיפה ,והכל בהתאם
לנוסח המצורף כנספח ד' לדוח זימון האסיפה

בעד

טרם ננעלה

התיקון המוצע תייחס לתקנון החברה ותואם את
מדיניותנו

ביג

1097260

3711827

08/11/2020

מניות

 .1לאשר מינויו של מר יפתח רון -טל כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת
כהונה ראשונה בת שלוש ( )3שנים ,החל ממועד אישור האסיפה ,לרבות
אישור תנאי כהונתו

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

ביג

1097260

3711827

08/11/2020

מניות

 .2לאשר הענקת  4,000אופציות לא רשומות למר יפתח רון  -טל ,אשר
עתיד להתמנות כדירקטור חיצוני בחברה ,בהתאם לתנאי תוכנית האופציות
והדוח

בעד

תגמול הוני לדירקטורים ודחצים ,בהתאם לס'' 4.2.9
למדיניות

נורסטאר החזקות

723007

1310621

09/11/2020

מניות

 .1דיון בדו"חות כספיים ודו"ח הדירקטוריון .פרטים :דיון בדו"חות הכספיים
ובדו" ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר .2019
ניתן לעיין בדו"ח התקופתי של החברה לשנת  2019שפורסם ביום 12
באפריל ( 2020ובכללו הדו"חות הכספיים ודו"ח הדירקטוריון לשנת )2019
(מס' אסמכתא"( )2020-01-038070 :הדו"ח התקופתי") ,באתר ההפצה
של רשות ניירות ערך בכתובת  www.isa.gov.ilובאתר האינטרנט של
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת  .www.tase.co.ilלפרטים
אודות שכר ששולם לרואה החשבון המבקר של החברה בגין שנת 2019
ראו סעיף  6.3בדו"ח הדירקטוריון שנכלל במסגרת הדו"ח התקופתי.

דיון

נורסטאר החזקות

723007

1310621

09/11/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון
החברה לקבוע את שכרו .פרטים :מינוי מחדש של משרד קוסט ,פורר ,גבאי
את קסירר ,כרואה חשבון מבקר של החברה ,והסמכת דירקטוריון החברה
לקבוע את שכרו .דירקטוריון החברה המליץ לבעלי מניותיה למנות מחדש
את משרד קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,כרואה חשבון מבקר לחברה.
למעט כרואי חשבון מבקרים ,ומעת לעת כיועצים בהיקף לא מהותי ,לקוסט,
פורר ,גבאי את קסירר אין קשרים נוספים עם החברה ו/או עם חברות בת
פרטיות שלה .ההחלטה המוצעת :לאשר למנות מחדש את משרד קוסט,
פורר ,גבאי את קסירר ,כרואה חשבון מבקר של החברה ,ולהסמיך את
דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

בעד

נימוקים

המשרד הינו בעל הידע והניסיון לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

נורסטאר החזקות

723007

1310621

09/11/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר דורי סגל כדירקטור בחברה פרטים :מינוי מחדש של
מר דורי סגל כדירקטור בחברה בהתאם לסעיף  2בתקנה  IIIלתקנון
החברה .בהתאם לתקנה האמורה ,יתר הדירקטורים שאינם דירקטורים
חיצוניים (מר חיים כצמן ,גב' בת-עמי כצמן-גורדון וגב' עדן אביטן) ימשיכו
בכהונתם עד למועד החלפתם או העמדתם לבחירה מחדש בהתאם לתנאי
תקנון החברה .מר סגל מכהן כדירקטור בחברה מיום  8ביולי .2008
לפרטים אודות מר סגל ( לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה  26בפרק ד'
(פרטים נוספים על החברה) לדו"ח התקופתי .המידע האמור מובא כאן על
דרך ההפניה .כן ראו סעיף  1.3בדוח זימון האסיפה .לפירוט התגמולים
והסדרי הביטוח והשיפוי להם זכאי מר סגל בגין כהונתו כאמור ,כפי שזכאים
גם יתר הדירקטורים בחברה ,ראו תקנות  21ו29-א בפרק ד' (פרטים
נוספים) בדו"ח התקופתי .להערכת דירקטוריון החברה ,בהסתמך ,בין
היתר ,על הצהרת הכשירות שמסר מר סגל לחברה ,מר סגל הינו בעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית ,כמשמעותה בסעיף  240לחוק החברות,
התשנ"ט"( 1999-חוק החברות") ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים
לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות
מקצועית) ,התשס"ו2005-

נגד

נורסטאר החזקות

723007

1310621

09/11/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר שמואל מסנברג דירקטור חיצוני בחברה .פרטים:
מוצע למנות מחדש את מר שמואל מסנברג לתקופת כהונה שנייה ,בת
שלוש ( )3שנים ,שתחילתה ביום  13בנובמבר  .2020לפרטים אודות מר
מסנברג ( לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה  26בפרק ד' (פרטים נוספים
על החברה) לדו"ח התקופתי .המידע האמור מובא כאן על דרך ההפניה .כן
ראו סעיף  1.4בדוח זימון האסיפה .לפירוט התגמולים והסדרי הביטוח
והשיפוי להם זכאי מר מסנברג בגין כהונתו כאמור ,כפי שזכאים גם יתר
הדירקטורים בחברה ,ראו תקנות  21ו29-א בפרק ד' (פרטים נוספים) בדו"ח
התקופתי .להערכת דירקטוריון החברה ,בהסתמך ,בין היתר ,על הצהרה
שמסר מר מסנברג לחברה ,מר מסנברג הינו בעל מומחיות חשבונאית
ופיננסית ,כמשמעותה בסעיף  240לחוק החברות ובתקנות המומחיות
והכשירות .בהתאם להוראת סעיף  241לחוק החברות ,הצהרתו של מר
מסנברג בדבר כשירותו לשם ביצוע תפקידו כדירקטור בחברה ,מצורפת
כנספח א' לדו"ח זימון האסיפה .לפרטים נוספים ,ראו סעיף 1.4בדו"ח זימון
האסיפה .ההחלטה המוצעת :למנות את מר שמואל מסנברג כדירקטור
חיצוני בחברה לתקופת כהונה שנייה של שלוש ( )3שנים ,החל מיום 13
בנובמבר .2020

בעד

נורסטאר החזקות

723007

1310621

09/11/2020

מניות

 .5מינוי של מר משה רונן דירקטור בחברה .פרטים :מוצע למנות את מר
משה רונן כדירקטור בחברה החל ממועד אישור החלטה זו על ידי האסיפה
הכללית .לפרטים הנוגעים למר רונן ,כנדרש על-פי תקנה  26לתקנות ניירות
ערך (דו" חות תקופתיים ומידיים) ,תש"ל "( 1970 -תקנות הדו"חות") ראו
סעיף  1.5לדוח זימון האסיפה .להערכת דירקטוריון החברה ,בהסתמך ,בין
היתר ,על הצהרת הכשירות שמסר מר רונן לחברה ,מר רונן הינו בעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית ,כמשמעותה בסעיף  240לחוק החברות
ובתקנות המומחיות והכשירות .הצהרתו של מר רונן בדבר כשירותו לשם
ביצוע תפקידו כדירקטור בחברה ,מצורפת כנספח א' לדו"ח זימון האסיפה.
לפירוט התגמולים והסדרי הביטוח והשיפוי להם זכאי מר רונן בגין כהונתו
כאמור ,כפי שזכאים גם יתר הדירקטורים בחברה ,ראו תקנות  21ו29-א
בפרק ד' (פרטים נוספים) בדו"ח התקופתי .נוסח כתב השיפוי ופטור
מאחריות שמוצע להעניק למר רונן מצ"ב כנספח ב' לדו"ח זימון האסיפה.
ההחלטה המוצעת :למנות את מר משה רונן כדירקטור בחברה.

נגד

החלטת האסיפה

נימוקים

בחברה ישנו מנגנון מדורג אשר אינו תואם את
מדיניותנו.

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בחברה ישנו מנגנון מדורג למינוי דירקטורים אשר
אינו תואם את מדיניותנו.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

נורסטאר החזקות

723007

1310621

09/11/2020

מניות

 .6חידוש והענקת התחייבות לשיפוי למר חיים כצמן פרטים :בהתאם
להחלטת האסיפה הכללית של החברה מחודש פברואר  ,2004כפי
שעודכנה בחודש נובמבר  2011ובחודש נובמבר  ,2017ובהתאם למדיניות
התגמול של החברה ,זכאים הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה לכתבי
התחייבות לשיפוי .לאור הוראות סעיף  275לחוק החברות (החלות על
החברה על אף שהינה חברה זרה ,וזאת מכח סעיף 39א' והתוספת רביעית
לחוק ניירות ערך) ,התקשרות של חברה ציבורית עם בעל השליטה בה או
עם קרובו באשר לתנאי כהונתו והעסקתו ,לרבות התחייבות לשיפוי ,טעונה
אישור אחת לשלוש ( )3שנים .במסגרת זאת ,בחודש נובמבר  2017אישרה
האסיפה הכללית של החברה הענקת כתב התחייבות לשיפוי גם לבעל
השליטה בחברה ,מר חיים כצמן ,המכהן כמנכ"ל החברה וסגן יו"ר
הדירקטוריון ,בתוקף לשלוש ( )3שנים החל מיום 14בנובמבר  .2017על כן,
מוצע להעניק מחדש כתב ההתחייבות לשיפוי לבעל השליטה וקרוביו בנוסח
המצ"ב כנספח ב' לדו"ח זימון האסיפה ,אשר הינו במתכונת ובהיקף הזהים
לאלה של יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ההחלטה המוצעת:
לאשר הענקה מחדש של כתב השיפוי למר כצמן ,במתכונת ובהיקף הזהים
לאלה של יתר הדירקטורים ונושאי

בעד

נורסטאר החזקות

723007

1310621

09/11/2020

מניות

 .7חידוש והענקת התחייבות לשיפוי לגב בת עמי כצמן גורדון ,בתו של בעל
השליטה המכהנת כדירקטורית בחברה לפרטים בנוגע לרקע לנושא שעל
סדר היום ,ראו הרקע המפורט בנושא מס'  6שעל סדר היום .ההחלטה
המוצעת :לאשר הענקה מחדש של כתב השיפוי לגב' כצמן-גורדון ,במתכונת
ובהיקף הזהים לאלה של יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ,כמצורף
בנספח ב' לדו"ח זימון האסיפה ,לתקופה של שלוש ( )3שנים ,החל מיום 14
בנובמבר .2020

בעד

נורסטאר החזקות

723007

1310621

09/11/2020

מניות

 .8חידוש והענקת התחייבות לשיפוי למר צבי גורדון ,חתנו של בעל השליטה
המכהן כנושא משרה בחברה לפרטים בנוגע לרקע לנושא שעל סדר היום,
ראו הרקע המפורט בנושא מס'  6שעל סדר היום .ההחלטה המוצעת :לאשר
הענקה מחדש של כתב השיפוי למר גורדון ,במתכונת ובהיקף הזהים לאלה
של יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ,כמצורף בנספח ב' לדו"ח
זימון האסיפה ,לתקופה של שלוש ( )3שנים ,החל מיום  14בנובמבר .2020

בעד

נורסטאר החזקות

723007

1310621

09/11/2020

מניות

 .9הענקת כתב פטור מאחריות למר דורי סגל פרטים :בהתאם להחלטת
האסיפה הכללית של החברה מחודש פברואר  ,2004כפי שעודכנה בחודש
נובמבר  2011ובחודש נובמבר  ,2017ובהתאם למדיניות התגמול של
החברה ,זכאים הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה לכתב פטור מאחריות.
בהתאם ,מוצע להעניק למר סגל כתב פטור מאחריות בנוסח ובהיקף זהים
לאלה של יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה (בכפוף לאמור להלן),
כמפורט בסעיף  2לנספח ב' המצ"ב לדו"ח זימון האסיפה .יצוין ,כי בהתאם
למדיניות התגמול של החברה מחודש נובמבר  ,2019החל ממועד אימוצה,
כתבי הפטור המוענקים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ,לרבות כתב
הפטור שיוענק למר סגל ,לא יחולו על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או
לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק
כתב הפטור) יש בה עניין אישי ( למעט עניין אישי הנובע מכהונה כנושא
משרה בחברה וגם כנושא משרה בחברה קשורה של החברה) .כמו כן,
מכתב הפטור הושמטה ההתייחסות לפטור בדיעבד .ההחלטה המוצעת:
לאשר הענקה של כתב פטור מאחריות למר סגל ,כמפורט בסעיף  2בנספח
ב' לדו"ח זימון האסיפה.

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנו.

נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנו.

נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנו.

נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנו.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

נורסטאר החזקות

723007

1310621

09/11/2020

מניות

 .10הענקת כתב פטור מהתחייבות למר חיים כצמן פרטים :בהתאם
למדיניות התגמול של החברה ,זכאים הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה,
לרבות אלו הנמנים עם בעל השליטה בחברה וקרוביו ,לכתבי פטור
מהתחייבות .בכפוף להוראות חוק החברות ,תחולתם של תנאי פטור
מאחריות תהיה רוחבית ואחידה לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה.
לאור הוראות סעיף  275לחוק החברות (החלות על החברה על אף שהינה
חברה זרה ,וזאת מכח סעיף 39א'' והתוספת רביעית לחוק ניירות ערך),
התקשרות של חברה ציבורית עם בעל השליטה בה או עם קרובו באשר
לתנאי כהונתו והעסקתו ,לרבות התחייבות לפטור ,טעונה אישור אחת
לשלוש ( )3שנים .במסגרת זאת ,מוצע לאשר הענקת כתב פטור
מהתחייבות לבעל השליטה בחברה ,מר חיים כצמן ,המכהן כמנכ"ל החברה
וסגן יו"ר הדירקטוריון ,לגב'' בת-עמי כצמן-גורדון ,בתו של מר כצמן,
המכהנת כדירקטורית בחברה ,ולמר צבי גורדון ,בעלה של הגב'' כצמן-
גורדון ,המכהן כסמנכ"ל השקעות בחברה ,בנוסח ובהיקף זהים לאלה של
יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה (בכפוף לאמור להלן) ,כמפורט
בסעיף  2לנספח ב'' המצ"ב לדו"ח זימון האסיפה ,בתוקף לשלוש ( )3שנים
החל ממועד אישור האסיפה הכללית .יצוין,

בעד

נורסטאר החזקות

723007

1310621

09/11/2020

מניות

 .11הענקת כתב פטור מהתחייבות לגב' בת עמי כצמן גורדון ,בתו של בעל
השליטה המכהנת כדירקטורית בחברה לפרטים בנוגע לרקע לנושא שעל
סדר היום ,ראו הרקע המפורט בנושא מס'  10שעל סדר היום .ההחלטה
המוצעת :לאשר הענקה של כתב פטור מאחריות לגב' בת-עמי כצמן-גורדון,
בנוסח המצורף בסעיף  2בנספח ב' לדו"ח זימון האסיפה ,לתקופה של שלוש
( )3שנים ,החל ממועד אישור האסיפה הכללית.

בעד

נורסטאר החזקות

723007

1310621

09/11/2020

מניות

 .12הענקת כתב פטור מהתחייבות לדירקטורים למר צבי גורדון ,חתנו של
בעל הליטה המכהן כנושא משרה בחברה לפרטים בנוגע לרקע לנושא שעל
סדר היום ,ראו הרקע המפורט בנושא מס'  10שעל סדר היום .ההחלטה
המוצעת :לאשר הענקה של כתב פטור מאחריות למר צבי גורדון בנוסח
המצורף בסעיף  2בנספח ב' לדו"ח זימון האסיפה ,לתקופה של שלוש ()3
שנים ,החל ממועד אישור האסיפה הכללית.

בעד

אגוד הנפקות

1124080

107570.2

09/11/2020

איגרות חוב

 .1לאשר את מינויו של הנאמן משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ חלף
מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ החל ממועד קבלת ההחלטה על ידי
האסיפה המיוחדת של מחזיקי כתבי ההתחייבות הנדחים לתקופה של עד
לפירעונן המלא והסופי של כתבי ההתחייבות הנדחים (סדרה יט') של
החברה .כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו מוצע לאשר את חתימת
החברה ,הנאמן היוצא והנאמן הנכנס על תוספת לשטר הנאמנות ותוספותיו
כפי שנחתמו מעת לעת ,בנוסח המצ"ב.

בעד

לנאמן הידע והניסיון הדרושים לתפקיד.

עזריאלי קבוצה

1119478

28317189

09/11/2020

מניות

 .1אישור מינוי מחדש של גב' דנה עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת
כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה ,אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות
או תקנון ההתאגדות של החברה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

עזריאלי קבוצה

1119478

28317189

09/11/2020

מניות

 .2אישור מינוי מחדש של גב' שרון עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת
כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה ,אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות
או תקנון ההתאגדות של החברה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

החלטת האסיפה

נימוקים

נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנו.

נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנו.

נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנו.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

עזריאלי קבוצה

1119478

28317189

09/11/2020

מניות

 .3אישור מינוי מחדש של גב' נעמי עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת
כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה ,אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות
או תקנון ההתאגדות של החברה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

עזריאלי קבוצה

1119478

28317189

09/11/2020

מניות

 .4אישור מינוי מחדש של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה,
אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון
ההתאגדות של החברה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

עזריאלי קבוצה

1119478

28317189

09/11/2020

מניות

 .5אישור מינוי מחדש של גב' ציפורה כרמון כדירקטורית בחברה לתקופת
כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה ,אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות
או תקנון ההתאגדות של החברה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

עזריאלי קבוצה

1119478

28317189

09/11/2020

מניות

 .6אישור מינוי מחדש של מר אורן דרור כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה,
אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון
ההתאגדות של החברה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

עזריאלי קבוצה

1119478

28317189

09/11/2020

מניות

 .7אישור מינוי מחדש של מר דן יצחק גילרמן כדירקטור בחברה לתקופת
כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה ,אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות
או תקנון ההתאגדות של החברה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

עזריאלי קבוצה

1119478

28317189

09/11/2020

מניות

 .8אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח  Deloitteבריטמן ,אלמגור ,זהר ושות'
כרואה חשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה.

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

עזריאלי קבוצה

1119478

28317189

09/11/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר .2019

דיון

חילן

1084698

2646211

11/11/2020

מניות

הצגת הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר.2019 ,

דיון

חילן

1084698

2646211

11/11/2020

מניות

 .2אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,מר אבי באום ,עד
לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה
שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

חילן

1084698

2646211

11/11/2020

מניות

 .3אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,מר רמי אנטין ,עד
לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה
שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

חילן

1084698

2646211

11/11/2020

מניות

 .4אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,מר מירון אורן ,עד
לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה
שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

חילן

1084698

2646211

11/11/2020

מניות

 .5אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר
כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד תום האסיפה השנתית
שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי ,והסמכת דירקטוריון החברה
לקבוע את שכרו.

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

חילן

1084698

2646211

11/11/2020

מניות

 .6תיקון תקנון ההתאגדות של החברה ,למעט סעיפי הפטור השיפוי
והביטוח.

בעד

השינויים שנעשו על ידי החברה הינם טכניים
בעיקרם ותואמים את המקובל בשוק

חילן

1084698

2646211

11/11/2020

מניות

 .7תיקון סעיפי הפטור ,השיפוי והביטוח בתקנון החברה.

בעד

סעיפי הביטוח השיפוי והפטור תוקנו בהתאם
למדיניותנו.

טלסיס

354019

319421

12/11/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנת ( 2019הכולל
דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר בשנת .)2019

דיון

טלסיס

354019

319421

12/11/2020

מניות

 .2אישור ההתקשרות עם מר אמיר יגודה (בעל שליטה)

בעד

התנאים המוצעים לו סבירים ביחס למקובל בשוק.

טלסיס

354019

319421

12/11/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של הדירקטור המכהן יונתן שיף

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

טלסיס

354019

319421

12/11/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטור המכהן עופר רשף

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

טלסיס

354019

319421

12/11/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת עידית גזונדהייט

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

טלסיס

354019

319421

12/11/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת ורד יגודה

נגד

אנו מתרשמים כי הגב'' יגודה אינה בעלת ההשכלה
והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

טלסיס

354019

319421

12/11/2020

מניות

 .7מינוי מר אילן שטאובר כדירקטור בלתי תלוי

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

טלסיס

354019

319421

12/11/2020

מניות

 .8מינוי מחדש של הדירקטור המכהן טומס יגודה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

טלסיס

354019

319421

12/11/2020

מניות

 .9מינוי מחדש של הדירקטור המכהן צלי רשף

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

טלסיס

354019

319421

12/11/2020

מניות

 .10להאריך את כהונתו של משרד  BDOזיו האפט ושות' ,כרואי החשבון
המבקרים של החברה וזאת עד לכינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה
ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

נכסים ובנין

699017

2131220

12/11/2020

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

נכסים ובנין

699017

2131220

12/11/2020

מניות

 .2אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה

בעד

ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

חממה סחר

1104785

37623

12/11/2020

מניות

 .1מינויו מחדש של מר אליהו חממה ,מנכ"ל החברה ובשל שליטה בה,
כדירקטור בדירקטוריון החברה ,ללא תמורה נוספת על התמורה לה זכאי
בגין כהונתו כמנכ"ל החברה.

בעד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

חממה סחר

1104785

37623

12/11/2020

מניות

 .2מינויו מחדש של מר צביקה עמית כדירקטור בדירקטוריון החברה ,ללא
שינוי בתנאי ההתקשרות עימו.

בעד

חממה סחר

1104785

37623

12/11/2020

מניות

 .3מינויו מחדש של מר אבי דיאמנט כדירקטור בדירקטוריון החברה ,ללא
שינוי בתנאי כהונתו.

בעד

חממה סחר

1104785

37623

12/11/2020

מניות

 .4אישור המשך כהונת משרד רואי החשבון דלויט  -בריטמן אלמגור זהר
ושות' ,כרואי החשבון המבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע
את שכרו.

בעד

חממה סחר

1104785

37623

12/11/2020

מניות

 .5עדכון בדבר סקירת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אודות
התקשרויותיה של החברה עם חברות המוחזקות על ידי קרובי משפחה של
בעלי השליטה בחברה ,במהלך שנת .2019

דיון

חממה סחר

1104785

37623

12/11/2020

מניות

 .6דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
 ,2019ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה זו.

דיון

פלרם

644013

434503

12/11/2020

מניות

הצגת דו" ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה וכן הצגת הדוחות הכספיים
של החברה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2019

דיון

פלרם

644013

434503

12/11/2020

מניות

 .2אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר ארנון אשד וזאת
עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

פלרם

644013

434503

12/11/2020

מניות

 .3אישור חידוש כהונתו של הדירקטור עודד גילת ,כדירקטור (בלתי תלוי)
וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

פלרם

644013

434503

12/11/2020

מניות

 .4אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה ,מר שמעון קלמן,
וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

פלרם

644013

434503

12/11/2020

מניות

 .5אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה ,מר אמיר יבור ,וזאת
עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

פלרם

644013

434503

12/11/2020

מניות

 .6אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה ,מר אורי פלטאו,
וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

פלרם

644013

434503

12/11/2020

מניות

 .7אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה ,גב' מירב
כרמון ,וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

פלרם

644013

434503

12/11/2020

מניות

 .8אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה ,מר עידו שלם ,וזאת
עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

פלרם

644013

434503

12/11/2020

מניות

 .9מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר הנוכחי ודיווח על שכרו

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

פלרם

644013

434503

12/11/2020

מניות

 .10אישור מינויו מחדש ותנאי העסקתו של מר איציק גולדנברג כדירקטור
חיצוני בחברה ,לתקופה של  3שנים ,החל מיום 21.11.2020

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

פלרם

644013

434503

12/11/2020

מניות

 .11אישור מינויה ותנאי העסקתה של גב' דפנה שלו-פלם כדירקטורית
חיצונית בחברה ,לתקופה של  3שנים ,החל ממועד מינויה באסיפה

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

החלטת האסיפה

נימוקים

קפיטל פוינט

1097146

50450

15/11/2020

מניות

 .1אישור מינויו של מר ירון כרובי כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת כהונה
בת  3שנים ,החל ממועד אישור האסיפה ואישור הגמול דירקטורים עבורו.

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

קפיטל פוינט

1097146

50450

15/11/2020

מניות

 .2בכפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה למינוי של מר ירון כרובי
לדירקטור חיצוני ,מוצע להעניק למר כרובי ,כתב שיפוי וכתב פטור ,בנוסח
המקובל בחברה ואשר מצורפים לדוח זימון זה כנספחים ב' וכנספח ג'

נגד

עבר

פטור לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אליום מדיקל

1101450

50171

15/11/2020

מניות

הצגה ודיון בדו" חות הכספיים השנתיים ובדו"ח הדירקטוריון על מצב עסקי
החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2019

דיון

אליום מדיקל

1101450

50171

15/11/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ארנסט אנד יאנג כמשרד רואי
החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה,
והסמכת הדירקטוריון לקביעת שכרו.

בעד

אליום מדיקל

1101450

50171

15/11/2020

מניות

 .3לאשר את מינויו מחדש של אברהם נחמיאס כדירקטור בחברה וזאת עד
לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
הורד מסדר היום
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אליום מדיקל

1101450

50171

15/11/2020

מניות

 .4לאשר את מינויו מחדש של ד"ר דויד מילץ' כדירקטור בחברה וזאת עד
לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אליום מדיקל

1101450

50171

15/11/2020

מניות

 .5לאשר את מינויו מחדש של מר אסף אלפרוביץ' כדירקטור בחברה וזאת
עד לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אליום מדיקל

1101450

50171

15/11/2020

מניות

 .6לאשר את מינויו מחדש של מר אורי מור כדירקטור בחברה וזאת עד
לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אליום מדיקל

1101450

50171

15/11/2020

מניות

 .7לאשר את החלפת שם החברה ל" -אלמד סולושנס בע"מ" ובלועזית
" "AllMeD Solutions Ltdאו לכל שם דומה אחר שיאושר על ידי רשם
החברות ולהסמיך את הנהלת החברה לאשר שם דומה וכן בהתאם לעדכן
את שם החברה בתקנון החברה.

בעד

עבר

שינויים בתקנון החברה ובמתכונת דיווח ,בהתאם
לס''  16למדיניות

אליום מדיקל

1101450

50171

15/11/2020

מניות

 .8אישור מינויו ותנאי כהונתו של מר דיויד בראון כדירקטור בחברה לרבות
הקצאת  133,765כתבי אופציה (שאינם רשומים למסחר)

נגד

כתבי אופציה בהתאם לס''''  12למדיניות תגמול הוני
הורד מסדר היום
לדירקטורים ודחצים ,בהתאם לס''  4.2.9למדיניות

אליום מדיקל

1101450

50171

15/11/2020

מניות

 .9אישור מינויו ותנאי כהונתו של ד"ר ערן הלפרן כדירקטור בחברה לרבות
הקצאת  133,765כתבי אופציה (שאינם רשומים למסחר)

נגד

כתבי אופציה בהתאם לס''''  12למדיניות תגמול הוני
הורד מסדר היום
לדירקטורים ודחצים ,בהתאם לס''  4.2.9למדיניות

עבר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אליום מדיקל

1101450

50171

15/11/2020

מניות

 . .10אישור מינויה של גב'' יהודית גל לכהונה כדירקטורית ותנאי כהונתה
בתפקיד כאמור לרבות הקצאת  133,765כתבי אופציה (לא רשומים).

אליום מדיקל

1101450

50171

15/11/2020

מניות

 . .11אישור מינויו של מר אבנר לושי לכהונה כדירקטור ותנאי כהונתו
בתפקיד כאמור לרבות הקצאת  133,765כתבי אופציה (לא רשומים).

נגד

אליום מדיקל

1101450

50171

15/11/2020

מניות

 . .12אישור מינויו של מר דן שוורצמן לכהונה כדירקטור ותנאי כהונתו
בתפקיד כאמור לרבות הקצאת  133,765כתבי אופציה (לא רשומים).

נגד

מספנות ישראל

1168533

0

16/11/2020

מניות

 .1לאשר את מינויה הגב' אלה פלדר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת
כהונה בת שלוש שנים

בעד

עבר

מספנות ישראל

1168533

0

16/11/2020

מניות

 .2לאשר את מינוי מר יפתח רון-טל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה בת שלוש שנים

ללא המלצה

הורד מסדר היום

מספנות ישראל

1168533

0

16/11/2020

מניות

 .3לאשר את מינוי מר חיים דביר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה
בת שלוש שנים

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

מספנות ישראל

1168533

0

16/11/2020

מניות

 .4מינוי מר אלכס טל כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד למועד האסיפה
השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

מספנות ישראל

1168533

0

16/11/2020

מניות

 .5בכפוף לאישור האסיפה הכללית על מינוי כהונתם של הדירקטורים
החיצוניים והדירקטור הבלתי תלוי ,לאשר להם הענקת כתב התחייבות
לשיפוי והכללה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים.

נגד

עבר

אנו סבורים כי הגבלת כתב השיפוי ל  80-מיליוני ₪
הינה גבוהה ביח ס להונה העצמי של החברה וביחס
למקובל בשוק

מספנות ישראל

1168533

0

16/11/2020

מניות

 .6בכפוף לאישור האסיפה הכללית על מינוי כהונתם של הדירקטורים
החיצוניים והדירקטור הבלתי תלוי ,לאשר להם הענקת כתב פטור מאחריות.

בעד

עבר

כתב הפטור הינו בנוסח מסויג בהתאם למדיניותנו.

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

נגד

עבר

כתבי אופציה בהתאם לס''''  12למדיניות תגמול הוני
לדירקטורים ודחצים ,בהתאם לס''  4.2.9למדיניות

עבר

כתבי אופציה בהתאם לס''''  12למדיניות תגמול הוני
לדירקטורים ודחצים ,בהתאם לס''  4.2.9למדיניות

תגמול הוני לדירקטורים ודחצים ,בהתאם לס'' 4.2.9
הורד מסדר היום
למדיניות

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אילקס מדיקל

1080753

659500

16/11/2020

מניות

 .1תיקון סעיף  9.4למדיניות התגמול של החברה ,בדבר פוליסת ביטוח
אחריות לנושאי משרה

אל על

1087824

468455

16/11/2020

מניות

 .1מינוי מר אמנון שרייבר לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת
שלוש שנים החל ממועד קבלת החלטת האסיפה הכללית המכונסת בהתאם
לדוח זימון זה .בכפוף למינוי ,יהיה זכאי מר אמנון שרייבר לכיסוי ביטוחי
כנהוג בחברה ,לכתב כתב שיפוי בנוסח המקובל בחברה ולגמול דירקטורים
בגובה הגמול הקבוע (הממוצע) בתקנות החברות (כללים בדבר גמול
והוצאות לדירקטור חיצוני ,התש"ס – .)2000

נגד

סינאל מלל

1084953

206287

17/11/2020

מניות

 .1אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה

בעד

סינאל מלל

1084953

206287

17/11/2020

מניות

 .2אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם חברת
ניהול בבעלותו ושליטותו המלאה של מר גבריאל בוגנים ,בעל השליטה
בחברה

בעד

סינאל מלל

1084953

206287

17/11/2020

מניות

 .3אישור הארכת תוקף ההתחייבות לשיפוי ומתן התחייבות לשיפוי
לדירקטורים ונושאי משרה שנמנים על בעלי השליטה בחברה

בעד

הורד מסדר היום נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנו.

סינאל מלל

1084953

206287

17/11/2020

מניות

 .4מינוי דירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) לדירקטוריון החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
הורד מסדר היום
התפקיד.

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

לא עבר

נימוקים

התיקון המוצע הינו בהתאם להנחיית רשות ניירות
ערך ,ועל כן לא נסתייג ממנו

אנו גורסים כי בחירתם של מועמדים לדח"צים ראוי
שיתבצע על בסיס תהליך סדור ,שקוף ובלתי תלוי.
החברה לא ביצעה הליך איתור ראוי למינויו של
הדחצ

אנו מוצאים את מדיניות התגמול המוצעת כסבירה
הורד מסדר היום
על כלל רכיביה.

עבר

אנו מוצאים את התנאים המוצעים לו כמקובלים.

סינאל מלל

1084953

206287

17/11/2020

מניות

 . .5הארכת תוקף התחייבות לשיפוי למר גבריאל בוגנים

בעד

עבר

נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנו.

סינאל מלל

1084953

206287

17/11/2020

מניות

 . .6הארכת תוקף התחייבות לשיפוי למר ארז בוגנים.

בעד

עבר

נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנו.

סינאל מלל

1084953

206287

17/11/2020

מניות

 . .7מתן התחייבות לשיפוי לגב'' אסתר בוגנים

בעד

עבר

נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנו.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

סינאל מלל

1084953

206287

17/11/2020

מניות

 . .8מינוי דירקטור שאינו דירקטור חיצוני (מר דוד אשכנזי)

אינטרגאמא

174011

150755

17/11/2020

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

נימוקים

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

 .1למנות מחדש את יעקב לסקוב כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת כהונה
נוספת ,שנייה במספר ,עד ליום  .13.11.2023מר לסקוב יהא זכאי לגמול
דירקטורים בסכום המירבי ,בשים לב לדרגתה של החברה ,והכל בהתאם
לתקנות החברות ( כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס-
 .2000עוד זכאי מר לסקוב להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה
ולכתב שיפוי לאירועים ,והכל כמפורט בתקנה  )1(22לתקנות דוחות
תקופתיים ומיידיים ראו פרק "פרטים נוספים על החברה" לדוח התקופתי של
החברה לשנת  2019שפורסם ביום ( 19.3.2020מס' אסמכתא-2020-01 :

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ברימאג דיגיטל

1094283

165121

17/11/2020

מניות

 .1אישור עדכון למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה

בעד

עבר

העדכון שביצעה החברה הוא בהתאם לרשות ניירות
ערך ועל כן לא נסתייג ממנו

ברימאג דיגיטל

1094283

165121

17/11/2020

מניות

 .2אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי
משרה

בעד

עבר

היקף הפרמיה מהכיסוי נראה לנו כסביר ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

אל על

1087824

468455

17/11/2020

מניות

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר .2019

דיון

דיון

אל על

1087824

468455

17/11/2020

מניות

מינוי מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות'  -רואי חשבון ,כרואי
החשבון המבקרים של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את
תנאי שכרם בהתאם לאופי והיקף השירותים המוענקים לחברה בשנת
.2020

בעד

עבר

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

אל על

1087824

468455

17/11/2020

מניות

 .3מינוי לראשונה של מר דוד ברודט כדירקטור לדירקטוריון החברה ,וזאת
עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אל על

1087824

468455

17/11/2020

מניות

 .4מינוי לראשונה של הגב' גבריאלה שלו כדירקטורית לדירקטוריון החברה,
וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אל על

1087824

468455

17/11/2020

מניות

 .5מינוי לראשונה של מר עמיקם בן צבי כדירקטור לדירקטוריון החברה,
וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

אל על

1087824

468455

17/11/2020

מניות

 .6מינוי לראשונה של מר מוטי אנגלמן כדירקטור לדירקטוריון החברה ,וזאת
עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אל על

1087824

468455

17/11/2020

מניות

 .7מינוי לראשונה של מר דורון כהן כדירקטור לדירקטוריון החברה ,וזאת עד
לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אל על

1087824

468455

17/11/2020

מניות

 .8מינוי לראשונה של מר ג' ייסון גרינבלט כדירקטור לדירקטוריון החברה,
וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

מן הגורן

1080522

64990

17/11/2020

מניות

 .1אישור מינויו מחדש של מר יוסף גורן המכהן כדירקטור בחברה במועד
זימון האסיפה

בעד

עבר

מן הגורן

1080522

64990

17/11/2020

מניות

 .2אישור מינויה מחדש של הגב' שרון בר צבי המכהנת כדירקטורית בחברה
במועד זימון האסיפה

בעד

עבר

מן הגורן

1080522

64990

17/11/2020

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר רז שוורץ המכהן כדירקטור בלתי תלוי
בחברה במועד זימון האסיפה

בעד

לא עבר

מן הגורן

1080522

64990

17/11/2020

מניות

 .4מינוי מר גולן קאשי כדירקטור בחברה החל ממועד האסיפה

בעד

עבר

מן הגורן

1080522

64990

17/11/2020

מניות

 .5אישור הארכת כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה,
משרד רואי החשבון פהאן קנה ושות'  -רואי חשבון ,כרואה החשבון המבקר
של החברה ,עד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת
דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

בעד

עבר

מן הגורן

1080522

64990

17/11/2020

מניות

 .6דיון בדוח התקופתי לשנת  2019הכולל ,בין היתר ,את דוח הדירקטוריון
ואת הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
.2019

דיון

דיון

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

גאון קבוצה

454017

182019

18/11/2020

מניות

 .1הארכת תוקף כתב השיפוי לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה שהינם
מקרב בעלי השליטה בחברה ,המכהנים בחברה ,ו /או קרוביהם ו/או מי
מטעמם ,וכפי שיכהנו בה מעת לעת ,וזאת לתקופה בת שלוש שנים
שתחילתה ביום  3באוקטובר 2020

חגג נדלן

823013

426225

18/11/2020

מניות

 .1מתן התחייבות לפטור לה"ה יצחק חג'ג' (דירקטור) ועידו חג'ג' (מנכ"ל
ודירקטור) ,בעלי השליטה בחברה .לפרטים נוספים ראו סעיף  2.1לדוח
המיידי.

בעד

חגג נדלן

823013

426225

18/11/2020

מניות

 .2החזר הוצאות למר יצחק חג'ג' ,המכהן כדירקטור בחברה לפרטים
נוספים ראו סעיף  2.2לדוח המיידי.

בעד

חגג נדלן

823013

426225

18/11/2020

מניות

 .3דיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנת  ,2019הכולל בין היתר את
דוחותיה הכספיים ודו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31
בדצמבר  ,2019פרק תיאור עסקי התאגיד ודוח פרטים נוספים על החברה,
אשר פורסם ביום  16במרץ ( 2020מס' אסמכתא .)2020-01-022072

דיון

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

עבר

הפטור הינו בנוסח מסויג בהתאם למדיניותנו

עבר

החזר ההוצאות הינו באותם תנאים כפי שאושר לפני
 3שנים ועל כן לא נסתייג

חגג נדלן

823013

426225

18/11/2020

מניות

 .4מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח על שכרו מוצע למנות מחדש את
משרד רואי החשבון עמית חלפון רואי חשבון ואת משרד רואי החשבון קדרון
ושות' ,כרואי החשבון המבקרים של החברה .כן יינתן דיווח בדבר שכרם
והיקף עבודתם של רואי החשבון המבקרים לשנת .2019

בעד

עבר

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

חגג נדלן

823013

426225

18/11/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר יצחק חג'ג' כדירקטור בדירקטוריון החברה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

חגג נדלן

823013

426225

18/11/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר עידו חג'ג' (המכהן כמנכ"ל החברה) ,כדירקטור
בדירקטוריון החברה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

חגג נדלן

823013

426225

18/11/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של מר דורון רוזנבלום ( דירקטור בלתי תלוי) ,כדירקטור
בדירקטוריון החברה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

חגג נדלן

823013

426225

18/11/2020

מניות

 .8מינוי מחדש של מר צבי גרינולד (המכהן כיו" ר דירקטוריון החברה) ,
כדירקטור בדירקטוריון החברה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

טוגדר

462010

210641

18/11/2020

מניות

 .1אישור הענקת כתב פטור ושיפוי לפרופ' חיים יוספי ,דירקטור בלתי תלוי
בחברה ,על פי הנוסח המקובל בחברה מעת לעת ,החל ממועד תחילת
כהונתו לאחר קבלת אישור היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות ועד
למועד האסיפה השנתית הבאה.

ארקו החזקות

310011

1034008

18/11/2020

מניות

 .1אישור מיזוג מהותי על פי  Business Combination Agreementמיום
 8בספטמבר .2020

בעד

ארקו החזקות

310011

1034008

18/11/2020

מניות

 .2אישור רכישת פוליסת ביטוח  Run Offשתחול בכפוף להשלמת עסקת
המיזוג ,בחריגה ממדיניות התגמול של החברה

בעד

עבר

ארקו החזקות

310011

1034008

18/11/2020

מניות

 .3אישור תכנית תגמול ושימור לנושאי משרה של החברה (שאינם בעלי
שליטה בחברה) בחריגה ממדיניות התגמול של החברה.

בעד

עבר

ארקו החזקות

310011

1034008

18/11/2020

מניות

 .4דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת .2019

דיון

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

ביטוח ,שיפוי ,ופטור לדירקטורים ונושאי משרה,
בהתאם לס''  13למדיניות

עבר

אנו מתרשמים כי עסקת המיזוג הינה לטובת
החברה.

מדובר בפוליסה נהוגה בעסקאות מיזוג.

התגמול המוצע הינו כחלק מעסקת המיזוג ונמצא על
ידנו כמקובל.

ארקו החזקות

310011

1034008

18/11/2020

מניות

 .5מינויו מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' ,רואי חשבון ,כרואה
החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה.

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

ארקו החזקות

310011

1034008

18/11/2020

מניות

 .6מינוי דירקטור -לאשר את מינויו מחדש של מר אריה קוטלר המכהן
כדירקטור בחברה ,עד לתום האסיפה השנתית הבאה ,ללא שינוי בתנאי
כהונתו.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

ארקו החזקות

310011

1034008

18/11/2020

מניות

 .7מינוי דירקטור -לאשר את מינויו מחדש של מר יונתן מלכה המכהן
כדירקטור בחברה ,עד לתום האסיפה השנתית הבאה ,ללא שינוי בתנאי
כהונתו.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

ארקו החזקות

310011

1034008

18/11/2020

מניות

 .8מינוי דירקטור -לאשר את מינויו מחדש של מר שמעון דיל המכהן
כדירקטור בחברה ,עד לתום האסיפה השנתית הבאה ,ללא שינוי בתנאי
כהונתו.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

ארקו החזקות

310011

1034008

18/11/2020

מניות

 .9מינוי דירקטור -לאשר את מינויו מחדש של מר אלי יפה המכהן כדירקטור
בחברה ,עד לתום האסיפה השנתית הבאה ,ללא שינוי בתנאי כהונתו.

בעד

עבר

נקסטייג

433011

25724

19/11/2020

מניות

דיון בדו" חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת
.2019

דיון

נימוקים

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

נקסטייג

433011

25724

19/11/2020

מניות

החלפת רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את
שכרו לשנת 2020

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים

נקסטייג

433011

25724

19/11/2020

מניות

 .3אישור מינוי מחדש של מר ישראל מקוב כדירקטור בחברה.

נגד

עבר

החברה לא העבירה לנו את שיעורי ההשתתפות

נקסטייג

433011

25724

19/11/2020

מניות

 .4אישור מינוי מחדש של יעקב ריפשטיין כדירקטור בחברה

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

נקסטייג

433011

25724

19/11/2020

מניות

 .5אישור מינוי מחדש של ד" ר אורנה דריזין כדירקטורית בחברה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

נקסטייג

433011

25724

19/11/2020

מניות

 .6אישור מינוי מחדש של ד"ר מיכל ז'אן חמו -לוטם כדירקטורית בלתי תלויה
בחברה

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

נקסטייג

433011

25724

19/11/2020

מניות

 .7אישור מינוי מחדש של מר רענן יוסף דינור כדירקטור בלתי תלוי בחברה

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

נקסטייג

433011

25724

19/11/2020

מניות

 .8מינוי מר רון גרופל לתפקיד של דירקטור חיצוני בחברה ואישור זכאותו
לגמול

נגד

עבר

החברה טרם העבירה לנו שיעורי ההשתתפות ועל
כן לא נוכל במועמדותו

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

מבנה

226019

3129821

19/11/2020

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים השנתיים

מבנה

226019

3129821

19/11/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של רואי החשבון של החברה

בעד

מבנה

226019

3129821

19/11/2020

מניות

 .3לאשר את מינוי מחדש של מר טל פורר כדירקטור בחברה לתקופת
כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

בעד

עבר

מבנה

226019

3129821

19/11/2020

מניות

 .4לאשר את מינוי מחדש של מר דורון כהן כדירקטור בחברה לתקופת
כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

מבנה

226019

3129821

19/11/2020

מניות

 .5לאשר את מינוי מחדש של מר רונן נקר כדירקטור בלתי תלוי בחברה
לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

מבנה

226019

3129821

19/11/2020

מניות

 .6לאשר את מינוי מחדש של גב' רגינה אונגר כדירקטורית בלתי תלויה
בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

מבנה

226019

3129821

19/11/2020

מניות

 .7לאשר את מינוי מחדש של מר פאר נדיר כדירקטור בלתי תלוי בחברה
לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

מבנה

226019

3129821

19/11/2020

מניות

 .8אישור התקשרות בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה

בעד

עבר

תנאי הפוליסה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה

סאטקום מערכות

1080597

32440

19/11/2020

מניות

 .1לאשר הצעה פרטית למנכ"ל החברה ,מר אסף רוזנהק ,ללא תמורה ,של
 550,000אופציות בלתי סחירות ובלתי עבירות ,הניתנות למימוש ל-
 550,000מניות רגילות של החברה ,בהתאם לאמור בדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

אנו מוצאים את תנאי ההקצאה והיקפה כסבירים
ביחס לגודל החברה והיקף פעילותה

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון

עבר

משרד רו"ח בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

סאטקום מערכות

1080597

32440

19/11/2020

מניות

 .2לאשר את הגדלת ההון הרשום של החברה ל 81,000,000 -מניות
רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת ,ובהתאמה ,לאשר את תיקון תקנון
ההתאגדות של החברה.

דיסקונט השקעות

639013

854460

20/11/2020

מניות

 .1אישור מינויו של מר יורם טורבוביץ כדירקטור בחברה לתקופת כהונה,
שתחל החל ממועד אישור מינויו על-ידי האסיפה הכללית המזומנת על -פי
דוח זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

דיסקונט השקעות

639013

854460

20/11/2020

מניות

 .2אישור מינויו של מר עומר סרבינסקי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה,
שתחל החל ממועד אישור מינויו על-ידי האסיפה הכללית המזומנת על -פי
דוח זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

דיסקונט השקעות

639013

854460

20/11/2020

מניות

 .3אישור מינויו של מר קובי נימקובסקי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה,
שתחל החל ממועד אישור מינויו על-ידי האסיפה הכללית המזומנת על -פי
דוח זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

דיסקונט השקעות

639013

854460

20/11/2020

מניות

 .4אישור מינויה של גב' אסנת הלל פיין כדירקטורית בחברה לתקופת
כהונה ,שתחל החל ממועד אישור מינויה על-ידי האסיפה הכללית המזומנת
על -פי דוח זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

דיסקונט השקעות

639013

854460

20/11/2020

מניות

 .5אישור סיום כהונתו של מר אדוארדו אלשטיין (יו" ר הדירקטוריון) במועד
אישור החלטה זו על-ידי האסיפה הכללית המזומנת על -פי דוח זה.

בעד

עבר

לאור סיום כהונתו של מר אלשטיין כבעל השליטה
בחברה ,אנו ממליצים בעד סיום כהונתו וכלל
הדירקטורים אשר כיהנו מטעמו.

דיסקונט השקעות

639013

854460

20/11/2020

מניות

 .6אישור סיום כהונתו של מר סאול זאנג במועד אישור החלטה זו על-ידי
האסיפה הכללית המזומנת על -פי דוח זה.

בעד

עבר

לאור סיום כהונתו של מר אלשטיין כבעל השליטה
בחברה ,אנו ממליצים בעד סיום כהונתו וכלל
הדירקטורים אשר כיהנו מטעמו.

דיסקונט השקעות

639013

854460

20/11/2020

מניות

 .7אישור סיום כהונתו של מר אלחנדרו אלשטיין במועד אישור החלטה זו
על-ידי האסיפה הכללית המזומנת על -פי דוח זה.

בעד

עבר

לאור סיום כהונתו של מר אלשטיין כבעל השליטה
בחברה ,אנו ממליצים בעד סיום כהונתו וכלל
הדירקטורים אשר כיהנו מטעמו.

דיסקונט השקעות

639013

854460

20/11/2020

מניות

 .8אישור סיום כהונתה של גב' דיאנה אלשטיין דן במועד אישור החלטה זו
על-ידי האסיפה הכללית המזומנת על -פי דוח זה.

בעד

עבר

לאור סיום כהונתו של מר אלשטיין כבעל השליטה
בחברה ,אנו ממליצים בעד סיום כהונתו וכלל
הדירקטורים אשר כיהנו מטעמו.

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בעד

עבר

הגדלת ההון המוצעת נראת לנו כסבירה ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

דיסקונט השקעות

639013

854460

20/11/2020

מניות

 .9אישור סיום כהונתו של מר מריו בלכר במועד אישור החלטה זו על-ידי
האסיפה הכללית המזומנת על -פי דוח זה.

ירושלים

726018

555045

22/11/2020

מניות

סעיף  1.1לס"י  -לקבל ולדון בדוחות הכספיים של הבנק ובדוח הדירקטוריון
וההנהלה על מצב ענייני הבנק לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2019

דיון

ירושלים

726018

555045

22/11/2020

מניות

 .2סעיף  1.2לס"י  -למנות מחדש את משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את
קסירר ( ,)EYכרואי החשבון המבקרים של הבנק לתקופה שתחל ממועד
אישור האסיפה השנתית הנוכחית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של
הבנק ,ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם.

בעד

ירושלים

726018

555045

22/11/2020

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

דיון

עבר

נימוקים

לאור סיום כהונתו של מר אלשטיין כבעל השליטה
בחברה ,אנו ממליצים בעד סיום כהונתו וכלל
הדירקטורים אשר כיהנו מטעמו.

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

 .3סעיף  1.3לס"י  -לאשר כדיבידנד סופי את דיבידנד הביניים שחולק
בסכומים ובמועדים ,כדלקמן( :א) סך של  3.7מיליוני ( ₪ברוטו) במזומן על
בסיס יתרת עודפי הבנק ,בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום 30
בספטמבר .2019 ,הדיבידנד הנ"ל שולם ביום  31לדצמבר ,2019 ,לבעלי
המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום  17לדצמבר( .2019 ,ב) סך של 11.8
מיליוני ( ₪ברוטו) במזומן על בסיס יתרת עודפי הבנק ,בהתאם לדוחות
הכספיים של הבנק ליום  31בדצמבר .2019 ,הדיבידנד הנ"ל שולם ביום 16
לאפריל  ,2020לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום  30במרץ.2020 ,

בעד

עבר

חלוקת דיבידנד ,בהתאם לס''  9למדיניות

תיקון עולם קנבט

1084367

244719

23/11/2020

מניות

 .1אישור התקשרות החברה בהסכם שירותי דירקטור עם דירקטור
בדירקטוריון החברה.

נגד

עבר

בהתאם למדיניותנו אנו ממליצים כי התגמול ההוני
עבור דירקטורים לא יעלה על  50%מהתגמול
השנתי המשולם לדירקטור .בנוסף ,אנו מתרשמים
כי בפרמיה של מחיר המימוש ביחס למחיר המניה
בשוק יש כדי לתמרץ לתיאבון לסיכון מוגבר.

מקס סטוק

1168558

0

23/11/2020

מניות

 .1מינוי דירקטור חיצוני לדירקטוריון החברה – מר גוזה פרץ

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

מקס סטוק

1168558

0

23/11/2020

מניות

 .2מינוי דירקטור חיצוני לדירקטוריון החברה – מר איתן סטולר

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

מקס סטוק

1168558

0

23/11/2020

מניות

 .3מינוי דירקטור ( אשר אינו דירקטור חיצוני) לדירקטוריון החברה – מר אורן
אלעזרא

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

מקס סטוק

1168558

0

23/11/2020

מניות

 .4מינוי דירקטורית ( אשר אינה דירקטורית חיצונית) לדירקטוריון החברה –
גב' סוזן מזאווי

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אדרי-אל

1105162

26316

24/11/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019

דיון

אדרי-אל

1105162

26316

24/11/2020

מניות

 .2הארכת כהונת רואה חשבון המבקר הנוכחי של החברה ,משרד רואי
החשבון שטיינמץ ,עמינח ושות' – רואי חשבון

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

אדרי-אל

1105162

26316

24/11/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של גב' קרן בן הרוש לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה
כדירקטורית בלתי תלויה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אדרי-אל

1105162

26316

24/11/2020

מניות

 .4מינוי של מר גבי אדרי ,בעל השליטה בחברה ,כדירקטור בחברה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אדרי-אל

1105162

26316

24/11/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של גב' מורן נאור לכהונה נוספת כדירקטורית בחברה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אדרי-אל

1105162

26316

24/11/2020

מניות

 .6אישור הארכת כהונתה של הגב' עליזה פרי כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אל על

1087824

468455

24/11/2020

מניות

 .1אישור התחייבות החברה כלפי המבוטחים הקיימים להמשיך ולערוך
פוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה עד ליום  20באוקטובר ( 2027תום
תקופת ההתיישנות) ,וכי בפוליסות הביטוח עד לתאריך האמור יישמר
התאריך הרטרואקטיבי של יום  1באוגוסט .2020

בעד

אנו בדעה כי יש להעניק כיסוי ביטוחי לנושאי
המשרה בחברה ,מאחר ומדובר ברובד ראשוני
במסגרתו החברה מבקשת לפזר את סיכוניה.

מגוריט

1139195

307895

24/11/2020

מניות

 .1תיקון תקנון החברה (סעיפים (91ט) ו(91-י))

בעד

התיקון המוצע נראה לנו כסביר ביחס למקובל בשוק

מגוריט

1139195

307895

24/11/2020

מניות

 .2תיקון תקנון החברה (סעיפים (67א) ו(166-ב))

בעד

אנו סבורים כי כי השינויים שנעשו על ידי החברה לא
יפגעו בזכויותיהם של בעלי מניות המיעוט בחברה.

נימוקים

החלטת האסיפה

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

בעד

 מינוי יצחק בורבא לכהונה שנייה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה.3

מניות

24/11/2020

307895

1139195

מגוריט

היקף הפרמיה מהכיסוי ביחס לפוליסה המוצעת
נראה לנו כסביר

בעד

 אישור פוליסת ביטוח.4

מניות

24/11/2020

307895

1139195

מגוריט

אנו בדעה כי יש להעניק כיסוי ביטוחי לנושאי
 מאחר ומדובר ברובד ראשוני,המשרה בחברה
.במסגרתו החברה מבקשת לפזר את סיכוניה

בעד

 אישור פוליסות עתידיות.5

מניות

24/11/2020

307895

1139195

מגוריט

שיעוד הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך
מהרף הנדרש על ידנו

נגד

To re-elect the following person as director of the Company . .1
for a one-year term expiring at the Company’s annual general
meeting of shareholders in 2021: Guy Bernstein

מניות

24/11/2020

2984901

1087659

סאפיינס

שיעוד הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך
מהרף הנדרש על ידנו

נגד

To re-elect the following person as director of the Company . .2
for a one-year term expiring at the Company’s annual general
meeting of shareholders in 2021: Roni Al Dor

מניות

24/11/2020

2984901

1087659

סאפיינס

שיעוד הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך
מהרף הנדרש על ידנו

נגד

To re-elect the following person as director of the Company . .3
for a one-year term expiring at the Company’s annual general
meeting of shareholders in 2021 Eyal Ben-Chlouche

מניות

24/11/2020

2984901

1087659

סאפיינס

שיעוד הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך
מהרף הנדרש על ידנו

נגד

To re-elect the following person as director of the Company . .4
for a one-year term expiring at the Company’s annual general
meeting of shareholders in 2021: Yacov Elinav

מניות

24/11/2020

2984901

1087659

סאפיינס

שיעוד הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך
מהרף הנדרש על ידנו

נגד

To re-elect the following person as director of the Company . .5
for a one-year term expiring at the Company’s annual general
meeting of shareholders in 2021: Uzi Netanel

מניות

24/11/2020

2984901

1087659

סאפיינס

שיעוד הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך
מהרף הנדרש על ידנו

נגד

To re-elect the following person as director of the Company . .6
for a one-year term expiring at the Company’s annual general
meeting of shareholders in 2021: Naamit Salomon

מניות

24/11/2020

2984901

1087659

סאפיינס

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

סאפיינס

1087659

2984901

24/11/2020

מניות

Approval of the Company’s 2019 Consolidated Balance . .7
Sheets, Consolidated Statements of Operations (profit and loss
account) and Cash Flows

בעד

סאפיינס

1087659

2984901

24/11/2020

מניות

& Approval of the re-appointment of Kost Forer Gabbay . .8
Kasierer, a member firm of Ernst & Young Global Limited, as the
independent auditors of the Company for 2020 and authorization
of the Board of Directors and/or its Audit Committee to fix their
compensation

בעד

בי גי איי-ש

1092709

31771

26/11/2020

מניות

נושא מס'  :1דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנים 2019-2015

דיון

בי גי איי-ש

1092709

31771

26/11/2020

מניות

 .2נושא מס'  :2חידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת
דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

בי גי איי-ש

1092709

31771

26/11/2020

מניות

 .3נושא מס'  :3אישור מינוי וחידוש כהונת יו"ר הדירקטוריון מר מרדכי
(מוטי) חזן

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בי גי איי-ש

1092709

31771

26/11/2020

מניות

 .4נושא מס'  :4אישור מינוי וחידוש כהונת הדירקטור המכהן מר חיים שלום

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בי גי איי-ש

1092709

31771

26/11/2020

מניות

 .5נושא מס'  :5אישור מינוי וחידוש כהונת הדירקטור המכהן מר אלי ארד

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בי גי איי-ש

1092709

31771

26/11/2020

מניות

 .6נושא מס'  :6אישור מינוי וחידוש כהונת הדירקטור המכהן מר הושע
גרינפלד

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בי גי איי-ש

1092709

31771

26/11/2020

מניות

 .7נושא מס'  :7אישור והארכת מדיניות התגמול של החברה

בעד

אנו מוצאים את מדיניות התגמול המוצעת כסבירה
על כלל רכיביה.

ניתנה חוות דעת  ,בלתי מסויגת  ,על הדוחות
הכספיים מטעם רואה החשבון המבקר של החברה

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

בי גי איי-ש

1092709

31771

26/11/2020

מניות

נושא מס'  :8אישור רטרואקטיבי ואישור פרוספקטיבי של תנאי העסקת מר
מרדכי (מוטי) חזן המכהן כדירקטור החברה ולימים כיו"ר דירקטוריון החברה
החל מחודש מאי 2018

בעד

אנו ממליצים לתמוך בתנאים המוצעים לאור תרומתו
של היו" ר לחברה והניסיונות להחזרתה למסחר תקין.

בי גי איי-ש

1092709

31771

26/11/2020

מניות

 .9נושא מס'  :9אישור הקצאה פרטית של כתבי אופציה (לא רשומים
למסחר) של החברה ליו" ר דירקטוריון החברה בקשר עם כהונתו כיו"ר

בעד

אנו מתרשמים כי ההקצאה הינה אסטרטגיה נמוכה
לאור מצבה של החברה ,והיא באה על חשבון רכיב
קבוע נמוך מהמקובל בשוק.

בי גי איי-ש

1092709

31771

26/11/2020

מניות

 .10נושא מס'  :10אישור הצעה פרטית חריגה ונטילת הלוואת בעלים
מבעלת השליטה או מבעלי השליטה בבעלת השליטה והכל בכפוף
להשלמת עסקת ישראייר

ללא המלצה

רקח

1081009

260671

26/11/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב
ענייני החברה ליום  31בדצמבר 2019

דיון

רקח

1081009

260671

26/11/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

רקח

1081009

260671

26/11/2020

מניות

 .3אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר אברהם ביגר
וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

רקח

1081009

260671

26/11/2020

מניות

 .4אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר ישי דוידי וזאת
עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

רקח

1081009

260671

26/11/2020

מניות

 .5אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר עמירם בם וזאת
עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

רקח

1081009

260671

26/11/2020

מניות

 .6אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר מרדכי אלגרבלי
וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

החלטת האסיפה

נימוקים

הורד מסדר היום

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

רקח

1081009

260671

26/11/2020

מניות

 .7אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' ג'ורג'ט
אלגרבלי וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

רקח

1081009

260671

26/11/2020

מניות

 .8אישור הארכת הסכם העסקתו של מר יעקב אלגרבלי ,מנכ"ל חברת הבת
של החברה אופיר את שלפארם תרופות וקוסמטיקה בע"מ ("אופיר את
שלפארם") ,אחיו של מר מרדכי אלגרבלי ,מבעלי השליטה בחברה ,לתקופה
נוספת של  3שנים החל מיום  5בדצמבר  ,2020ללא שינוי בתנאי העסקתו,
למעט תוספת רכיב תגמול הוני

בעד

התנאים המוצעים הינם סבירים ביחס לתפקיד.

רקח

1081009

260671

26/11/2020

מניות

 .9אישור הארכת הסכם העסקתו של מר מיכאל אלגרבלי ,מנהל השיווק
באופיר את שלפארם ,אחיו של מר מרדכי אלגרבלי ,מבעלי השליטה
בחברה ,לתקופה נוספת של  3שנים החל מיום  5בדצמבר  ,2020ללא שינוי
בתנאי העסקתו ,למעט תוספת רכיב תגמול הוני

בעד

התנאים המוצעים הינם סבירים ביחס לתפקיד.

רקח

1081009

260671

26/11/2020

מניות

 .10אישור הארכת הסכם העסקתו של מר אשר אלגרבלי ,קניין ראשי
באופיר את שלפארם ,אחיו של מר מרדכי אלגרבלי ,מבעלי השליטה
בחברה ,לתקופה נוספת של  3שנים החל מיום  5בדצמבר  ,2020ללא שינוי
בתנאי העסקתו ,למעט תוספת רכיב תגמול הוני

בעד

התנאים המוצעים הינם סבירים ביחס לתפקיד.

רקח

1081009

260671

26/11/2020

מניות

 .11אישור כתב שיפוי לבעלי השליטה ו /או לקרוביהם המכהנים או שיכהנו
כנושאי משרה בחברה ו/או בחברות בת של החברה ,בתנאים זהים לכתב
השיפוי הקיים בחברה ,לתקופה נוספת של שלוש שנים ,החל מיום 4
בדצמבר 2020

בעד

נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנו.

רקח

1081009

260671

26/11/2020

מניות

 .12אישור כתב פטור לבעלי השליטה ו /או לקרוביהם המכהנים או שיכהנו
כנושאי משרה בחברה ו/או בחברות בת של החברה ,בתנאים זהים לכתב
הפטור הקיים בחברה ,לתקופה נוספת של שלוש שנים ,החל מיום 4
בדצמבר .2020

בעד

נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנו.

בוני תיכון

531012

40227

26/11/2020

מניות

 .1אישור הארכת תנאי העסקתה של הגברת ז'קלין כהן ,שהינה קרובה של
בעל השליטה בחברה ("גב' כהן") ,בתפקידה כאשת מכירות במחלקת
השיווק ,בפרויקטים של החברה ,כפי שקיימים מעת לעת או בתפקיד שיווקי
תומך מכירות והכל בהתאם להחלטת הנהלת החברה

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

רבד

526012

180500

26/11/2020

מניות

 .1אישור תנאי כהונה והעסקתו של מר אייל ביגון ,מנכ"ל החברה הנכנס.

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

גולד

149013

492116

29/11/2020

מניות

 .1הענקת פטור מאחריות בגין הפרת חובת זהירות כלפי החברה לגב' מירי
לנט שריר ,דירקטורית בלתי תלויה בחברה.

בעד

כתב הפטור הינו בנוסח מסויג בהתאם למדיניותנו

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

גולד

149013

492116

29/11/2020

מניות

 .2הצטרפות החברה וחברה בת של החברה להסכם עם בעלי מניות אחרים
בתעשיות מספנות ישראל בע"מ ("המספנות") ,המסדיר את מערכת היחסים
ביניהם כבעלי מניות במספנות.

בעד

יוניקורן טכנו

1168657

0

29/11/2020

 .1לאשר את מינויה של גב' אורית סתיו כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון
יחידת השתתפות השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים ,החל ממועד
אישור האסיפה הכללית

יוניקורן טכנו

1168657

0

29/11/2020

 .2לאשר את מינויה של שגית עמית אבן כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון
יחידת השתתפות השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים ,החל ממועד
אישור האסיפה הכללית

החלטת האסיפה

נימוקים

ההסכם המוצע מגיעה על מנת לעגן את זכויותיה
של החברה בהסכם בעלי המניות.

פנאקסיה ישראל

1104363

57492

29/11/2020

מניות

 .1אישור חידוש מדיניות התגמול של החברה לתקופה של  3שנים החל
ממועד אישור האסיפה .לפרטים נוספים ראו סעיף  2.1לדוח הזימון.

נגד

תנאי השיפוי והפטור במדיניות התגמול אינם
תואמים את מדיניותנו

פנאקסיה ישראל

1104363

57492

29/11/2020

מניות

 .2לאשר את הגדלת היקף משרתם ל 80% -של ה"ה דדי סגל (מנכ"ל
החברה ודירקטור) ,אסי רוטברט (מנהל עסקים ראשי ודירקטור) ,גיל בנימיני
(סמנכ"ל כספים) וערן גולדברג (סמנכ"ל טכנולוגיות) ,ואת עדכון שכרם
החודשי באופן יחסי להיקף המשרה המעודכן ,כמפורט בדוח הזימון.

נגד

בהתאם לנימוקיו של הדירקטור המתנגד ומבחינתנו
את דוחותיה הכספיים של החברה ,לא נוכל לתמוך
במתווה המוצע

פנאקסיה ישראל

1104363

57492

29/11/2020

מניות

 .3לאשר הקצאת  444,904אופציות לא סחירות של החברה הניתנות
למימוש ל 444,904 -מניות רגילות של החברה ללא ע.נ ,לה''ה תמי חיננזון,
מנהלת אתר הייצור בישראל ,בכמויות ובתנאים כמפורט בדוח הזימון.

הורד מסדר היום

פנאקסיה ישראל

1104363

57492

29/11/2020

מניות

 .4לאשר הקצאת  264,316אופציות לא סחירות של החברה הניתנות
למימוש ל 264,316 -מניות רגילות של החברה ללא ע.נ ,.לה''ה גיל בנימיני,
סמנכ"ל הכספים של החברה ,בכמויות ובתנאים כמפורט בדוח הזימון.

נגד

תנאי ההקצאה נראים לנו כלא מאתגרים בצורה
מספקת

תיא השקעות

796011

147745

29/11/2020

מניות

 .1מינוי הדירקטורית הבלתי תלויה גב' צפורה הלברכט לתפקיד יו"ר
דירקטוריון החברה

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

פרידנזון

1102219

96298

29/11/2020

מניות

 .1הארכה של הסכם ניהול עם קמברידג' השקעות בע"מ ,חברה בבעלות
ובשליטה של מר רמי פרידנזון ,לתקופה של שלוש שנים שהתחילה ביום
 16.11.2020ותסתיים ביום .15.11.2023

נגד

אנו מוצאים את התנאים המוצעים כגבוהים ביחס
לגודל החברה ,היקף פעילותה וביחס להסכם
העסקתו הקודם של המועמד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

פרידנזון

1102219

96298

29/11/2020

מניות

הארכה של הסכם הניהול עם אלשר ניהול ואחזקות בע"מ  ,חברה בבעלות
ובשליטה של מר דוד פרידנזון ,לתקופה של שלוש שנים שהתחילה ביום
 16.11.2020ותסתיים ביום .15.11.2023

נגד

אנו מוצאים את התנאים המוצעים כגבוהים ביחס
לגודל החברה ,היקף פעילותה וביחס להסכם
העסקתו הקודם של המועמד

פרידנזון

1102219

96298

29/11/2020

מניות

הארכה של ההתקשרות עם גב' פנינה פרידנזון לתקופה של שלוש שנים
שתתחיל ביום 1.11.2020ותסתיים ביום .31.10.2023

נגד

אנו מוצאים את התנאים המוצעים כגבוהים ביחס
לגודל החברה ,היקף פעילותה וביחס להסכם
העסקתה הקודם של המועמדת

ישראכרט

1157403

0

29/11/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנת .2019

דיון

ישראכרט

1157403

0

29/11/2020

מניות

 .2לאשר את מינויו מחדש של סומך-חייקין ( ,)KPMGרואי חשבון ,כרואה
חשבון מבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה.

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

ישראכרט

1157403

0

29/11/2020

מניות

 .3לאשר את התיקון המוצע למדיניות התגמול של החברה ,בנוסח המצורף
כנספח א' לדוח הזימון.

בעד

התיקון המוצע הינו בהתאם לתיקון של רשות ניירות

ישראכרט

1157403

0

29/11/2020

מניות

 .4לאשר את מינויו של מר אילן כהן כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה של
שלוש ( )3שנים.

נגד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד .עם זאת ,בשל
מבנה ההחלטה באסיפה אנו בחרנו לתעדף
מועמדים אחרים לתפקיד.

ישראכרט

1157403

0

29/11/2020

מניות

 .5לאשר את מינויו של מר אמנון דיק כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה של
שלוש ( )3שנים.

בעד

אנו נעדיף לתמוך במועמד שיוצע על ידי משקיע
מוסדי אלא וכישוריו ו /או ניסיונו יהיו לא תואמים
לצורכי החברה .המועמד המוצע הינו בעל הידע
והנסיון הדרושים לתפקיד

ישראכרט

1157403

0

29/11/2020

מניות

 .6לאשר את מינויו של מר ארז יוסף כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה של
שלוש ( )3שנים.

בעד

אנו נעדיף לתמוך במועמד שיוצע על ידי משקיע
מוסדי אלא וכישוריו ו /או ניסיונו יהיו לא תואמים
הורד מסדר היום
לצורכי החברה .המועמד המוצע הינו בעל הידע
והנסיון הדרושים לתפקיד

ישראכרט

1157403

0

29/11/2020

מניות

 .7לאשר את מינויו של מר בן שיזף כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה של
שלוש ( )3שנים.

נגד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד .עם זאת ,בשל
מבנה ההחלטה באסיפה אנו בחרנו לתעדף
מועמדים אחרים לתפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

ישראכרט

1157403

0

29/11/2020

מניות

 .8לאשר את מינויו של מר דני ימין כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה של
שלוש ( )3שנים.

בעד

אנו נעדיף לתמוך במועמד שיוצע על ידי משקיע
מוסדי אלא וכישוריו ו /או ניסיונו יהיו לא תואמים
לצורכי החברה .המועמד המוצע הינו בעל הידע
והנסיון הדרושים לתפקיד

ישראכרט

1157403

0

29/11/2020

מניות

 .9לאשר את מינויו של מר יורם ויסברם כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה
של שלוש ( )3שנים.

בעד

בעל ניסיון עשיר בתחומי הבנקאות והניהול יחד עם
הנסיון שצבר בחברה

ישראכרט

1157403

0

29/11/2020

מניות

 .10לאשר את מינויו של מר מתתיהו טל כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה
של שלוש ( )3שנים.

בעד

בעל ניסיון עשיר בתחומי הבנקאות והניהול יחד עם
הנסיון שצבר בחברה

ישראכרט

1157403

0

29/11/2020

מניות

 .11לאשר את מינויו של מר שי פלדמן כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה
של שלוש ( )3שנים.

נגד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד .עם זאת ,בשל
מבנה ההחלטה באסיפה אנו בחרנו לתעדף
מועמדים אחרים לתפקיד.

ישראכרט

1157403

0

29/11/2020

מניות

 .12לאשר את מינויה של הגב' תמר יסעור כדירקטורית בחברה ,לתקופת
כהונה של שלוש ( )3שנים.

בעד

המועמדת הינה בעלת ידע ונסיון משמעותיים
בתחומי פעילותה של החברה

ישראכרט

1157403

0

29/11/2020

מניות

 .13לאשר את מינויה של הגב' חנה פרי -זן כדירקטורית חיצונית בחברה
( דירקטורית חיצונית לפי הוראות חוק החברות ולפי הוראות נב"ת )301
לתקופת כהונה של שלוש ( )3שנים.

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד ,בהתאם
למבנה ההחלה באסיפה ובהתאם למבנה
הדירקטוריון

ישראכרט

1157403

0

29/11/2020

מניות

 .14לאשר את מינויה של הגב' נעמה גת כדירקטורית חיצונית בחברה
( דירקטורית חיצונית לפי הוראות חוק החברות ולפי הוראות נב"ת )301
לתקופת כהונה של שלוש ( )3שנים.

נגד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד .עם זאת,
בשל מבנה ההחלטה באסיפה אנו בחרנו לתעדף
מועמדים אחרים לתפקיד.

ישראכרט

1157403

0

29/11/2020

מניות

 .15לאשר את מינויו של מר צבי פורמן כדירקטור חיצוני בחברה (דירקטור
חיצוני לפי הוראות חוק החברות ולפי הוראות נב"ת  )301לתקופת כהונה
של שלוש ( )3שנים.

נגד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד .עם זאת ,בשל
מבנה ההחלטה באסיפה אנו בחרנו לתעדף
מועמדים אחרים לתפקיד.

ישראכרט

1157403

0

29/11/2020

מניות

 .16לאשר את מינויו של מר צפריר הולצבלט כדירקטור חיצוני בחברה
( דירקטור חיצוני לפי הוראות חוק החברות ולפי הוראות נב"ת  )301לתקופת
כהונה של שלוש ( )3שנים.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד ,בהתאם
למבנה ההחלה באסיפה ובהתאם למבנה
הדירקטוריון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

ישראכרט

1157403

0

29/11/2020

מניות

 .17לאשר ( כהוראה ייעודית החלה אך ורק בהקשר לאסיפה הכללית
המזומנת לפי דוח זה) כי בעניין מועד סיום כהונתם של הדירקטורים
המכהנים בחברה ערב כינוס האסיפה ( שאינם דירקטורים חיצוניים) ,יחולו
ההוראות המפורטות בסעיף  1.7לדוח זימון האסיפה.

בעד

בראק אן וי

1121607

2524131

30/11/2020

מניות

 .1דיון בדוח השנתי והדוחות הכספיים של החברה לשנת ( 2019נערך
בהתאם לתקנות הדוחות בישראל)

דיון

בראק אן וי

1121607

2524131

30/11/2020

מניות

 .2דיון ואישור הדוח השנתי והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019
(נערך בהתאם לדין ההולנדי)

בעד

בראק אן וי

1121607

2524131

30/11/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בישראל

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

בראק אן וי

1121607

2524131

30/11/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בהולנד

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

בראק אן וי

1121607

2524131

30/11/2020

מניות

 .5מינוי של מר  Machiel Hoekכ( Executive Director-שאינו דירקטור
חיצוני) לדירקטוריון החברה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

בראק אן וי

1121607

2524131

30/11/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר  Patrick Burkeלדירקטוריון החברה

נגד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

בראק אן וי

1121607

2524131

30/11/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של מר  Daniel Moserכדירקטור בלתי תלוי לדירקטוריון
החברה

נגד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

בראק אן וי

1121607

2524131

30/11/2020

מניות

 .8מינוי מחדש של מר  Jeroen Dorenbosכדירקטור בלתי תלוי
לדירקטוריון החברה

נגד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אנו סבורים כי השינויים שנעשו על ידי החברה לא
יפגעו בזכויותיהם של בעלי מניות המיעוט בחברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בראק אן וי

1121607

2524131

30/11/2020

מניות

 .9מינוי מחדש של גב'  Noah Shachamכדירקטורית בלתי תלויה
לדירקטוריון החברה

נגד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

בראק אן וי

1121607

2524131

30/11/2020

מניות

 .10מינוי מחדש של מר  Claus Jorgensenכדירקטור לדירקטוריון החברה

נגד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

בראק אן וי

1121607

2524131

30/11/2020

מניות

 .11מינוי מחדש של מר מאיר יעקובסון כדירקטור חיצוני לדירקטוריון החברה

נגד

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

בראק אן וי

1121607

2524131

30/11/2020

מניות

 .12מינוי של מר רון הדסי כדירקטור חיצוני לדירקטוריון החברה

בעד

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

בראק אן וי

1121607

2524131

30/11/2020

מניות

 .13מינוי של גב' שירית כשר כדירקטורית חיצונית לדירקטוריון החברה

בעד

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

בראק אן וי

1121607

2524131

30/11/2020

מניות

 .14דיון לגבי מדיניות הדיבדינד

דיון

להב

136010

110779

30/11/2020

מניות

 .1אישור הצעה פרטית מהותית להקצאת מניות רגילות בנות  1ש"ח ערך
נקוב כל אחת של החברה ,למר אבי לוי ( באמצעות חברה בשליטתו) ,יו"ר
דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה .לפרטים נוספים ,ראו סעיף  2לדוח
זימון האסיפה.

בעד

אנו מתרשמים כי ההקצאה הפרטית הינה לטובת
החברה בטווח הארוך.

ראמ-רותם אנרגיה

1155720

758.4907

01/12/2020

כתבי אופציה

לאשר הסדר לפי סעיף  350לחוק החברות עם מחזיקי כתבי האופציה
(סדרה  )1באופן שמועד האחרון למימוש כתבי האופציה (סדרה  ,)1יוארך
כך שזה יחול עד ליום 4.7.2021

בעד

המתווה המוצע הינו לטובת השותפות.

ראמ-רותם אנרגיה

1155720

758.4907

01/12/2020

כתבי אופציה

 .2לאשר הסדר לפי סעיף  350לחוק החברות עם מחזיקי כתבי האופציה
(סדרה  )1באופן שמחיר המימוש של כתבי האופציה (סדרה  )1יופחת לסך
של ₪ 1.15

בעד

המתווה המוצע הינו לטובת השותפות.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

ראמ-רותם אנרגיה

1147750

19491

01/12/2020

לאשר הסדר לפי סעיף  350לחוק החברות עם מחזיקי כתבי האופציה
יחידת השתתפות (סדרה  )1באופן שמועד האחרון למימוש כתבי האופציה (סדרה  ,)1יוארך
כך שזה יחול עד ליום 4.7.2021

בעד

המתווה המוצע הינו לטובת השותפות ומחזיקי
יחידות ההשתתפות.

ראמ-רותם אנרגיה

1147750

19491

01/12/2020

 .2לאשר הסדר לפי סעיף  350לחוק החברות עם מחזיקי כתבי האופציה
יחידת השתתפות (סדרה  )1באופן שמחיר המימוש של כתבי האופציה (סדרה  )1יופחת לסך
של ₪ 1.15

בעד

המתווה המוצע הינו לטובת השותפות ומחזיקי
יחידות ההשתתפות.

לודן

1081439

69793

01/12/2020

מניות

 .1מינוי המועמד לכהונת דירקטור ,ד"ר יובל דוידור ,כדירקטור בלתי תלוי
בעל כשירות מקצועית והחלת תנאי התגמול הנהוגים בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

לודן

1081439

69793

01/12/2020

מניות

 .2מינוי המועמד לכהונת דירקטור ,יצחק (צחי) לוטן ,כדירקטור בלתי תלוי
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית והחלת תנאי התגמול הנהוגים בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

לודן

1081439

69793

01/12/2020

מניות

 .3מינוי המועמד לכהונת דירקטור ,אמיר ארז ,והחלת תנאי התגמול
הנהוגים בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אייסקיור מדיקל

1122415

67065

02/12/2020

מניות

דיון בדו" חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת
2019

דיון

אייסקיור מדיקל

1122415

67065

02/12/2020

מניות

אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה ,והסמכת
הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 2020

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

אייסקיור מדיקל

1122415

67065

02/12/2020

מניות

 .3אישור מינוי מחדש של מר רון מירון כדירקטור בחברה עד לאסיפה
השנתית הבאה של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אייסקיור מדיקל

1122415

67065

02/12/2020

מניות

 .4אישור מינוי מחדש של מר אייל שמיר כדירקטור בחברה עד לאסיפה
השנתית הבאה של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אייסקיור מדיקל

1122415

67065

02/12/2020

מניות

 .5אישור מינוי מחדש של מר דורון בירגר כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד
לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אייסקיור מדיקל

1122415

67065

02/12/2020

מניות

 .6אישור מינוי מחדש של מר יאנג הואנג כדירקטור בחברה עד לאסיפה
השנתית הבאה של החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אייסקיור מדיקל

1122415

67065

02/12/2020

מניות

 .7אישור עדכון שכרו של מנכ"ל החברה ,מר אייל שמיר.

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

אייסקיור מדיקל

1122415

67065

02/12/2020

מניות

 .8אישור הענקת מענק חד פעמי למר אייל שמיר ,מנכ"ל החברה ,בגין הישג
יוצא דופן.

בעד

המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה

אייסקיור מדיקל

1122415

67065

02/12/2020

מניות

 .9אישור עדכון היקף המשרה של מר רון מירון ,יו"ר דירקטוריון החברה
ועדכון התגמול בהתאם.

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

אייסקיור מדיקל

1122415

67065

02/12/2020

מניות

 .10אישור הענקת תגמול הוני למר אייל שמיר ,מנכ"ל החברה

בעד

תנאי התגמול ההוני הינם בהתאם למדיניותנו

אייסקיור מדיקל

1122415

67065

02/12/2020

מניות

 .11אישור הענקת תגמול הוני למר רון מירון ,יו" ר דירקטוריון החברה

בעד

תנאי התגמול ההוני הינם בהתאם למדיניותנו

אלביט מערכות

1081124

23984438

02/12/2020

מניות

,To re-elect Mr. Michael Federmann to the Board of Directors .1
to serve until the close of the next shareholders’ annual general
meeting

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אלביט מערכות

1081124

23984438

02/12/2020

מניות

To re-elect Mrs. Rina Baum to the Board of Directors, to .2
serve until the close of the next shareholders’ annual general
meeting

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אלביט מערכות

1081124

23984438

02/12/2020

מניות

To re-elect Mr. Yoram Ben-Zeev to the Board of Directors, to .3
serve until the close of the next shareholders’ annual general
.meeting

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אלביט מערכות

1081124

23984438

02/12/2020

מניות

To re-elect Mr. David Federmann to the Board of Directors, to .4
serve until the close of the next shareholders’ annual general
.meeting

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אלביט מערכות

1081124

23984438

02/12/2020

מניות

To re-elect Mr. Dov Ninveh to the Board of Directors, to serve .5
.until the close of the next shareholders’ annual general meeting

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אלביט מערכות

1081124

23984438

02/12/2020

מניות

,To re-elect Prof. Ehood (Udi) Nisan to the Board of Directors .6
to serve until the close of the next shareholders’ annual general
.meeting

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אלביט מערכות

1081124

23984438

02/12/2020

מניות

To re-elect Prof. Yuli Tamir to the Board of Directors, to serve .7
.until the close of the next shareholders’ annual general meeting

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אלביט מערכות

1081124

23984438

02/12/2020

מניות

To extend the indemnification letters of Mr. M. Federmann .8
and Mr. D. Federmann for an additional three years

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''''
 1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות שיפוי
לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

אלביט מערכות

1081124

23984438

02/12/2020

מניות

To re-appoint Kost, Forer, Gabbay &amp; Kasierer, a member .9
of Ernst &amp; Young Global, as the Company’s independent
auditor for the fiscal year 2020 and until the close of the next
shareholders' annual general meeting

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

ויתניה

1109966

761174

02/12/2020

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה ,לתקופה של 3
שנים ,בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות ,בתוקף משנת .2021
לפרטים נוספים ראה חלק ב' לדוח המיידי .

נגד

אנו סבורים כי תקרות רכיב הקבוע במסגרת מדיניות
התגמול גבוהות ביחס למקובל בשוק.

ויתניה

1109966

761174

02/12/2020

מניות

 .2אישור חידוש הסכם למתן שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל עם מר אהוד
סמסונוב בתנאים זהים ,לתקופה של שלוש שנים אשר תסתיימנה ביום
 .31.12.2023לפרטים נוספים ראה חלק ג' לדוח המיידי .

נגד

אנו סבורים כי הרכיב הקבוע לו הוא זכאי הינו חריג
ביחס למקובל בשוק.

נימוקים

החלטת האסיפה

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

בעד

)" "מר זינגר: אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר דניאל זינגר (להלן.1
 לרבות הצעה פרטית,1.1.2021 שיתחיל לכהן כמנכ"ל החברה מיום
 כתבי אופציות180,000 מהותית של

מניות

03/12/2020

368950

522011

כפרית

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

בעד

 כתבי אופציות למר יצחק140,000  אישור הצעה פרטית מהותית של.2
 כחלק מתנאי כהונתו והעסקתו כיו"ר דירקטוריון,)" "מר שריר:שריר (להלן
החברה

מניות

03/12/2020

368950

522011

כפרית

בעד

To approve the election of Steven Steinberg as a member of .1
the second class of directors of the Board of Directors, for a
three-year term until the annual general meeting of shareholders
to be held in 2023, and until his respective successor is duly
elected and qualified

מניות

03/12/2020

59927

765016

כיטוב פארמה

בעד

To approve the election of Simcha Rock as a member of the .2
-second class of directors of the Board of Directors, for a three
year term until the annual general meeting of shareholders to be
held in 2023, and until his respective successor is duly elected
and qualified

מניות

03/12/2020

59927

765016

כיטוב פארמה

בעד

To approve an amendment to each of the Company’s .3
Memorandum of Association and Articles of Association to
provide for the change in the Company’s name to “Purple
Biotech Ltd.” or to such other name that contains the word
Purple” as the management of the Company shall determine“
and as shall be approved by the Israel Registrar of Companies

מניות

03/12/2020

59927

765016

כיטוב פארמה

בעד

To approve the reappointment of Somekh Chaikin, Certified .4
,Public Accountants (Israel), a member of KPMG International
as the Company’s independent registered public accountants for
a period of three years until the annual general meeting of
shareholders to be held in 2023

מניות

03/12/2020

59927

765016

כיטוב פארמה

דיון

Review and discussion of the consolidated financial .5
,statements of the Company for the year ended December 31
2019

מניות

03/12/2020

59927

765016

כיטוב פארמה

דיון

דיון בדוחות הכספיים ובדו" ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
2019  בדצמבר31 ביום

מניות

06/12/2020

22806

1082114

אפולו פאוור

דיון

דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור
2019 שירותים נוספים בשנת

מניות

06/12/2020

22806

1082114

אפולו פאוור

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אנו סבורים כי השינויים שנעשו על ידי החברה לא
יפגעו בזכויותיהם של בעלי מניות המיעוט בחברה

משרד רו"ח בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אפולו פאוור

1082114

22806

06/12/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של משרד רואי החשבון שטראוס לזר ושות' ,כרואי החשבון
המבקרים של החברה ,לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה ,והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

אפולו פאוור

1082114

22806

06/12/2020

מניות

 .4הארכת כהונתו של יום טוב סמיה כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד
לאסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

אפולו פאוור

1082114

22806

06/12/2020

מניות

 .5הארכת כהונתו של עודד רוזנברג כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד
לאסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

עבר

אפולו פאוור

1082114

22806

06/12/2020

מניות

 .6הארכת כהונתו של ערן מימון כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד
לאסיפה השנתית הבאה של החברה

נגד

עבר

מכהן במקביל כדירקטור וכסמנכ"ל טכנולוגיות
ראשי .אנו מסתייגים מהמינוי המוצע מחשש
לפטונציאל לניגוד עניינים מתוקף תפקידיו כאמור.

אפולו פאוור

1082114

22806

06/12/2020

מניות

 .7הארכת כהונתה של אסתר וסטרייך כדירקטורית לתקופת כהונה נוספת
עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה

נגד

עבר

מכהנת במקביל כדירקטורית וכסמנכ"ל כספים .אנו
מסתייגים מהמינוי המוצע מחשש לפוטנציאל לניגוד
עניינים מתוקף תפקידיה כאמור.

אפולו פאוור

1082114

22806

06/12/2020

מניות

 .8הארכת כהונתו של ליאור וידר כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד
לאסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אפולו פאוור

1082114

22806

06/12/2020

מניות

 .9הארכת כהונתה של הדירקטורית החיצונית גב' ורד רז-אביו ,ב 3 -שנים
החל מיום  20בדצמבר 2020

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אפולו פאוור

1082114

22806

06/12/2020

מניות

 .10אישור הארכת כהונתו של הדירקטור החיצוני מר זיו ארז ,ב 3 -שנים
החל מיום  20בדצמבר .2020

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אפולו פאוור

1082114

22806

06/12/2020

מניות

 .11הקצאת  66,383כתבי אופציה (לא סחירים) של החברה הניתנים
למימוש ל 66,383 -מניות רגילות לגב' ורד רז-אביו ,המכהנת כדירקטורית
חיצונית בחברה

נגד

עבר

אנו ממליצים כי שווי התגמול ההוני עבור דירקטור,
לא יעלה על  50%מהתגמול השנתי המשולם לו.

אפולו פאוור

1082114

22806

06/12/2020

מניות

 .12הקצאת  66,383כתבי אופציה (לא סחירים) של החברה הניתנים
למימוש ל 66,383 -מניות רגילות למר זיו ארז ,המכהן כדירקטור חיצוני
בחברה.

נגד

עבר

אנו ממליצים כי שווי התגמול ההוני עבור דירקטור,
לא יעלה על  50%מהתגמול השנתי המשולם לו.

אפולו פאוור

1082114

22806

06/12/2020

מניות

 .13הקצאת  66,383כתבי אופציה (לא סחירים) של החברה הניתנים
למימוש ל 66,383 -מניות רגילות למר ליאור וידר ,המכהן כדירקטור בלתי
תלוי בחברה.

נגד

עבר

אנו ממליצים כי שווי התגמול ההוני עבור דירקטור,
לא יעלה על  50%מהתגמול השנתי המשולם לו.

בי גי איי-ש

1092709

31771

06/12/2020

מניות

נושא מס'  :1דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנים 2019-2015

דיון

דיון

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

בי גי איי-ש

1092709

31771

06/12/2020

מניות

 .2נושא מס'  :2חידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת
דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בי גי איי-ש

1092709

31771

06/12/2020

מניות

 .3נושא מס'  :3אישור מינוי וחידוש כהונת יו"ר הדירקטוריון מר מרדכי
(מוטי) חזן

בעד

בי גי איי-ש

1092709

31771

06/12/2020

מניות

 .4נושא מס'  :4אישור מינוי וחידוש כהונת הדירקטור המכהן מר חיים שלום

בעד

עבר

בי גי איי-ש

1092709

31771

06/12/2020

מניות

 .5נושא מס'  :5אישור מינוי וחידוש כהונת הדירקטור המכהן מר אלי ארד

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בי גי איי-ש

1092709

31771

06/12/2020

מניות

 .6נושא מס'  :6אישור מינוי וחידוש כהונת הדירקטור המכהן מר הושע
גרינפלד

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בי גי איי-ש

1092709

31771

06/12/2020

מניות

 .7נושא מס'  :7אישור והארכת מדיניות התגמול של החברה

בעד

עבר

אנו מוצאים את מדיניות התגמול המוצעת כסבירה
על כלל רכיביה.

בי גי איי-ש

1092709

31771

06/12/2020

מניות

נושא מס'  :8אישור רטרואקטיבי ואישור פרוספקטיבי של תנאי העסקת מר
מרדכי (מוטי) חזן המכהן כדירקטור החברה ולימים כיו"ר דירקטוריון החברה
החל מחודש מאי 2018

בעד

עבר

אנו ממליצים לתמוך בתנאים המוצעים לאור תרומתו
של היו" ר לחברה והניסיונות להחזרתה למסחר תקין.

בי גי איי-ש

1092709

31771

06/12/2020

מניות

 .9נושא מס'  :9אישור הקצאה פרטית של כתבי אופציה (לא רשומים
למסחר) של החברה ליו" ר דירקטוריון החברה בקשר עם כהונתו כיו"ר

בעד

עבר

אנו מתרשמים כי ההקצאה הינה אסטרטגיה נמוכה
לאור מצבה של החברה ,והיא באה על חשבון רכיב
קבוע נמוך מהמקובל בשוק.

בי גי איי-ש

1092709

31771

06/12/2020

מניות

 .10נושא מס'  :10אישור הצעה פרטית חריגה ונטילת הלוואת בעלים
מבעלת השליטה או מבעלי השליטה בבעלת השליטה והכל בכפוף
להשלמת עסקת ישראייר

ללא המלצה

הורד מסדר היום

מיט-טק

1080720

51583

06/12/2020

מניות

 .1נושא מספר  :1אישור הקצאה פרטית לקבוצת משקיעים

בעד

עבר

ארקו החזקות

310011

1034008

06/12/2020

מניות

 .1לאשר מתן כתב שיפוי מאת החברה למר אריה קוטלר בגין המשך
כהונתו כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה ,שתוקפו יהיה החל מיום  1בנובמבר
 ,2020בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח.

בעד

נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנו.

אל על

1087824

468455

08/12/2020

מניות

 .1תיקון תקנון ותזכיר החברה על ידי אישור הגדלת הון המניות הרשום של
החברה ב 1,000,000,000 -מניות ל 2,500,000,001 -מניות ,המחולק ל-
 2,500,000,000מניות רגילות רשומות על שם בנות ( 1אחד) ש"ח ע.נ ,.כל
אחת ,ומניית מדינה מיוחדת בת ( 1אחד) ש"ח ע.נ..

בעד

הגדלת ההון המוצעת נראת לנו כסבירה ביחס לגודל
החברה והונה הרשום

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אנו סבורים כי ההקצאה הינה חיונית להמשך
תפקודה של החברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אל על

1087824

468455

08/12/2020

מניות

 .2תיקון תקנון החברה באופן המאפשר הצבעה בכל אסיפה כללית
באמצעות כתב הצבעה.

בעד

אנו סבורים כי השינויים שנעשו על ידי החברה לא
יפגעו בזכויותיהם של בעלי מניות המיעוט בחברה

קמהדע

1094119

787230

10/12/2020

מניות

 .1מינוי דירקטור Lilach Asher Topilsky -

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

קמהדע

1094119

787230

10/12/2020

מניות

 .2מינוי דירקטור Avraham Berger -

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

קמהדע

1094119

787230

10/12/2020

מניות

 .3מינוי דירקטור Amiram Boehm -

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

קמהדע

1094119

787230

10/12/2020

מניות

 .4מינוי דירקטור Ishay Davidi -

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

קמהדע

1094119

787230

10/12/2020

מניות

 .5מינוי דירקטור Karnit Goldwasser -

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

קמהדע

1094119

787230

10/12/2020

מניות

 .6מינוי דירקטור Jonathan Hahn -

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

קמהדע

1094119

787230

10/12/2020

מניות

 .7מינוי דירקטור Leon Recanati -

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

קמהדע

1094119

787230

10/12/2020

מניות

 .8מינוי דירקטור Ari Shamiss -

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

קמהדע

1094119

787230

10/12/2020

מניות

 .9מינוי דירקטור David Tsur -

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

קמהדע

1094119

787230

10/12/2020

מניות

Subject to the election of Prof. Ari Shamiss to serve as a .10
member of the Company’s Board of Directors, to approve the
award of options to Prof. Shamiss and the Company’s entering
.into an indemnification and exculpation agreement with him

בעד

השיפוי והפטור הינם בהתאם למדיניותנו .היקף
ההקצאה עבור הדירקטור נראה לנו כסביר ביחס
לגודל החברה והיקף פעילותה

קמהדע

1094119

787230

10/12/2020

מניות

To approve an amendment to the Company’s Compensation .11
Policy for Executive Officers and Compensation Policy for
Directors with respect to the procurement of directors’ and
officers’ liability insurance

בעד

התיקונים המוצעים הינם בהתאם לתיקון של רשות
ניירות ערך לנושא ביטוח נושאי משרה.

קמהדע

1094119

787230

10/12/2020

מניות

To ratify and approve the reappointment of Kost Forer .12
Gabbay & Kasierer, a member of Ernst & Young Global, as the
Company’s independent registered public accountants for the
year ending December 31, 2020 and for such additional period
until the Company’s next annual general meeting of
.shareholders

בעד

הכשרת הישוב

612010

880275

10/12/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים לשנת .2019

דיון

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

הכשרת הישוב

612010

880275

10/12/2020

מניות

 .2אישור חידוש כהונתם של חברי הדירקטוריון מקבוצה א' ,ה"ה שלמה
מעוז ורוית נמרודי ,לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים .מובהר כי
ההצבעה על חידוש הכהונה תתבצע כמקשה אחת עבור כל חברי
הדירקטוריון הנמנים על קבוצה א'.

נגד

בהתאם למדיניותנו ,אנו ממליצים להתנגד למנגנון
של דירקטוריון מדורג וכן למינוי דירקטורים
במסגרתו.

הכשרת הישוב

612010

880275

10/12/2020

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי החשבון של החברה ,עד תום האסיפה השנתית שלאחר אסיפה שנתית
זו ,ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם.

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרוש
לתפקיד

הכשרת הישוב

612010

880275

10/12/2020

מניות

 .4אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה
לתקופה של שנה החל ביום  1בנובמבר .2020

בעד

אנו בדעה כי יש להעניק כיסוי ביטוחי לנושאי
המשרה בחברה ,מאחר ומדובר ברובד ראשוני
במסגרתו החברה מבקשת לפזר את סיכוניה.

הכשרת הישוב

612010

880275

10/12/2020

מניות

 .5אישור התקשרות בהסכם העסקה עם גב' סמדר נמרודי רינות ,סמנכ"ל
פרויקטים ,משאבי אנוש ואכיפה בחברה ,שהינה קרובה של בעלי השליטה
בחברה.

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

מטריקס

445015

3209822

13/12/2020

מניות

דיון בדו"ח הדירקטוריון והדו"חות הכספיים של החברה לשנת .2019

דיון

מטריקס

445015

3209822

13/12/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר (Ernst
& )amp; Youngכרואי החשבון של החברה ,עד האסיפה השנתית הבאה
של החברה ,והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם.

בעד

עבר

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

מטריקס

445015

3209822

13/12/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של הדירקטור מר גיא ברנשטיין ,עד האסיפה השנתית
הבאה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

מטריקס

445015

3209822

13/12/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטור מר אליעזר אורן ,עד האסיפה השנתית הבאה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

מטריקס

445015

3209822

13/12/2020

מניות

 .5הארכת כהונתו של מר איתיאל אפרת כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת
כהונה נוספת שניה בת שלוש שנים ,החל מיום  13בדצמבר .2020

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

בבילון

1101666

79948

13/12/2020

מניות

 .1עדכון בדבר יישום האסטרטגיה החדשה של החברה

דיון

דיון

בבילון

1101666

79948

13/12/2020

מניות

 .2אישור שינוי שמה של החברה

בעד

עבר

אנו סבורים כי אין בתיקון המוצע לפגוע בבעלי מניות
המיעוט.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

בבילון

1101666

79948

13/12/2020

מניות

 .3אישור תיקון מדיניות התגמול

בבילון

1101666

79948

13/12/2020

מניות

 .4אישור עדכון תנאי כהונה של מר שי אוזון ,מנכ"ל החברה ,בכפוף לאישור
התיקונים למדיניות התגמול

בעד

בבילון

1101666

79948

13/12/2020

מניות

 .5אישור הענקת כתבי פטור לנושאי משרה בחברה

בעד

עבר

פרידנזון

1102219

96298

13/12/2020

מניות

 .1הארכה של הסכם ניהול עם קמברידג' השקעות בע"מ ,חברה בבעלות
ובשליטה של מר רמי פרידנזון ,לתקופה של שלוש שנים שהתחילה ביום
 16.11.2020ותסתיים ביום .15.11.2023

נגד

עבר

אנו מוצאים את התנאים המוצעים כגבוהים ביחס
לגודל החברה ,היקף פעילותה וביחס להסכם
העסקתו הקודם של המועמד

פרידנזון

1102219

96298

13/12/2020

מניות

הארכה של הסכם הניהול עם אלשר ניהול ואחזקות בע"מ  ,חברה בבעלות
ובשליטה של מר דוד פרידנזון ,לתקופה של שלוש שנים שהתחילה ביום
 16.11.2020ותסתיים ביום .15.11.2023

נגד

עבר

אנו מוצאים את התנאים המוצעים כגבוהים ביחס
לגודל החברה ,היקף פעילותה וביחס להסכם
העסקתו הקודם של המועמד

פרידנזון

1102219

96298

13/12/2020

מניות

הארכה של ההתקשרות עם גב' פנינה פרידנזון לתקופה של שלוש שנים
שתתחיל ביום 1.11.2020ותסתיים ביום .31.10.2023

נגד

עבר

אנו מוצאים את התנאים המוצעים כגבוהים ביחס
לגודל החברה ,היקף פעילותה וביחס להסכם
העסקתה הקודם של המועמדת

דיסקונט השקעות

639013

854460

14/12/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון
על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2019

דיון

דיון

דיסקונט השקעות

639013

854460

14/12/2020

מניות

 .2אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של
החברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים-מר יורם טורבוביץ.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

דיסקונט השקעות

639013

854460

14/12/2020

מניות

 .3אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של
החברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים-גב' לילי אילון.

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

דיסקונט השקעות

639013

854460

14/12/2020

מניות

 .4אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של
החברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים-מר יוסי זינגר.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

דיסקונט השקעות

639013

854460

14/12/2020

מניות

 .5אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של
החברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים-מר יעקב נימקובסקי.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

דיסקונט השקעות

639013

854460

14/12/2020

מניות

 .6אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של
החברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים-מר עומר סרבינסקי.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

דיסקונט השקעות

639013

854460

14/12/2020

מניות

 .7אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של
החברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים-מר יצחק עידן.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

אנו מוצאים את מדיניות התגמול המוצעת כסבירה
על כלל רכיביה.

עבר

אנו מתרשמים כי התנאים המוצעים הינם גבוהים
מעט ביחס למקובל בשוק ,אך תמיכתנו הינה לאור
ביצועי המניה הטובים מאז כניסתו של המנכ"ל
לתפקיד.

נוסח כתב הפטור בחברה תואם את מדיניותנו.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

דיסקונט השקעות

639013

854460

14/12/2020

מניות

 .8אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של
החברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים-גב' אסנת הלל פיין.

דיסקונט השקעות

639013

854460

14/12/2020

מניות

אישור מינוי משרד רואי החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכר רואי
החשבון המבקרים של החברה בגין שנת .2019

בעד

אביב ארלון

106013

101875

15/12/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים ובדוח הדירקטוריון של החברה
ליום .31.12.2019

דיון

ברימאג דיגיטל

1094283

165121

15/12/2020

מניות

 .1אישור מינויה של הגב' שירה קולמן  -גולובינסקי לדירקטורית חיצונית
בחברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש שנים ,החל מיום 29
בדצמבר2020 ,

בעד

סולגרין

1102235

83419

15/12/2020

מניות

דיון בדו"חות הכספיים ובדו" ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר  ,2019אשר פורסמו ביום  24במרץ  2020כחלק מהדו"ח
התקופתי של החברה לשנת ( 2019מס' אסמכתא)2020-01-025351 :

דיון

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

סולגרין

1102235

83419

15/12/2020

מניות

 .2מינויו מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואי
החשבון המבקרים של החברה ,וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה

בעד

עבר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

סולגרין

1102235

83419

15/12/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ( ושאינו דירקטור חיצוני) ,מר
גל בוגין (יו"ר הדירקטוריון) לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם
להוראות כל דין ו/או תקנון החברה ,לפי המוקדם.

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

סולגרין

1102235

83419

15/12/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ( ושאינו דירקטור חיצוני) ,מר
יוסף זינגר לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או
תקנון החברה ,לפי המוקדם.

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

סולגרין

1102235

83419

15/12/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ( ושאינו דירקטור חיצוני) ,מר
ארז בלשה ,לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או
תקנון החברה ,לפי המוקדם.

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

סולגרין

1102235

83419

15/12/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ( ושאינו דירקטור חיצוני) ,מר
נועם רובינזון ,לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או
תקנון החברה ,לפי המוקדם.

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

סולגרין

1102235

83419

15/12/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה (ושאינה דירקטורית
חיצונית) ,גב' רונית כהן ,לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתה בהתאם להוראות
כל דין ו/או תקנון החברה ,לפי המוקדם.

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

סולגרין

1102235

83419

15/12/2020

מניות

 .8מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי המכהן בחברה ,מר גונן ביבר,
לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון
החברה ,לפי המוקדם.

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אמות

1097278

8576587

15/12/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדו" ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום .31.12.2019

אמות

1097278

8576587

15/12/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זוהר ושות' כרו"ח מבקר לחברה
ממועד אסיפה כללית זו ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דווח על
שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים
נוספים לשנת .2019

בעד

אמות

1097278

8576587

15/12/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה.

בעד

עבר

אמות

1097278

8576587

15/12/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אמות

1097278

8576587

15/12/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר מוטי ברזילי כדירקטור בחברה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אמות

1097278

8576587

15/12/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר אמיר עמר כדירקטור בחברה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אמות

1097278

8576587

15/12/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של מר איל גבאי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אמות

1097278

8576587

15/12/2020

מניות

 .8מינוי מחדש של מר יחיאל גוטמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אמות

1097278

8576587

15/12/2020

מניות

 .9מינוי מחדש של גב' יעל אנדורן קרני כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.

בעד

עבר

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אמות

1097278

8576587

15/12/2020

מניות

 .10אישור תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה .מדיניות התגמול
המעודכנת מצורפת כנספח ב' לדו"ח זימון האסיפה.

בעד

עבר

השינויים המוצעים במדיניות התגמול של החברה
נראים לנו כסבירים.

אמות

1097278

8576587

15/12/2020

מניות

 .11הגדלת הונה רשום של החברה ב 500,000,000 -ש"ח ,שווה ערך ל-
 500,000,000מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת ,כך שהון המניות
הרשום של החברה יכלול  1,000,000מניות רגילות ,ולתקן בהתאם את
תקנון החברה.

בעד

עבר

אנו מוצאים את הגדלת ההון המוצעת כסבירה
וסבורים כי בשינוי המוצע אין לפגוע בזכויות בעלי
מניות המיעוט

אמות

1097278

8576587

15/12/2020

מניות

 .12אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה ,מר שמעון
אבודרהם ,כמפורט בסעיף  6לדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

אמות

1097278

8576587

15/12/2020

מניות

 .13אישור לחברה לשלם עבור חלקה ברכישת ביטוח מטריה לדירקטורים
ונושאי משרה בקבוצת אלוני חץ ( לרבות עם אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ
ואנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ) ,לתקופה המתחילה ביום  15ביולי
 2020ומסתיימת ביום  14ביולי  ,2021מתוך סך כולל של  298,798דולר.

בעד

עבר

היקף הפרמיה מהכיסוי נראה לנו כסביר מהכרותנו
את שוק הביטוח

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון

עבר

משרד רו"ח בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אמות

1097278

8576587

15/12/2020

מניות

החלטת האסיפה

נימוקים

 .14אישור פרמיית הכיסוי הביטוחי לדירקטורים בחברה ,כפי שיכהנו מעת
לעת ,במסגרת הסדר ביטוחי לדירקטורים ונושאי משרה בקבוצת אלוני חץ:
לאשר כי בכפוף לכך שהפרמיה לפוליסות ביטוח הדירקטורים ונושאי
המשרה הנוספות שתירכשנה בשנים הבאות ,המסתיימות ביום ,30.6.2024
ע" י קבוצת אלוני חץ במסגרת פוליסת ביטוח מטריה לקבוצה (הן הפוליסה
הקבוצתית והן הפוליסה הנוספת ,כהגדרת מונחים אלה בסעיף  7לדוח
הזימון) תיקבע במסגרת משא ומתן בין הקבוצה לחברות הביטוח ומבטחי
המשנה (שאינם צדדים קשורים) ,ושעלותה לא תהיה מהותית לחברה אותה
עת; הרי שהתקרות לעניין גובה הפרמיה שנקבעו בהחלטת אסיפת מאי
( 2018כהגדרתה בסעיף  7לדוח הזימון) לא תחולנה ביחס לפוליסות ביטוח
אלה.

בעד

עבר

אנו נוטים לסמוך על שיקול דעתו של הדירקטוריון
ויועציו בסגירת התקשרות ראויה לחברה ובתנאי
שוק ועל כן לא נסתייג על רקע אי קביעת התקרות .

סאמיט

1081686

2266001

15/12/2020

מניות

 .1אישור הקצאת  4,300מניות רגילות ללא ע"נ של החברה ללא תמורה,
למר שלומי לוי ,סמנכ" ל נכסים ופיתוח עסקי של החברה ואחיו של בעל
השליטה בחברה.

בעד

עבר

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

סאמיט

1081686

2266001

15/12/2020

מניות

 .2אישור הלוואה למר שלומי לוי בסכום השווה למס בגין ההטבה הגלומה
בהקצאת המניות המוצעות לו כאמור בסעיף ( )1לעיל.

בעד

עבר

ההלוואה לא נועדה להעניק למר לוי הטבה אשר
אינה מוענקת לעובדים אחרים ,אלא למנוע הפלייתו
לרעה של מר שלומי לוי לעומת מצב בו היה עובד
אשר אינו בן משפחה של בעל השליטה בחברה

סאמיט

1081686

2266001

15/12/2020

מניות

 .3אישור מתן הלוואה נוספת למר שלומי לוי ,למימון המימוש של אופציות
של החברה ,בגובה אשר ייקבע במועד האסיפה.

בעד

עבר

ההלוואה לא נועדה להעניק למר לוי הטבה אשר
אינה מוענקת לעובדים אחרים ,אלא למנוע הפלייתו
לרעה של מר שלומי לוי לעומת מצב בו היה עובד
אשר אינו בן משפחה של בעל השליטה בחברה

סאמיט

1081686

2266001

15/12/2020

מניות

 .4אישור מענק למר שלומי לוי ,בגובה אשר ייקבע נכון למועד האסיפה.

בעד

עבר

המענק המוצע הוא בשל טעות שביצעה החברה
בהענקות העבר ,כאשר נכון להיום תנאי ההענקות
תוקנו

סאמיט

1081686

2266001

15/12/2020

מניות

 .5תיקון הסכמי אופציות שנחתמו ביום  5בינואר  2016וביום  8במאי 2018
עם מר שלומי לוי.

בעד

לא עבר

התיקון המוצע מגיע על מנת לחסוך לחברה עלויות
עתידיות ועל כן לא נסתייג ממנו.

סאמיט

1081686

2266001

15/12/2020

מניות

 .6אישור הענקת  28,500כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים
למימוש ל 28,500 -מניות רגילות ללא ע"נ של החברה ,למר אמיר שגיא,
מנכ"ל החברה ודירקטור.

בעד

עבר

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

סאמיט

1081686

2266001

15/12/2020

מניות

 .7אישור הענקת  3,500כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש
ל 3,500 -מניות רגילות ללא ע"נ של החברה ,למר יאיר ברנט ,המכהן
כסמנכ"ל הכספים של החברה.

בעד

עבר

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

סאמיט

1081686

2266001

15/12/2020

מניות

 .8אישור הענקת  4,300כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש
ל 4,300 -מניות רגילות ללא ע"נ של החברה ,למר אמיר כהן ,המכהן
כסמנכ"ל נכסים ותפעול של החברה.

בעד

עבר

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

קרסו מוטורס

1123850

1255975

15/12/2020

מניות

דיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנת .2019

דיון

דיון

קרסו מוטורס

1123850

1255975

15/12/2020

מניות

 .2מוצע לאשר את חידוש כהונתו של מר יואל קרסו כדירקטור בחברה

נגד

שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון,
בהתאם לס''  1.2.1למדיניות

קרסו מוטורס

1123850

1255975

15/12/2020

מניות

 .3מוצע לאשר את חידוש כהונתו של מר שלמה קרסו כדירקטור בחברה

נגד

שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון,
בהתאם לס''  1.2.1למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

קרסו מוטורס

1123850

1255975

15/12/2020

מניות

 .4מוצע לאשר את חידוש כהונתה של גב' ציפורה מזרחי כדירקטורית
בחברה

נגד

שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון,
בהתאם לס''  1.2.1למדיניות

קרסו מוטורס

1123850

1255975

15/12/2020

מניות

 .5מוצע לאשר את חידוש כהונתו של מר אריאל קרסו כדירקטור בחברה

נגד

שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון,
בהתאם לס''  1.2.1למדיניות

קרסו מוטורס

1123850

1255975

15/12/2020

מניות

 .6מוצע לאשר את חידוש כהונתה של גב' יוני גולדשטיין קרסו כדירקטורית
בחברה

נגד

שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון,
בהתאם לס''  1.2.1למדיניות

קרסו מוטורס

1123850

1255975

15/12/2020

מניות

 .7מוצע לאשר את חידוש כהונתה של גב' אורלי חשן כדירקטורית בחברה

נגד

שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון,
בהתאם לס''  1.2.1למדיניות

קרסו מוטורס

1123850

1255975

15/12/2020

מניות

 .8מוצע לאשר את חידוש כהונתה של גב' שרה קרסו בוטון כדירקטורית
בחברה

נגד

שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון,
בהתאם לס''  1.2.1למדיניות

קרסו מוטורס

1123850

1255975

15/12/2020

מניות

 .9מוצע לאשר את חידוש כהונתו של מר משה קרסו כדירקטור בחברה

נגד

שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון,
בהתאם לס''  1.2.1למדיניות

קרסו מוטורס

1123850

1255975

15/12/2020

מניות

 .10מוצע לאשר את חידוש כהונתו של מר יורם בן חיים כדירקטור בחברה

נגד

שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון,
בהתאם לס''  1.2.1למדיניות

קרסו מוטורס

1123850

1255975

15/12/2020

מניות

 .11מוצע לאשר את חידוש כהונתה של גב' אירית שלומי כדירקטורית בלתי
תלויה בחברה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

קרסו מוטורס

1123850

1255975

15/12/2020

מניות

 .12מוצע למנות מחדש את משרד זיו האפט –  BDOכרואה החשבון
המבקר של החברה .כמו כן ,באסיפה יינתן דיווח לגבי שכרו של רואה
החשבון המבקר.

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

טלדור

477018

171982

15/12/2020

מניות

 .1אישור מיזוג מהותי על פי הסכם מיזוג

ללא המלצה

עבר

טלדור

477018

171982

15/12/2020

מניות

 .2אישור רכישת פוליסת ביטוח RUN OFF

ללא המלצה

עבר

ברן

286013

50656

16/12/2020

מניות

אישור תנאי המשך העסקת מר מאיר דור כיו"ר דירקטוריון החברה ל3-
שנים החל מ.1.1.2021-

נגד

אלקטרה צריכה

5010129

991796

16/12/2020

מניות

 .1הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר  .2019ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה
לשנת  2019אשר פורסם ביום  15במרץ  2020באתר ההפצה של רשות
ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
(מספר אסמכתא.)2020-01-021103 :

דיון

אנו סבורים כי העדכון המוצע בתנאי העסקתו הינו
גבוה ביחס למקובל בשוק.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אלקטרה צריכה

5010129

991796

16/12/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,רו"ח
כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה.

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

אלקטרה צריכה

5010129

991796

16/12/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת באותם תנאי כהונה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אלקטרה צריכה

5010129

991796

16/12/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת באותם תנאי כהונה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אלקטרה צריכה

5010129

991796

16/12/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת באותם תנאי כהונה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אלקטרה צריכה

5010129

991796

16/12/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של גב' אורלי בן יוסף כדירקטורית בלתי תלויה בחברה
לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

באטמ

1158823

0

17/12/2020

מניות

Receipt of the directors’ report and annual accounts .1

בעד

הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות והולם את
מצבה הכספי ותזרים המזומנים

באטמ

1158823

0

17/12/2020

מניות

Approval of the report of the remuneration committee .2

בעד

אנו מוצאים את דוח ועדת התגמול כסביר

באטמ

1158823

0

17/12/2020

מניות

Re-appointment of the auditors and authorising the Board of .3
Directors to fix the auditor’s remuneration

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים

באטמ

1158823

0

17/12/2020

מניות

Re-appointment of Dr. Gideon Chitayat .4

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

באטמ

1158823

0

17/12/2020

מניות

Re-appointment of Dr. Zvi Marom .5

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

באטמ

1158823

0

17/12/2020

מניות

Re-appointment of Mr. Moti Nagar .6

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

באטמ

1158823

0

17/12/2020

מניות

To approve an amendment to the Company''''s Articles of .7
Association, by adding new Articles 10A-10D, as set forth in
Annex A to the Notice of AGM

בעד

התיקון המוצע בתקנון נראה לנו כסביר ביחס
לחברה ולשוק בו היא פועלת

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

באטמ

1158823

0

17/12/2020

מניות

To approve an amendment to Article 35.2.1 of the .8
Company''''s Articles of Association, as set forth in Annex B to
.the Notice of AGM

בעד

התיקון המוצע בתקנון נראה לנו כסביר ביחס
לחברה ולשוק בו היא פועלת

באטמ

1158823

0

17/12/2020

מניות

To approve the extension of the current Remuneration Policy .9
for the Company''''s executive officers for an additional oneyear
period until the next AGM of the Company

בעד

התקרות המוצעת במדיניות נראות לנו כסבירות
בשים לב כי מדיניות התגמול מובאת לשנה

באטמ

1158823

0

17/12/2020

מניות

To approve the payment of a one-time annual bonus to the .10
Chief Financial Officer, Moti Nagar, of US$120,000 for 2019 (at
the representative rate of the Israeli NIS on the date of approval
by the Board), in accordance with his entitlement under his
.employment contract

בעד

מגדל ביטוח

1081165

4010121

17/12/2020

מניות

קבלת הדוחות הכספים של החברה לשנת 2019

דיון

מגדל ביטוח

1081165

4010121

17/12/2020

מניות

 .2בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ( שאינו דירקטור חיצוני) מר
שלמה אליהו

בעד

הינו בעל הניסיון הדרוש למילוי התפקיד.

מגדל ביטוח

1081165

4010121

17/12/2020

מניות

 .3לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה ( שאינו דירקטור חיצוני) ד"ר
גבריאל פיקר.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

מגדל ביטוח

1081165

4010121

17/12/2020

מניות

 .4לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה ( שאינו דירקטור חיצוני) מר
עזריאל מוסקוביץ

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

מגדל ביטוח

1081165

4010121

17/12/2020

מניות

 .5לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה ( שאינו דירקטור חיצוני) מר
אריה מינטקביץ

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

מגדל ביטוח

1081165

4010121

17/12/2020

מניות

 .6לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה ( שאינו דירקטור חיצוני) מר
חיים רמון

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

מגדל ביטוח

1081165

4010121

17/12/2020

מניות

 .7בחירה מחדש של מר שלמה אליהו לתפקיד יו" ר דירקטוריון החברה

בעד

הינו בעל הניסיון הדרוש למילוי התפקיד.

מגדל ביטוח

1081165

4010121

17/12/2020

מניות

 .8בחירה מחדש של רואי החשבון המבקרים עד לתום האסיפה השנתית
(בהתאם לדין) ,שכרם ייקבע בידי הדירקטוריון בהתאם לתקנון החברה

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

אלומיי קפיטל

1082635

434639

17/12/2020

מניות

To elect Mr. Daniel Vaknin as a new external director for an .1
initial three-year term commencing December 20, 2020

בעד

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לתוצאותיה
של החברה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אלומיי קפיטל

1082635

434639

17/12/2020

מניות

Approval of the terms of service of Mr. Daniel Vaknin, as set .2
forth in Item 2 of the amended proxy statement

בעד

שכר דירקטורים ודחצים ,בהתאם לס'' 4.2.8
למדיניות

אלומיי קפיטל

1082635

434639

17/12/2020

מניות

Approval of the terms of service of Mr. Ehud Gil, as set forth .3
in Item 5 of the amended proxy statement

בעד

שכר דירקטורים ודחצים ,בהתאם לס'' 4.2.8
למדיניות

אלומיי קפיטל

1082635

434639

17/12/2020

מניות

Approval of grant of options to Mr. Daniel Vaknin, external .4
director nominee

בעד

תגמול הוני לדירקטורים ודחצים ,בהתאם לס'' 4.2.9
למדיניות

אלומיי קפיטל

1082635

434639

17/12/2020

מניות

,,Approval of provision of an exemption to Mr. Daniel Vaknin .5
external director nominee

בעד

פטור לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

אלומיי קפיטל

1082635

434639

17/12/2020

מניות

Approval of grant of options to Mr. Ehud Gil, a member of the .6
Board of Directors

בעד

תגמול הוני לדירקטורים ודחצים ,בהתאם לס'' 4.2.9
למדיניות

אלומיי קפיטל

1082635

434639

17/12/2020

מניות

Approval of provision of an exemption to Mr. Ehud Gil, a .7
member of the Board of Directors

בעד

פטור לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

הכשרת הישוב

612010

880275

17/12/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים לשנת .2019

דיון

דיון

הכשרת הישוב

612010

880275

17/12/2020

מניות

 .2אישור חידוש כהונתם של חברי הדירקטוריון מקבוצה א' ,ה"ה שלמה
מעוז ורוית נמרודי ,לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים .מובהר כי
ההצבעה על חידוש הכהונה תתבצע כמקשה אחת עבור כל חברי
הדירקטוריון הנמנים על קבוצה א'.

נגד

עבר

בהתאם למדיניותנו ,אנו ממליצים להתנגד למנגנון
של דירקטוריון מדורג וכן למינוי דירקטורים
במסגרתו.

הכשרת הישוב

612010

880275

17/12/2020

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי החשבון של החברה ,עד תום האסיפה השנתית שלאחר אסיפה שנתית
זו ,ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם.

בעד

עבר

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרוש
לתפקיד

הכשרת הישוב

612010

880275

17/12/2020

מניות

 .4אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה
לתקופה של שנה החל ביום  1בנובמבר .2020

בעד

עבר

אנו בדעה כי יש להעניק כיסוי ביטוחי לנושאי
המשרה בחברה ,מאחר ומדובר ברובד ראשוני
במסגרתו החברה מבקשת לפזר את סיכוניה.

הכשרת הישוב

612010

880275

17/12/2020

מניות

 .5אישור התקשרות בהסכם העסקה עם גב' סמדר נמרודי רינות ,סמנכ"ל
פרויקטים ,משאבי אנוש ואכיפה בחברה ,שהינה קרובה של בעלי השליטה
בחברה.

בעד

סקייליין

1131556

492229

17/12/2020

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31
בדצמבר .2019

דיון

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
הורד מסדר היום
החברה והיקף פעילותה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

סקייליין

1131556

492229

17/12/2020

מניות

 .2מינוי משרדי רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' (,)Deloitte
לכהונה כרואי החשבון המבקרים של החברה עד תום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

סקייליין

1131556

492229

17/12/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר שמשון מרפוגל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת .לפרטים אודות מר שמשון מרפוגל ,ראה תקנה  26לפרק הפרטים
הנוספים בדוח התקופתי לשנת .2019

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

סקייליין

1131556

492229

17/12/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר דניאל לבנטל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת .לפרטים אודות מר דניאל לבנטל ,ראה תקנה  26לפרק הפרטים
הנוספים בדוח התקופתי לשנת .2019

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

סקייליין

1131556

492229

17/12/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר ניל ג .לבט כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.
לפרטים אודות מר ניל ג .לבט ,ראה תקנה  26לפרק הפרטים הנוספים
בדוח התקופתי לשנת .2019

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

סקייליין

1131556

492229

17/12/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר אמיר תמרי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת .לפרטים אודות מר אמיר תמרי ,ראה תקנה  26לפרק הפרטים
הנוספים בדוח התקופתי לשנת .2019

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

סקייליין

1131556

492229

17/12/2020

מניות

 .7מינוי של מר עודד סתר לכהונה כדירקטור בחברה ,ממועד אישור המינוי
על ידי האסיפה הכללית של החברה המזומנת בדוח זה ועד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה .פרטים נוספים אודות מר עודד סתר ,ראה תקנה
 26לפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת .2019

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

סקייליין

1131556

492229

17/12/2020

מניות

 .8מינוי מחדש של מר מרדכי (מודי) קרת כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה
שתחל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית המזומנת בדוח זה
ותסתיים בהתאם לתקנון החברה ובכפוף לדין החל .לפרטים אודות מר
מרדכי (מודי) קרת ,ראה תקנה  26לפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי
לשנת .2019

בעד

סקייליין

1131556

492229

17/12/2020

מניות

מינוי מחדש של הגב' רוחמה אברהם כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה
שתחל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית המזומנת בדוח זה
ותסתיים בהתאם לתקנון החברה ובכפוף לדין החל .לפרטים אודות הגב'
רוחמה אברהם ,ראה תקנה  26לפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי
לשנת .2019

בעד

סקייליין

1131556

492229

17/12/2020

מניות

 .10מינוי מחדש של הגב' לנה שרמן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה
שתחל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית המזומנת בדוח זה
ותסתיים בהתאם לתקנון החברה ובכפוף לדין החל .לפרטים אודות הגב'
לנה שרמן ,ראה תקנה  26לפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת
.2019

בעד

כנפיים

543017

206959

20/12/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדו" ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר 2019

דיון

כנפיים

543017

206959

20/12/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' לרו"ח
המבקר של החברה ,וקבלת דיווח על שכרם.

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

כנפיים

543017

206959

20/12/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של שלמה חנאל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

כנפיים

543017

206959

20/12/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של תמר מוזס בורוביץ כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

כנפיים

543017

206959

20/12/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של יהודה (יודי) לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

כנפיים

543017

206959

20/12/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של ערן אילן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד
למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

כנפיים

543017

206959

20/12/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של סופיה קימרלינג כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

כנפיים

543017

206959

20/12/2020

מניות

 .8מינוי מחדש של נדב פלטי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד
למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

כנפיים

543017

206959

20/12/2020

מניות

 .9מינוי מחדש של יוסי פוקס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד
למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

כנפיים

543017

206959

20/12/2020

מניות

 .10מינויו של אמנון בן עמי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה עד למועד
האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

כנפיים

543017

206959

20/12/2020

מניות

 .11מינויו מחדש של מר יריב לרנר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה בת
שלוש ( )3שנים ,החל מיום  20בדצמבר 2020

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אזורים

715011

852445

20/12/2020

מניות

דיון בדו"ח התקופתי ( לרבות הדוחות הכספיים) של החברה לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2019

דיון

אזורים

715011

852445

20/12/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' רואי חשבון ,כרואה
החשבון המבקר של החברה לתקופת ביקורת נוספת ,שסיומה בתום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

אזורים

715011

852445

20/12/2020

מניות

 .3אישור הארכת כהונתו של מר חיים (הרש) פרידמן (המכהן כיו״ר
דירקטוריון החברה) כדירקטור בדירקטוריון החברה ,לתקופת כהונה נוספת
עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אזורים

715011

852445

20/12/2020

מניות

 .4אישור הארכת כהונתו של מר ג׳ק (ינקי) קליין כדירקטור בדירקטוריון
החברה ,לתקופת כהונה נוספת עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אזורים

715011

852445

20/12/2020

מניות

 .5אישור הארכת כהונתו של מר אברהם (רמי) זיו כדירקטור בדירקטוריון
החברה ,לתקופת כהונה נוספת עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אזורים

715011

852445

20/12/2020

מניות

 .6אישור מינויה לראשונה של הגברת נורית פלג כדירקטורית בלתי תלויה
בדירקטוריון החברה ,לתקופת כהונה החל ממועד אישור האסיפה ועד
למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אזורים

715011

852445

20/12/2020

מניות

 .7אישור מדיניות התגמול המעודכנת לתקופה של שלוש ( )3שנים ,החל
ממועד אישור האסיפה הכללית

בעד

אנו מוצאים את מדיניות התגמול המוצעת כסבירה.

אזורים

715011

852445

20/12/2020

מניות

 .8אישור הארכה של מנגנון החזר ההוצאות עבור מר ג'ק (ינקי) קליין ,חתנו
של מר חיים (הרש) פרידמן ,בעל השליטה בחברה ,למשך שלוש ( )3שנים
נוספות ,במסגרתו יוחזרו לו הוצאות שהוציא במסגרת תפקידו ,בתוקף החל
מיום  1בינואר 2021

בעד

לאור פרסום החברה את החזר הוצאותיו בשנים
האחרונות ,אנו תומכים בסעיף המוצע.

מקס סטוק

1168558

0

21/12/2020

מניות

 .1אישור הקצאה פרטית מהותית של  46,706כתבי אופציה למר שלמה
זהר

נגד

ההקצאה המוצעת ניתנת בדיסקאונט משמעותי
ביחס למחיר המניה בשוק.

סאנפלאואר

1098755

203246

21/12/2020

מניות

דיון בדוחות הכספים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר 2019

דיון

סאנפלאואר

1098755

203246

21/12/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואה חשבון קסלמן וקסלמן רואי חשבון כרואה
חשבון מבקר של החברה עד האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת
הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

בעד

משרד רואי החשבון הינו בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

סאנפלאואר

1098755

203246

21/12/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של יו"ר הדירקטוריון ,מר אהרון בירם ,עד לאסיפה השנתית
הבאה של החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

סאנפלאואר

1098755

203246

21/12/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטור ,מר עודד שטילר ,עד לאסיפה השנתית
הבאה של החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

סאנפלאואר

1098755

203246

21/12/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של הדירקטורית ,גב' מירי (מדי) בן יהושע ,עד לאסיפה
השנתית הבאה של החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

גלוברנדס גרופ

1147487

389844

21/12/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2019

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

גלוברנדס גרופ

1147487

389844

21/12/2020

מניות

 .2אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות' ,כרואה
החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה.

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

גלוברנדס גרופ

1147487

389844

21/12/2020

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר ירון גזית (יו" ר הדירקטוריון) ,המכהן
כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף  1.3לדוח הזימון

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

גלוברנדס גרופ

1147487

389844

21/12/2020

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של מר גד גדעון נצר (מנכ"ל החברה) ,המכהן
כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף  1.3לדוח הזימון

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

גלוברנדס גרופ

1147487

389844

21/12/2020

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של מר אייל פישמן ,המכהן כדירקטור בחברה,
לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה ,כמפורט בסעיף  1.3לדוח הזימון

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

גלוברנדס גרופ

1147487

389844

21/12/2020

מניות

 .6אישור מינויו מחדש של יאיר גלר ,המכהן כדירקטור בחברה ,לתקופת
כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה,
כמפורט בסעיף  1.3לדוח הזימון

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

גלוברנדס גרופ

1147487

389844

21/12/2020

מניות

 .7אישור מינויה מחדש של הגב' סיגלית סגל ( כדירקטורית בלתי תלויה),
המכהנת כדירקטורית בחברה ,לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף  1.3לדוח הזימון

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

גלוברנדס גרופ

1147487

389844

21/12/2020

מניות

 .8אישור עדכון למדיניות התגמול הקיימת ,בדבר תנאי התקשרות בביטוח
לאחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ,כמפורט במדיניות התגמול
המעודכנת ,בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות ,כמפורט בסעיף
 1.4ובחלק ב' לדוח הזימון.

בעד

העדכון המוצע הינו בהתאם לעמדת רשות ניירות
ערך ועל כן לא נסתייג ממנו

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

גלוברנדס גרופ

1147487

389844

21/12/2020

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

 .9אישור הארכת התקשרות החברה עם משפחת גזית אחזקות בע"מ,
חברה פרטית בבעלות מלאה של מר ירון גזית מבעלי השליטה בחברה,
בהסכם שירותים ,בתנאים זהים ,למעט האמור בסעיף  6.5לדוח הזימון,
לתקופה בת ( )3שלוש שנים נוספות ,החל מיום  1באפריל  2021ועד ליום
 31במרס  ,2024כמפורט בסעיף  1.5ובחלק ג' לדוח הזימון

בעד

מדובר בשירותים בהיקף זניח ביחס לחברה ,אשר
נקבע בהתבסס על הערכת החברה את עלויות
השירותים המוענקים על ידה ,וללא כל שינוי ביחס
להסכם הניהול שהיה קיים עד כה.

תדיראן הולדינגס

258012

945211

21/12/2020

מניות

 .1אישור עדכון מדיניות התגמול הקיימת לנושאי המשרה בחברה ,בהתאם
להוראות 267א לחוק החברות ,והכל כמפורט בסעיף  2.1ובחלק ב' של דוח
הזימון המצ"ב.

בעד

אנו מוצאים את התיקונים המוצעים כמקובלים.

תדיראן הולדינגס

258012

945211

21/12/2020

מניות

 .2אישור עדכון תנאי כהונתה והעסקתה של סמנכ" ל השיווק של החברה,
הגב' נופר ממרוד ,בתו של מר משה ממרוד ,בעל השליטה ,דירקטור ומנכ"ל
החברה ,והארכת תקופת ההתקשרות עמה לשלוש שנים נוספות החל
ממועד אישור האסיפה הכללית ,והכל כמפורט בסעיף  2.2ובחלק ג' של דוח
זימון האסיפה המצ"ב.

בעד

אנו מוצאים את התנאים המוצעים לה כסבירים ביחס
למקובל בשוק.

תדיראן הולדינגס

258012

945211

21/12/2020

מניות

 .3אישור הארכת תוקף כתב השיפוי שהוענק לגב' נופר ממרוד לשלוש שנים
נוספות החל מיום  4בפברואר ,2021 ,והכל כמפורט בסעיף  2.3ובחלק ג'
של דוח זימון האסיפה המצ"ב.

בעד

נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנו.

אלמור חשמל

1142454

190850

22/12/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה ,לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2019

דיון

אלמור חשמל

1142454

190850

22/12/2020

מניות

 .2למנות מחדש את מר רון אריה אורן כדירקטור בחברה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אלמור חשמל

1142454

190850

22/12/2020

מניות

 .3למנות מחדש את מר מאיר סרוסי כדירקטור בחברה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אלמור חשמל

1142454

190850

22/12/2020

מניות

 .4למנות מחדש את מר חיים לזר גרשון כדירקטור בחברה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אלמור חשמל

1142454

190850

22/12/2020

מניות

 .5למנות מחדש את מר חיים מזוז כדירקטור בחברה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אלמור חשמל

1142454

190850

22/12/2020

מניות

 .6למנות מחדש את מר גלעד רמות כדירקטור בלתי תלוי בחברה .מר רמות
זכאי לגמול דירקטורים כמפורט בדוח זימון האסיפה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אלמור חשמל

1142454

190850

22/12/2020

מניות

 .7למנות את גברת מעין נאור כדירקטורית בלתי תלויה בחברה .גב' נאור
זכאית לגמול דירקטורים כמפורט בדוח זימון האסיפה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אלמור חשמל

1142454

190850

22/12/2020

מניות

 .8למנות מחדש את  KPMGסומך חיקיין ,רואי חשבון ,כרואי חשבון
מבקרים של החברה לשנת  2020ולתקופה של עד האסיפה השנתית הבאה
של בעלי המניות של החברה

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

נכסים ובנין

699017

2131220

22/12/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון
על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2019

דיון

נכסים ובנין

699017

2131220

22/12/2020

מניות

 .2אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של
החברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים-מר יורם טורבוביץ

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

נכסים ובנין

699017

2131220

22/12/2020

מניות

 .3אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של
החברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים-מר דורון חיים כהן

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

נכסים ובנין

699017

2131220

22/12/2020

מניות

 .4אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של
החברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים-מר יצחק עידן

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

נכסים ובנין

699017

2131220

22/12/2020

מניות

 .5אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של
החברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים-מר יעקב נימקובסקי

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

נכסים ובנין

699017

2131220

22/12/2020

מניות

 .6אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של
החברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים-מר עומר סרבינסקי

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

נכסים ובנין

699017

2131220

22/12/2020

מניות

 .7אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של
החברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים-גב' אסנת הלל פיין

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

נכסים ובנין

699017

2131220

22/12/2020

מניות

 .8אישור מינויו של דירקטור בלתי תלוי  -מר אסי שריב

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

נכסים ובנין

699017

2131220

22/12/2020

מניות

אישור מינוי משרד רואי החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכר רואי
החשבון המבקרים של החברה בגין שנת .2019

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

שמן תעשיות

634030

147351

23/12/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר 2019

דיון

שמן תעשיות

634030

147351

23/12/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רו"ח זיו האפט כרואה חשבון מבקר של החברה
עד האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

שמן תעשיות

634030

147351

23/12/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של יו"ר הדירקטוריון  ,חיים פינק ,עד האסיפה השנתית
הבאה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

שמן תעשיות

634030

147351

23/12/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטור ,יהודה קמינסקי ,עד האסיפה השנתית הבאה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שמן תעשיות

634030

147351

23/12/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של הדירקטורית  ,שרון שיינר ,עד האסיפה השנתית הבאה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שמן תעשיות

634030

147351

23/12/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של הדירקטור ,חיים דביר ,עד האסיפה השנתית הבאה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שמן תעשיות

634030

147351

23/12/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של פרופ' שושנה אנילי לדירקטורית חיצונית בחברה

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שמן תעשיות

634030

147351

23/12/2020

מניות

 .8מינוי מחדש של מר שמעון גרינברג לדירקטור חיצוני בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שמן תעשיות

634030

147351

23/12/2020

מניות

 .9חידוש הסכם הניהול עם יו"ר הדירקטוריון

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

שמן תעשיות

634030

147351

23/12/2020

מניות

 .10תיקון סעיף הבונוס השנתי בהסכם ההעסקה של מנכ"ל החברה

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

שמן תעשיות

634030

147351

23/12/2020

מניות

 .11אישור תנאי הזכאות לבונוס של סמנכ" ל הרכש והסיכונים בחברה

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

יוניבו

1093558

97263

23/12/2020

מניות

 .1מינויו מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה והסמכת דירקטוריון החברה
לקבוע את שכרו

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

יוניבו

1093558

97263

23/12/2020

מניות

 .2מינויה מחדש של גברת מיטל רן זוהרה כדירקטורית בלתי תלויה בחברה

נגד

מנגנון מדורג ,בהתאם לס''  1.2.4למדיניות

יוניבו

1093558

97263

23/12/2020

מניות

 .3דיון בדו"חות כספיים ודו"ח הדירקטוריון לשנת 2019

דיון

ישראמקו יהש

232017

4015208

23/12/2020

 .1תיקון סעיפים  8.1 ,5ו.8.3 -ב להסכם השותפות ,בנוסח המצורף כנספח
יחידת השתתפות
א' לדוח הזימון

בעד

מליסרון

323014

8516139

23/12/2020

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ,2019
כמפורט בסעיף  1.1לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס זה

דיון

החלטת האסיפה

נימוקים

אנו סבורים כי התיקון המוצע הינו לטובת השותפות.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

מליסרון

323014

8516139

23/12/2020

מניות

 .2אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח זיו האפט ( )BDOכרואה החשבון
המבקר של החברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה,
כמפורט בסעיף  1.2לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס זה

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

מליסרון

323014

8516139

23/12/2020

מניות

 .3אישור המשך כהונתה של הדירקטורית ליאורה עופר (יו"ר הדירקטוריון),
וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט
בסעיף  1.3לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס זה

בעד

הינה בעלת הניסיון הדרוש למילוי התפקיד.

מליסרון

323014

8516139

23/12/2020

מניות

 .4אישור המשך כהונתו של הדירקטור שאול (שי) וינברג ,וזאת עד לתום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף  1.3לדוח
זימון האסיפה המצורף לטופס זה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

מליסרון

323014

8516139

23/12/2020

מניות

 .5אישור המשך כהונתו של הדירקטור יצחק נודרי זיזוב ,וזאת עד לתום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף  1.3לדוח
זימון האסיפה המצורף לטופס זה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

מליסרון

323014

8516139

23/12/2020

מניות

 .6אישור המשך כהונתו של הדירקטור עודד שמיר ( דירקטור בלתי תלוי),
וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט
בסעיף  1.3לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס זה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

מליסרון

323014

8516139

23/12/2020

מניות

 .7אישור המשך כהונתו של הדירקטור שוקי (יהושע) אורן (דירקטור בלתי
תלוי) ,וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה,
כמפורט בסעיף  1.3לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס זה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

מליסרון

323014

8516139

23/12/2020

מניות

 .8אישור המשך כהונתה של הדירקטורית סגי איתן (דירקטורית בלתי
תלויה) ,וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה,
כמפורט בסעיף  1.3לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס זה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

מליסרון

323014

8516139

23/12/2020

מניות

 .9אישור הארכת תנאי הכהונה הנוכחיים של יו" ר דירקטוריון החברה ,הגב'
ליאורה עופר ,ללא שינוי בתנאים ,לתקופה נוספת בת שלוש שנים ,כמפורט
בסעיף  2לזימון האסיפה המצורף לטופס זה

בעד

אנו סבורים כי התנאים המוצעים לה תואמים את
המקובל בשוק.

מליסרון

323014

8516139

23/12/2020

מניות

 .10אישור תנאי הכהונה של הגב' רונה אנג'ל כמנהלת צמיחה ואסטרטגיה
בחברה ,ובכלל כך את התקשרות החברה בהסכם השירותים עם חברה
בבעלותה המלאה של הגב' רונה אנג'ל ,כמפורט בסעיף  3לדוח זימון
האסיפה המצורף לטופס זה

בעד

התגמול המוצע לה אינו מהותי ביחס להיקפי פעילות
החברה.

ישראל קנדה

434019

981985

23/12/2020

מניות

 .1מוצע לאשר תגמול נוסף למר ברק רוזן ,מבעלי השליטה בחברה ,מנכ"ל
ודירקטור ,בגין כהונתו כיו" ר דירקטוריון משותף של איי סי אר מגורים בע"מ
(לשעבר מנרב פרויקטים בע"מ) החל ממועד תחילת כהונתו ,קרי יום 15
ביולי  2020ובהתאם לתנאים המפורטים בסעיף  1.2לדוח הזימון.

נגד

אנו סבורים כי היקף התגמול של מר רוזן ללא
התוספת בדמי הניהול המוצעים הינה גבוהה ביחס
לשכרם של מנכ"לים אחרים מתחום הנדל"ן.

ישראל קנדה

434019

981985

23/12/2020

מניות

 .2מוצע לאשר עדכון למדיניות התגמול בחברה ,כמפורט בסעיף 9.1.2
לדוח הזימון.

נגד

אנו סבורים כי היקף התגמול בחברה הינו גבוה ללא
התוספת המוצעת עבור מנכ"ל החברה

תמר פטרוליום

1141357

960177

23/12/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים ליום  31.12.2019ובדוח הדירקטוריון של החברה
לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2019

דיון

תמר פטרוליום

1141357

960177

23/12/2020

מניות

 .2לאשר את מינויים מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר ,רואי חשבון
לרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה
השנתית הבאה של החברה ,ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את
שכרם.

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

תמר פטרוליום

1141357

960177

23/12/2020

מניות

 .3לאשר את מינויו מחדש של מר רן אפרתי כדירקטור בחברה לתקופה
שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה .לפרטים נוספים ראו
סעיפים  2.3ו 3 -לדוח זימון האסיפה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

תמר פטרוליום

1141357

960177

23/12/2020

מניות

 .4לאשר את מינויה מחדש של גב' סיגליה חפץ כדירקטורית בחברה
לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה .לפרטים
נוספים ראו סעיפים  2.4ו 3 -לדוח זימון האסיפה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

תמר פטרוליום

1141357

960177

23/12/2020

מניות

 .5לאשר את מינויה מחדש של גב' נחמה רונן כדירקטורית בחברה לתקופה
שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה .לפרטים נוספים ראו
סעיפים  2.5ו 3 -לדוח זימון האסיפה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

תמר פטרוליום

1141357

960177

23/12/2020

מניות

 .6לאשר את מינויו מחדש של מר אברהם עיני כדירקטור בחברה לתקופה
שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה .לפרטים נוספים ראו
סעיפים  2.6ו 3 -לדוח זימון האסיפה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

תמר פטרוליום

1141357

960177

23/12/2020

מניות

 .7לאשר את מינויו מחדש של מר איתן מאיר כדירקטור בחברה לתקופה
שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה .לפרטים נוספים ראו
סעיפים  2.7ו 3 -לדוח זימון האסיפה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

פריון נטוורק

1095819

267808

23/12/2020

מניות

To approve the re-election of Mr. Michael Vorhaus, to serve .1
as a director of the Company for a period commencing on the
date of the Meeting and until the third annual general meeting of
the shareholders of the Company following the Meeting or his
earlier resignation or removal, as applicable

בעד

פריון נטוורק

1095819

267808

23/12/2020

מניות

To approve the re-election of Ms. Joy Marcus, to serve as a .2
director of the Company for a period commencing on the date of
the Meeting and until the third annual general meeting of the
shareholders of the Company following the Meeting or her earlier
resignation or removal, as applicable

בעד

פריון נטוורק

1095819

267808

23/12/2020

מניות

To approve the amendment of equity-based compensation .3
terms of the Company’s non-executive directors and
,chairperson, as well as a special one-time grant for Mr. Kaplan
our chairperson of the Board, as detailed in the Proxy
Statement, dated November 16, 2020

נגד

היקף הדילול בחברה עומד על  17.2%ובניגוד
למדיניותנו בחברות הנסחרות במדד יתר מניות.

פריון נטוורק

1095819

267808

23/12/2020

מניות

.To approve amendments to the terms of employment of Mr .4
Doron Gerstel, Company’s Chief Executive Officer, as detailed
in the Proxy Statement, dated November 16, 2020

נגד

היקף הדילול בחברה עומד על  17.2%ובניגוד
למדיניותנו בחברות הנסחרות במדד יתר מניות.

פריון נטוורק

1095819

267808

23/12/2020

מניות

;To approve the appointment of Kost Forer Gabbay &amp .5
Kasierer, a member of Ernst &amp; Young Global, as the
independent public auditors of the Company for the year ending
on December 31, 2020, and until the next annual general
,meeting of shareholders, and to authorize the board of directors
upon the recommendation of the audit committee of the
Company, to determine the compensation of said independent
auditors in accordance with the volume and nature of their
services

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

משרד רו"ח בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

מבנה

226019

3129821

24/12/2020

מניות

 .1הגדלת הון המניות הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה ותזכיר
החברה בהתאמה

בעד

מזרחי טפחות

695437

18967778

24/12/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים של הבנק ,ליום  ,31.12.2019ובדוח הדירקטוריון על
מצב ענייני הבנק ,לשנת .2019

דיון

מזרחי טפחות

695437

18967778

24/12/2020

מניות

 .2תיאור טבעו של הנושא  :מינוי מחדש של בריטמן אלמגור זהר ושות',
כרואי החשבון המבקרים של הבנק ,וכן דיווח על שכרם של רואי החשבון
המבקרים ,לשנת  .2019ההחלטה המוצעת :למנות מחדש את בריטמן
אלמגור זהר ושות' ,כרואי חשבון מבקרים של הבנק.

בעד

מזרחי טפחות

695437

18967778

24/12/2020

מניות

 .3תיאור טבעו של הנושא :תיקון תקנות  89.1ו 92 -לתקנון הבנק ,בעניין
משך כהונתם של דירקטורים ( שאינם דירקטורים חיצוניים ,כהגדרתם בסעיף
 1.1לתקנון הבנק) .ההחלטה המוצעת :לאשר את התיקונים לתקנות  89.1ו-
 92לתקנון הבנק ,בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן של התקנות האמורות,
כמפורט בתקנון הבנק ,בנוסחו המתוקן ( המסומן לעומת הנוסח של התקנון
הנוכחי) ,המצורף כנספח א' לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה הכללית,
המצ"ב .פרטים נוספים :לפרטים נוספים ראו סעיף  3לדוח המיידי בדבר
זימון האסיפה הכללית ,המצ"ב.

בעד

מזרחי טפחות

695437

18967778

24/12/2020

מניות

 .4תיאור טבעו של הנושא :מינוי (מחדש) של מר יואב אשר נחשון כדירקטור
בבנק .ההחלטה המוצעת :בכפוף לאישור התיקונים לתקנון הבנק ,כמפורט
לעיל בנושא מס'  3שעל סדר יומה של האסיפה הכללית ,מוצע למנות
(מחדש) את מר יואב אשר נחשון לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בבנק;
זאת ,בכפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא יודיע על התנגדותו למינוי האמור
או שיודיע על הסכמתו לכך (להלן ,בהחלטה זו – " אישור המפקח למינוי").
מר יואב אשר נחשון יחל את כהונתו האמורה כדירקטור בבנק ,ביום מינויו
על ידי האסיפה הכללית או ביום קבלת אישור המפקח למינוי ,לפי המאוחר
שביניהם ,ויסיים את כהונתו האמורה ,בתום האסיפה השנתית הראשונה
שתתקיים לאחר המועד שבו יחל מינויו כאמור (דהיינו ,בתום האסיפה
השנתית שתתקיים בשנת  .)2021פרטים נוספים :לפרטים נוספים ראו סעיף
 4לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה הכללית ,המצ"ב ,וכן את ההצהרה של
מר יואב -אשר נחשון המצורפת כנספח לדוח המיידי האמור.

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

הגדלת ההון המוצעת נראת לנו כסבירה

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לבנק.

אנו מוצאים את התיקון המוצע כמקובל.

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

מזרחי טפחות

695437

18967778

24/12/2020

מניות

 .5תיאור טבעו של הנושא :מינוי דירקטורית חיצונית בבנק ,כמשמעותו של
מונח זה בחוק החברות ,התשנ"ט( 1999 -להלן – " דירקטורית חיצונית לפי
חוק החברות") .ההחלטה המוצעת :למנות את גב' אסתרי גילעז-רן
כדירקטורית חיצונית בבנק לפי חוק החברות ( העומדת גם בתנאי הכשירות
של דירקטור חיצוני לפי הוראה  ,)301לתקופת כהונה של שלוש ( )3שנים;
זאת ,בכפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא יודיע על התנגדותו למינוי האמור
או שיודיע על הסכמתו לכך (להלן ,בהחלטה זו – " אישור המפקח למינוי").
גב' אסתרי גילעז -רן תחל את כהונתה האמורה כדירקטורית בבנק ,ביום
 27.2.2021או ביום קבלת אישור המפקח למינוי ,לפי המאוחר שביניהם.
פרטים נוספים :לפרטים נוספים ראו סעיף  5לדוח המיידי בדבר זימון
האסיפה הכללית ,המצ"ב ,וכן את ההצהרה של גב' אסתרי גילעז-רן
המצורפת כנספח לדוח המיידי האמור.

בעד

מזרחי טפחות

695437

18967778

24/12/2020

מניות

 .6תיאור טבעו של הנושא :לאשר עדכון למדיניות התגמול לנושאי משרה,
שאושרה על ידי האסיפה הכללית של הבנק ,ביום ( 18.12.2019להלן –
"מדיניות התגמול" או "מדיניות התגמול הנוכחית") ,בנושא בטוח אחריות
נושאי משרה; זאת ,בדרך של ביטול סכומי התקרות שנקבעו במדיניות
התגמול הנוכחית ,לעניין עלות פרמיית הביטוח וגובה ההשתתפות העצמית,
כמפורט להלן .ההחלטה המוצעת :לאשר את המחיקה של סעיפים 5.5.2ג.
ו5.5.2 -ד .למדיניות התגמול הנוכחית ( לעניין סכומי התקרות של עלות
פרמיית הביטוח וגובה ההשתתפות העצמית ,בהתקשרות בפוליסה לביטוח
אחריות נושאי משרה) ,כמפורט במדיניות התגמול המעודכנת (המסומנת
לעומת מדיניות התגמול הנוכחית) ,המצורפת כנספח ה' לדוח המיידי בדבר
זימון האסיפה הכללית ,המצ"ב .פרטים נוספים :לפרטים נוספים ראו סעיף 6
לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה הכללית ,המצ"ב.

בעד

אנו מוצאים את התיקון המוצע כמקובל.

גיבוי אחזקות

448019

115280

24/12/2020

מניות

 .1התקשרות בהסכם שירותי ניהול עם מר אריאל פרדו ,יו"ר הדירקטוריון
הנכנס (חלף תפקידו כמנהל עסקים ראשי)

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה

החלטת האסיפה

נימוקים

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

על בד

625012

244419

24/12/2020

מניות

 .1אישור התקשרות החברה בהסכם הרשאה עם מושב משואות יצחק
לעניין מתן הרשאה במקרקעין ובמבנים במושב משואות יצחק.

בעד

עבר

הסכומים המוצעים תואמים את עבודת השמאות.

על בד

625012

244419

24/12/2020

מניות

 .2אישור התקשרות החברה בהסכם שירותים עם המושב לעניין אספקת
שירותים כללים שונים.

נגד

עבר

החברה אינה מפרטת מספיק אודות התשלומים
שניתנים וכן אינה מפרטת אודות החלופות שנבחנו.

על בד

625012

244419

24/12/2020

מניות

 .3אישור התקשרות החברה בהסכם עם מושב משואות יצחק לעניין
העמדת שרותי יו" ר הדירקטוריון ודירקטורים נוספים מטעם המושב.

בעד

עבר

התגמול המוצע סביר ביחס למקובל בשוק.

על בד

625012

244419

24/12/2020

מניות

 .4אישור התקשרות החברה עם המושב בהסכם לסיום הצבת חברי המושב
בחברה ומעבר ליחסי עבודה עם חברי המושב המועסקים בחברה.

בעד

עבר

העסקת העובדים באופן עצמאי ע"י החברה מהווה
חיסכון ביחס למצב הנוכחי בו העובדים מועסקים
במסגרת הסכם כוח אדם עם המושב.

ניסן

660019

244983

27/12/2020

מניות

 .1דיון בדו"חות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2019לרבות ,בשכר טרחת
רואה החשבון המבקר הכלול בדו"ח הדירקטוריון.

דיון

ניסן

660019

244983

27/12/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר וכן של משרד ורדי,
ברוקנר ,אינגבר רוזנצוויג ושות' ,כרואי החשבון המבקרים של החברה ,עד
לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,והסמכת דירקטוריון החברה
לקבוע את שכרם.

בעד

משרד רואי החשבון הינו בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

ניסן

660019

244983

27/12/2020

מניות

 .3מינוי מחדש ה"ה אברהם הראל לכהן כיו" ר דירקטוריון החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ניסן

660019

244983

27/12/2020

מניות

 .4מינוי מחדש ה" ה יחזקאל ניסן לכהן כדירקטור בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ניסן

660019

244983

27/12/2020

מניות

 .5ה" ה יעל גיט לכהן כדירקטורית בחברה.

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ניסן

660019

244983

27/12/2020

מניות

 .6אישור חידוש הסכם העסקתו של מר יחזקאל ניסן כמנכ"ל בחברה,
לתקופה נוספת בת שלוש שנים החל מיום  27.12.2020ראה/י בסעיף 4
לדוח זימון האסיפה המצורף לדוח זה.

נגד

אנו מוצאים את היקף השכר המוצע למנכ"ל החברה
כגבוה ביחס לחברות דומות בשוק.

ניסן

660019

244983

27/12/2020

מניות

 .7אישור מתן מחדש של כתב שיפוי למר יחזקאל ניסן כמנכ"ל בחברה ,
לתקופה נוספת בת שלוש שנים החל מיום  27.12.2020ראה/י בסעיף 5
לדוח זימון האסיפה המצורף לדוח זה.

בעד

סכום השיפוי מוגבל לעד  25%מהונה העצמי של
החברה ,בהתאם למדיניותנו.

חד-אסף

351015

154860

27/12/2020

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר  2019ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31
בדצמבר  ,2019אשר פרסמה החברה ביום  8באפריל ( 2020אסמכתא
מס'"( )2020-01-037590 :הדוח התקופתי לשנת  ,)"2019ללא קבלת
החלטה.

דיון

חד-אסף

351015

154860

27/12/2020

מניות

 .2לאור ניסיונו ומקצועיותו ,למנות מחדש את משרד קוסט ,פורר ,גבאי את
קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את
שכרו .כמו כן ,יינתן דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר (לפרטים
אודות שכר טרחת רואה החשבון המבקר של החברה לשנת  2019ראו דוח
הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד המצורף לדוח התקופתי לשנת .)2019
נוסח ההחלטה המוצעת " -למנות את משרד קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר
כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה".

בעד

חד-אסף

351015

154860

27/12/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר צבי ורדי כדירקטור בחברה ,אשר ימשיך להיות זכאי
לגמול ולתנאי הכהונה ,הכל כמפורט בסעיף  2לדוח זימון האסיפה המצ"ב
("דוח זימון האסיפה") .לפרטים אודות המועמד למינוי מחדש כאמור
בהתאם לתקנה  26לתקנות ניירות ערך ( דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל-
 ,1970ראו סעיף  12לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת "( 2019פרטים נוספים
על התאגיד") אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה.
נוסח ההחלטה המוצעת  " -למנות מחדש את מר צבי ורדי כדירקטור בחברה
כמפורט בסעיף  2לדוח זימון האסיפה".

בעד

חד-אסף

351015

154860

27/12/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר אבי זמיר ( דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה,
אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי הכהונה ,הכל כמפורט בסעיף  2לדוח
זימון האסיפה .לפרטים אודות המועמד למינוי מחדש כאמור בהתאם לתקנה
 26לתקנות ניירות ערך ( דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל ,1970-ראו
סעיף  12לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת "( 2019פרטים נוספים על
התאגיד") וכן סעיף  2לדוח זימון האסיפה ,אשר הפרטים הכלולים בהם
מובאים בזאת על דרך ההפניה .נוסח ההחלטה המוצעת " -למנות מחדש
את מר אבי זמיר (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה כמפורט בסעיף 2
לדוח זימון האסיפה".

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

חד-אסף

351015

154860

27/12/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר אברהם נובוגרוצקי כדירקטור בחברה ,אשר ימשיך
להיות זכאי לגמול ולתנאי הכהונה ,הכל כמפורט בסעיף  2לדוח זימון
האסיפה .לפרטים אודות המועמד למינוי מחדש כאמור בהתאם לתקנה 26
לתקנות ניירות ערך ( דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל ,1970-ראו סעיף
 12לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת "( 2019פרטים נוספים על התאגיד")
אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה .נוסח ההחלטה
המוצעת  " -למנות מחדש את מר אברהם נובוגרוצקי כדירקטור בחברה
כמפורט בסעיף  2לדוח זימון האסיפה".

בעד

חד-אסף

351015

154860

27/12/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר אברהם (רמי) שני כדירקטור בחברה ,אשר ימשיך
להיות זכאי לגמול ולתנאי הכהונה ,הכל כמפורט בסעיף  2לדוח זימון
האסיפה .לפרטים אודות המועמד למינוי מחדש כאמור בהתאם לתקנה 26
לתקנות ניירות ערך ( דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל ,1970-ראו סעיף
 12לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת "( 2019פרטים נוספים על התאגיד")
אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה .נוסח ההחלטה
המוצעת " -למנות מחדש את מר אברהם (רמי) שני כדירקטור בחברה
כמפורט בסעיף  2לדוח זימון האסיפה".

בעד

ערד

731018

1668944

28/12/2020

מניות

 .1דיון בדו"חות הכספיים ובדו" ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה
ביום  ,31.12.2019הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר

דיון

ערד

731018

1668944

28/12/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט ,פורר גבאי את קסירר ,כרואי החשבון
המבקרים של החברה

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

ערד

731018

1668944

28/12/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג ,יו" ר דירקטוריון החברה ,לתקופת
כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

ערד

731018

1668944

28/12/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של גב' תמר גוטליב ( דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת
כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

ערד

731018

1668944

28/12/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר יצחק חלמיש לתקופת כהונה נוספת כחבר
בדירקטוריון החברה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

ערד

731018

1668944

28/12/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר רפאל אהרון רכניצר לתקופת כהונה נוספת כחבר
בדירקטוריון החברה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

גילת

1082510

1635972

28/12/2020

מניות

to re-elect Dov Baharav as a member of the Board of .1
Directors until our next annual general meeting of shareholders
.and until their successors have been duly elected and qualified

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

גילת

1082510

1635972

28/12/2020

מניות

to re-elect Amiram Boehm as a member of the Board of .2
Directors until our next annual general meeting of shareholders
.and until their successors have been duly elected and qualified

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

גילת

1082510

1635972

28/12/2020

מניות

to re-elect Ishay Davidi as a member of the Board of Directors .3
until our next annual general meeting of shareholders and until
.their successors have been duly elected and qualified

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

נימוקים

החלטת האסיפה

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

בעד

to re-elect Aylon (Lonny) Rafaeli as a member of the Board of .4
Directors until our next annual general meeting of shareholders
.and until their successors have been duly elected and qualified

מניות

28/12/2020

1635972

1082510

גילת

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

בעד

to re-elect Meir Shamir as a member of the Board of Directors .5
until our next annual general meeting of shareholders and until
.their successors have been duly elected and qualified

מניות

28/12/2020

1635972

1082510

גילת

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

בעד

to re-elect Dafna Sharir as a member of the Board of .6
Directors until our next annual general meeting of shareholders
.and until their successors have been duly elected and qualified

מניות

28/12/2020

1635972

1082510

גילת

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

בעד

to elect Mr. Ami Shafran to serve as an external director for a .7
three-year term

מניות

28/12/2020

1635972

1082510

גילת

החברה נוהגת להעניק לדירקטורים החיצוניים
.תגמול זהה

בעד

subject to his election under Item 2, to approve a grant of .8
options to Mr. Shafran

מניות

28/12/2020

1635972

1082510

גילת

.התיקון תואם את המקובל בשוק לעניין ביטוח

בעד

To amend the Company’s compensation policy for directors .9
and officers

מניות

28/12/2020

1635972

1082510

גילת

.התנאים המוצעים תואמים את המקובל בשוק

בעד

to approve the terms of service and compensation of the .10
Chief Executive Officer of the Company

מניות

28/12/2020

1635972

1082510

גילת

-החברה מגבילה את סכום השיפוי המקסימאלי ל
 בלבד ביחס להונה9% - המווה כ, מיליוני דולרים20
.העצמי של החברה

בעד

to extend the term of the Company’s existing indemnification .11
agreements with two Company directors who are affiliated with
the Company’s controlling shareholders, certain limited
partnerships managed by FIMI IV 2007 Ltd. and by FIMI FIVE
Ltd., for a three-year period 2012

מניות

28/12/2020

1635972

1082510

גילת

בעד

To ratify and approve the reappointment and compensation .12
of Kost Forer Gabbay &amp; Kasierer, a member of Ernst
amp; Young Global, as our independent registered public&
accountants for the fiscal year ending December 31, 2020, and
for such additional period until the next annual general meeting
of shareholders

מניות

28/12/2020

1635972

1082510

גילת

דיון

דיון בדו" חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני
2019  בדצמבר31 החברה לשנה שנסתיימה ביום

מניות

28/12/2020

4664713

1133875

שפיר הנדסה

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

בעד

, המכהן כדירקטור בחברה,) מינויו של מר יהודה שגב (יו"ר הדירקטוריון.2
לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
. לדוח הזימון2  כמפורט בסעיף,החברה

מניות

28/12/2020

4664713

1133875

שפיר הנדסה

בהתאם למדיניותנו אנו נמליץ להתנגד למינוי
דירקטורים שהינם קרובי משפחתו של בעל
 בשיעור הגבוה, כולל בעל השליטה עצמו,השליטה
.משליש מסך הרכב הדירקטוריון של החברה

נגד

 לתקופת כהונה, המכהן כדירקטור בחברה, מינויו של מר הראל שפירא.3
 כמפורט,נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
. לדוח הזימון2 בסעיף

מניות

28/12/2020

4664713

1133875

שפיר הנדסה

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
.ביקורת לחברה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שפיר הנדסה

1133875

4664713

28/12/2020

מניות

 .4מינויו של מר ישראל שפירא ,המכהן כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה
נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט
בסעיף  2לדוח הזימון.

נגד

בהתאם למדיניותנו אנו נמליץ להתנגד למינוי
דירקטורים שהינם קרובי משפחתו של בעל
השליטה ,כולל בעל השליטה עצמו ,בשיעור הגבוה
משליש מסך הרכב הדירקטוריון של החברה.

שפיר הנדסה

1133875

4664713

28/12/2020

מניות

 .5מינויו של מר גיל שפירא ,המכהן כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה
נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט
בסעיף  2לדוח הזימון.

נגד

בהתאם למדיניותנו אנו נמליץ להתנגד למינוי
דירקטורים שהינם קרובי משפחתו של בעל
השליטה ,כולל בעל השליטה עצמו ,בשיעור הגבוה
משליש מסך הרכב הדירקטוריון של החברה.

שפיר הנדסה

1133875

4664713

28/12/2020

מניות

 .6מינויו של חן שפירא ,המכהן כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה נוספת
עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף 2
לדוח הזימון.

נגד

בהתאם למדיניותנו אנו נמליץ להתנגד למינוי
דירקטורים שהינם קרובי משפחתו של בעל
השליטה ,כולל בעל השליטה עצמו ,בשיעור הגבוה
משליש מסך הרכב הדירקטוריון של החברה.

שפיר הנדסה

1133875

4664713

28/12/2020

מניות

 .7מינויה מינוייה מחדש של הגב' עינת צפריר ( דירקטורית בלתי תלויה),
המכהנת כדירקטורית בחברה ,לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף  2לדוח הזימון.

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שפיר הנדסה

1133875

4664713

28/12/2020

מניות

 .8אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות'
כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף  3לדוח הזימון.

בעד

משרד רו"ח בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שפיר הנדסה

1133875

4664713

28/12/2020

מניות

 .9אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה ,כמפורט בסעיף  4לדוח הזימון.

בעד

התיקון המוצע במדיניות התגמול נראה לנו כסביר
בשים לב כי מדובר בתיקון בהתאם לרשות ניירות
ערך

אלרוב נדלן

387019

3223109

28/12/2020

מניות

 .1מינוי מחדש של משרד רו"ח סומך חייקין ושות' כרואי החשבון המבקרים
של החברה כאשר בהתאם לתקנון החברה ,הדירקטוריון יהא מוסמך לקבוע
את שכרם.

בעד

משרד רו"ח בעל הידע והנסיון הדרושים

אלרוב נדלן

387019

3223109

28/12/2020

מניות

 .2אישור מינויו מחדש של מר אלפרד אקירוב המכהן במועד זה כחבר
דירקטוריון החברה אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת
כדירקטור בחברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים

אלרוב נדלן

387019

3223109

28/12/2020

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר איתן רף המכהן במועד זה כחבר דירקטוריון
החברה אשר אינו דירקטור חיצוני ,לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים

אלרוב נדלן

387019

3223109

28/12/2020

מניות

 .4אישור מינויה מחדש של הגב' ענת לוין המכהנת במועד זה כחברת
דירקטוריון החברה אשר אינה דירקטורית חיצונית ,לתקופת כהונה נוספת
כדירקטורית בחברה.

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים

אלרוב נדלן

387019

3223109

28/12/2020

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של מר שמואל האוזר המכהן במועד זה כחבר
דירקטוריון החברה אשר אינו דירקטור חיצוני ,לתקופת כהונה נוספת
כדירקטור בחברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים

אלרוב נדלן

387019

3223109

28/12/2020

מניות

 .6אישור עסקת לוקה בתקופת הביניים הנוספת כמפורט בזימון האסיפה
בתוקף החל מיום ( 22.11.2020תום תוקף עסקת לוקה) ועד ליום
.8.3.2021

בעד

העסקה המוצעת מגיעה לתקופה קצרה של 3.5
חודשים על מנת לתת לועדת הביקורת לבחון את
המתווה .בהתאם לכך ,לא נסתייג מהעסקה
המוצעת לתקופה זו.

אלרוב נדלן

387019

3223109

28/12/2020

מניות

 .7דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב
ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2019

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אורון קבוצה

1135706

141322

28/12/2020

מניות

 .1דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2019הכולל ,בין היתר ,את
הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנת  2019ואת דוח הדירקטוריון
על מצב ענייני החברה לשנת  , 2019אשר פרסמה החברה ביום
 ,26.3.2020אסמכתא מספר ( 2020-01-0030075להלן" :הדוח התקופתי
לשנת .)"2019

דיון

אורון קבוצה

1135706

141322

28/12/2020

מניות

 .2הארכת כהונת רואה החשבון המבקר  -אישור המשך כהונתם של משרד
 - Deloitteבריטמן אלמגור זוהר ושות'  -רואי חשבון ,כרו"ח המבקרים של
החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה .נוסח ההחלטה המוצעת:
"לאשר את המשך כהונתם של משרד  - Deloitteבריטמן אלמגור זוהר
ושות'  -רואי חשבון ,כרו"ח המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית
השנתית הבאה".

בעד

אורון קבוצה

1135706

141322

28/12/2020

מניות

 .3לאשר את מינויו מחדש של מר גיל (גילי) עזריה כדירקטור בחברה,
כמפורט בסעיף  2לדוח זימון האסיפה ,עד לאסיפה השנתית הבאה של
בעלי המניות של החברה .פרטים אודותיו נכללים בדרך של הפניה לפרטים
שהובאו על פי תקנה  26לתקנות ניירות ערך ( דוחות תקופתיים ומיידיים),
התש"ל( 1970-להלן בטופס זה" :תקנות הדיווח") ,בדוח התקופתי לשנת
 ,2019תחת פרק " פרטים נוספים אודות החברה" .נכון למועד זה ,לא חלו
שינויים בפרטים כפי שהם מובאים בדוח התקופתי לשנת  ,2019למעט
כמפורט בסעיף  2בדוח זימון האסיפה .גיל עזריה ימשיך לכהן כדירקטור
בחברה ללא קבלת גמול נוסף על זה לו הוא זכאי בגין כהונתו כמנכ"ל
החברה .גיל עזריה חתם על הצהרה כנדרש לפי סעיף 224ב לחוק
החברות .עותק ההצהרה מצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה .נוסח
ההחלטה המוצעת" :לאשר את מינויו מחדש של גיל (גילי) עזריה כדירקטור
בחברה ,כמפורט בסעיף  2בדוח זימון האסיפה"

בעד

אורון קבוצה

1135706

141322

28/12/2020

מניות

 .4לאשר את מינויו מחדש של מר יואל עזריה כדירקטור בחברה  ,כמפורט
בסעיף  2לדוח זימון האסיפה ,עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות
של החברה .פרטים אודותיו נכללים בדרך של הפניה לפרטים שהובאו על
פי תקנה  26לתקנות הדיווח ,בדוח התקופתי לשנת  ,2019תחת פרק
" פרטים נוספים אודות החברה" .נכון למועד זה ,לא חלו שינויים בפרטים כפי
שהם מובאים בדוח התקופתי האמור ,למעט כמפורט בסעיף  2בדוח זימון
האסיפה .יואל עזריה ימשיך לכהן כדירקטור בחברה ללא קבלת גמול נוסף
על זה לו הוא זכאי בגין כהונתו כיו"ר החברה .יואל עזריה חתם על הצהרה
כנדרש לפי סעיף 224ב לחוק החברות .עותק ההצהרה מצורף כנספח א'

בעד

אורון קבוצה

1135706

141322

28/12/2020

מניות

 .5לאשר את מינויו מחדש של מר איתן בן דוד כדירקטור בחברה ,כמפורט
בסעיף  2לדוח זימון האסיפה ,עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות
של החברה .פרטים אודותיו נכללים בדרך של הפניה לפרטים שהובאו על
פי תקנה  26לתקנות הדיווח ,בדוח התקופתי לשנת  ,2019תחת פרק
" פרטים נוספים אודות החברה" .נכון למועד זה ,לא חלו שינויים בפרטים כפי
שהם מובאים בדוח התקופתי האמור .איתן בן דוד ימשיך ויהיה זכאי לתנאי
הכהונה להם היה זכאי עד זה ,ובכלל כך ,גמול דירקטורים ,כתב שיפוי,
כתב פטור וכן יהיה זכאי להמשיך ולהיכלל במסגרת פוליסת הביטוח של
החברה ,הכל כפי שאלה יהיו מעת לעת .איתן בן דוד חתם על הצהרה
כנדרש לפי סעיף 224ב ו249 -ב לחוק החברות .עותק ההצהרה מצורף
כנספח א' לדוח זימון האסיפה .נוסח ההחלטה המוצעת" :לאשר את מינויו
מחדש של מר איתן בן דוד כדירקטור בחברה ,כמפורט בסעיף  2בדוח זימון
האסיפה".

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

ארד

1091651

1157398

29/12/2020

מניות

 .1תיקון מדיניות התגמול של החברה

בעד

ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

נטו מלינדה

1105097

941705

29/12/2020

מניות

דיון בדוח התקופתי לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2019

דיון

החלטת האסיפה

נימוקים

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

נטו מלינדה

1105097

941705

29/12/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרו.

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

נטו מלינדה

1105097

941705

29/12/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של יו"ר הדירקטוריון מר דוד עזרא

בעד

שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון,
בהתאם לס''  1.2.1למדיניות

נטו מלינדה

1105097

941705

29/12/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטור המכהן מר עמיהוד גולדין

בעד

שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון,
בהתאם לס''  1.2.1למדיניות

נטו מלינדה

1105097

941705

29/12/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של הדירקטור המכהן מר יוסף כהנוף

נגד

שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון,
בהתאם לס''  1.2.1למדיניות

נטו מלינדה

1105097

941705

29/12/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת גב' גלית מלול.

בעד

שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון,
בהתאם לס''  1.2.1למדיניות

נטו מלינדה

1105097

941705

29/12/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי מר דוד קורן.

נגד

שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון,
הורד מסדר היום
בהתאם לס''  1.2.1למדיניות

נטו מלינדה

1105097

941705

29/12/2020

מניות

 .8אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה
במשותף עם נטו מ.ע .אחזקות בע"מ-בעלת השליטה (להלן "נטו
אחזקות" בחברה ואישורה כמסגרת לרכישת פוליסות לביטוח דירקטורים
ונושאי משרה בחברה המשותפת לחברה נטו אחזקות לתקופה של  5שנים
והכל כמפורט בסעיף  1.4לדוח זימון האסיפה.

בעד

אלקטריאון וירלס

368019

798836

29/12/2020

מניות

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019

דיון

אלקטריאון וירלס

368019

798836

29/12/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רוה" ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה
לקבוע את שכרו

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין הדרוש לערוך
שירותי ביקורת לחברה.

אלקטריאון וירלס

368019

798836

29/12/2020

מניות

 .3מינוי גב' ענת צור סגל כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אלקטריאון וירלס

368019

798836

29/12/2020

מניות

 .4מינוי מר זאב ברונפלד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אלקטריאון וירלס

368019

798836

29/12/2020

מניות

 .5עדכון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה

בעד

אנו מוצאים את מדיניות התגמול המוצעת כסבירה
ביחס לשוק.

אלקטריאון וירלס

368019

798836

29/12/2020

מניות

 .6עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר אורן עזר ,יו"ר הדירקטוריון ,מנכ"ל
החברה ומבעלי השליטה בה

בעד

התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוק.

החלטת האסיפה

נימוקים

ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אלקטריאון וירלס

368019

798836

29/12/2020

מניות

 .7אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר חנן רומבק ,סמנכ"ל
הטכנולוגיות של החברה ומבעלי השליטה בה

בעד

התנאים המוצעים מקובלים ביחס לשוק.

אלקטריאון וירלס

368019

798836

29/12/2020

מניות

 .8מינוי מר אורן עזר ליו"ר דירקטוריון החברה בנוסף לכהונה כמנכ"ל

בעד

החברה התחייבה כי תפעל התקופה הקרובה למינוי
יו"ר ,כך שלא יהיה כפל כהונה כיו"ר ומנכ"ל.

אלקטריאון וירלס

368019

798836

29/12/2020

מניות

 .9מינוי מר אורן עזר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת

בעד

בהתאם למדיניותנו אנו מסתייגים מכפל כהונה של
מנכ"ל כיו"ר .לאור התחייבות החברה למצוא מחליף
לתפקיד היו"ר לא נסתייג על רקע זה.

אלקו

694034

2049087

29/12/2020

מניות

 .1הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר  .2019ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה
לשנת  2019אשר פורסם ביום  30במרס  2020באתר ההפצה של רשות
ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
(אסמכתא מספר.)2020-01-032094 :

דיון

אלקו

694034

2049087

29/12/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,רו"ח
כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה.

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

אלקו

694034

2049087

29/12/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר מרדכי פרידמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת באותם תנאי כהונה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אלקו

694034

2049087

29/12/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת באותם תנאי כהונה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אלקו

694034

2049087

29/12/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת באותם תנאי כהונה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אלקו

694034

2049087

29/12/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר אריאל בן דיין כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת
כהונה נוספת באותם תנאי כהונה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

מנרב

155036

465881

30/12/2020

מניות

 .1שינוי שם החברה ל" -קבוצת מנרב בע"מ" ובלועזית "Minrav Group.
 "Ltdאו לכל שם דומה אחר שיאושר על ידי רשם החברות והסמכת הנהלת
החברה לאשר שם דומה וכן בהתאם לעדכן את שם החברה בתקנון
ובתזכיר החברה.

בעד

לדידנו ,השינוי המוצע בשם החברה לא צפוי לפגוע
בזכויותיהם של בעלי המניות

וילי פוד

371013

320878

30/12/2020

מניות

 .1מינוי מחדש של מר צבי ויליגר כדירקטור בחברה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

וילי פוד

371013

320878

30/12/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של מר יוסף ויליגר כדירקטור בחברה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

וילי פוד

371013

320878

30/12/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר גיל הוכבוים כדירקטור בחברה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

וילי פוד

371013

320878

30/12/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר בן ציון סאו כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

וילי פוד

371013

320878

30/12/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר יעקב נבון כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

וילי פוד

371013

320878

30/12/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברהBDO ,
זיו האפט.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

וילי פוד

371013

320878

30/12/2020

מניות

 .7דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת .2019

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

ישראמקו יהש

232017

4015208

30/12/2020

 .1תיקון סעיפים  8.1 ,5ו.8.3 -ב להסכם השותפות ,בנוסח המצורף כנספח
יחידת השתתפות
א' לדוח הזימון

בעד

אנו סבורים כי התיקון המוצע הינו לטובת השותפות.

צור

730010

715144

30/12/2020

מניות

 .1אישור תיקון סעיף  6.2.9.1למדיניות התגמול של החברה ,בדבר גבולות
האחריות של פוליסת ביטוח אחריות לנושאי משרה ,באופן שבו גבולות
האחריות של פוליסת הביטוח תוגדלנה עד לסך של  22.5מיליוני דולר
ארה"ב (חלף  15מיליוני דולר ארה"ב) ,והכל כמפורט בסעיף  1.1לדוח
הזימון המצ"ב.

בעד

גלובל כנפיים

1141316

220958

30/12/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדו" ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר 2019

דיון

גלובל כנפיים

1141316

220958

30/12/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה וקבלת דיווח על
שכרם

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

גלובל כנפיים

1141316

220958

30/12/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של שלמה חנאל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

גלובל כנפיים

1141316

220958

30/12/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של תמר מוזס בורוביץ כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

גלובל כנפיים

1141316

220958

30/12/2020

מניות

 .5מינויו של אמנון מרחב (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה לתקופת
כהונה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

גלובל כנפיים

1141316

220958

30/12/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של יהודה (יודי) לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

גלובל כנפיים

1141316

220958

30/12/2020

מניות

 .7מינויה של סופיה קימרלינג כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה עד
למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

גלובל כנפיים

1141316

220958

30/12/2020

מניות

 .8מינוי מחדש של ערן אילן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד
למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

גלובל כנפיים

1141316

220958

30/12/2020

מניות

 .9מינויו של מר מרדכי ביגניץ כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של
שלוש ( )3שנים בהתאם להוראות סעיף  245לחוק החברות וזאת החל
ממועד אישור האסיפה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

גלובל כנפיים

1141316

220958

30/12/2020

מניות

 .10מינויה של גב' אורנה הוזמן בכור כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת
כהונה של שלוש ( )3שנים בהתאם להוראות סעיף  245לחוק החברות וזאת
החל ממועד אישור האסיפה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

לפידות קפיטל

642017

608125

30/12/2020

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31
בדצמבר 2019

דיון

לפידות קפיטל

642017

608125

30/12/2020

מניות

 .2מינויו של משרד רואי החשבון  KPMGסומך -חייקין ושות' כמשרד רואה
החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה ,והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו בעבור פעולות
ביקורת ובעבור שירותים נוספים אשר ניתנים לחברה על ידי משרד רואי
החשבון

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

לפידות קפיטל

642017

608125

30/12/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר יעקב לוקסנבורג כחבר דירקטוריון החברה עד לתום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

לפידות קפיטל

642017

608125

30/12/2020

מניות

 .4מינויו של מר אריאל שפיר כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

לפידות קפיטל

642017

608125

30/12/2020

מניות

 .5מינויה של גב' שלומית פן כחברת דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

לפידות קפיטל

642017

608125

30/12/2020

מניות

 .6מינויו של מר אליהו קמר כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אופטיבייס

1135516

237929

30/12/2020

מניות

Re-election of Alex Hillman to the Company's board of .1

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אופטיבייס

1135516

237929

30/12/2020

מניות

Re-election of Danny Lustiger to the Company's board of .2
directors

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אופטיבייס

1135516

237929

30/12/2020

מניות

Re-election of Reuwen Schwarz to the Company's board of .3
directors

נגד

מינוי נושאי משרה הכפופים למנכ:ל כדירקטורים,
בהתאם לס''  2.2.7למדיניות

אופטיבייס

1135516

237929

30/12/2020

מניות

Re-appointment of kost, forer, gabbay &amp; kasierer, a .4
member of ernst &amp; young global, as the company’s
,independent auditors for the fiscal year ended december 31
and to authorize the board of directors, upon the 2020
recommendation of the audit committee, to determine the
auditors’ remuneration to be fixed in accordance with the volume
.and nature of their services to the company for such fiscal year

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אופטיבייס

1135516

237929

30/12/2020

מניות

Approval of an amendment to the compensation policy for the .5
Company's directors and officers in connection with the
'provision relating to the purchase of directors' and officers
.liability insurance policies

בעד

מנרב

155036

465881

31/12/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדו" ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר .2019

דיון

מנרב

155036

465881

31/12/2020

מניות

 .2דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור
שירותים נוספים בשנת .2019

דיון

מנרב

155036

465881

31/12/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' מקבוצת ,KPMG
כרואי החשבון המבקרים של החברה ,לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה ,והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע
את שכרם.

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

מנרב

155036

465881

31/12/2020

מניות

 .4הארכת כהונת הדירקטור אברהם קוזניצקי לתקופת כהונה נוספת עד
לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

מנרב

155036

465881

31/12/2020

מניות

 .5הארכת כהונת הדירקטורית זיוה קוזניצקי לתקופת כהונה נוספת עד
לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

נגד

בחברה מכהנים מעל שליש בני משפחה של בעל
השליטה בדירקטוריון החברה ,בניגוד למדיניותנו

מנרב

155036

465881

31/12/2020

מניות

 .6הארכת כהונת הדירקטורית רונית קוזניצקי-אבנון לתקופת כהונה נוספת
עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

נגד

בחברה מכהנים מעל שליש בני משפחה של בעל
השליטה בדירקטוריון החברה ,בניגוד למדיניותנו

מנרב

155036

465881

31/12/2020

מניות

 .7הארכת כהונת הדירקטור דניאל ברנשטיין לתקופת כהונה נוספת עד
לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

מנרב

155036

465881

31/12/2020

מניות

 .8הארכת כהונת הדירקטורית מיכל פוקס לתקופת כהונה נוספת עד
לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

מנרב

155036

465881

31/12/2020

מניות

 .9אישור העמדת רכב ,חלף גמול דירקטורים ,לגב' זיוה קוזניצקי,
דירקטורית בחברה ,ל 3 -שנים נוספות ,החל מיום 3.12.2020

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים בשל העובדה
כי הינם שווים לגמול הדירקטורים לו הייתה זכאית
המועמדת

מנרב

155036

465881

31/12/2020

מניות

 .10עדכון מדיניות התגמול של החברה לעניין ביטוח דירקטורים ונושאי
משרה

בעד

התיקון המוצע הינו בהתאם לעמדת רשות ניירות
ערך ונראה לנו כסביר

מנרב

155036

465881

31/12/2020

מניות

 .11התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

בעד

תנאי הפוליסה המוצעת נראים לנו כסבירים ביחס
לשוק בו פועלת החברה

אילקס מדיקל

1080753

659500

31/12/2020

מניות

 .1לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור ,ד"ר משה בן שאול ,לתקופת
כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

החלטת האסיפה

נימוקים

ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אילקס מדיקל

1080753

659500

31/12/2020

מניות

 .2לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה ,גב' חוה שכטר,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אילקס מדיקל

1080753

659500

31/12/2020

מניות

 .3לאשר את חידוש מינויו של משרד קסלמן וקסלמן ,רואי חשבון ,כרואה
החשבון המבקר של החברה לשנת  2019ולתקופה שעד האסיפה השנתית
הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

אילקס מדיקל

1080753

659500

31/12/2020

מניות

 .4דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר .2019

דיון

רימוני

1080456

535322

31/12/2020

מניות

דיון בדו" חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת
2019

דיון

רימוני

1080456

535322

31/12/2020

מניות

אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת
הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 2020

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

רימוני

1080456

535322

31/12/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של הגב' לילך אשר -טופילסקי לתפקיד של יו"ר הדירקטוריון
לתקופה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

רימוני

1080456

535322

31/12/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר ישי דוידי לתפקיד של דירקטור בחברה לתקופה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

רימוני

1080456

535322

31/12/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר ארז יוסף לתפקיד של דירקטור בלתי תלוי בחברה
לתקופה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

רימוני

1080456

535322

31/12/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר אופיר שדמי לתפקיד של דירקטור בחברה לתקופה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

רימוני

1080456

535322

31/12/2020

מניות

 .7מינוי מחדש של מר דני רימוני לתפקיד של דירקטור בחברה לתקופה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

רימוני

1080456

535322

31/12/2020

מניות

 .8מינוי מחדש של מר רפאל רימוני לתפקיד של דירקטור בחברה לתקופה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

נפטא

643015

2313067

31/12/2020

מניות

 .1אישור תיקון סעיף  6למדיניות התגמול ,בנוסח המצורף כנספח א' לדוח
הזימון

בעד

התיקונים המוצעים במדיניות התגמול נראים לנו
כסבירים ביחס לגודל החברה והיקף פעילותה

נפטא

643015

2313067

31/12/2020

מניות

 .2אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אבינועם צוף למשך תקופה של 3
שנים החל מיום  24באוגוסט  ,2020כמפורט בסעיף  2.2לדוח הזימון

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

רציו יהש

394015

2949645

31/12/2020

 .1לתקן את מדיניות ההשקעה של השותפות באופן שיאפשר לשותף הכללי
להשקיע כספים פנויים של השותפות ברכישת ניירות ערך של רציו
פטרוליום ,עד לסך של  60מיליוני ש"ח (חלף  40מיליוני ש"ח) ,ובכלל זאת
לתקן את הסכם השותפות באופן שבסעיף  ,12בפסקה השלישית ,חלף 40
יחידת השתתפות מיליוני ש"ח יבוא " 60מיליוני ש"ח" ובלבד ששיעור האחזקה של השותפות
בהונה של רציו פטרוליום לא יעלה על  ,20%וכן ,לאשר לשותף הכללי
להשקיע כספים פנויים של השותפות ברכישת ניירות ערך של רציו
פטרוליום ,עד לסך מצטבר מירבי של  60מיליוני ש"ח .היקף ההשקעה
בפועל ייקבע מעת לעת על ידי ועדת הביקורת על פי שיקול דעתה.

בעד

רציו יהש

394015

2949645

31/12/2020

 .2במקרה בו ועדת הביקורת תחליט שלא לממש את כתבי אופציה (סדרה
 )2של רציו פטרוליום (כולם או חלקם) ,להסמיך את ועדת הביקורת לאשר
מכירה של כתבי האופציה שיוותרו בידי השותפות ,לרבות למי שהשותף
יחידת השתתפות הכללי והשותפות נוהגים בהם כחלק מבעלי השליטה בשותף הכללי ,לקרוב
של מי מהם או לתאגיד בשליטתם או שהם בעלי ענין בו וזאת לצורך
מימושם ,ובלבד שהעסקה תהיה במחיר שלא יפחת ממחיר כתבי האופציה
האמורים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ באותה העת.

בעד

לפידות חלץ יהש

1091248

97885

31/12/2020

דיון בדו" חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני
יחידת השתתפות
השותפות לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2019

דיון

לפידות חלץ יהש

1091248

97885

31/12/2020

 .2אישור מינויו של משרד רואי החשבון  KPMGסומך -חייקין ושות' כמשרד
רואה החשבון המבקר של השותפות עד לתום האסיפה הכללית השנתית
יחידת השתתפות הבאה של החברה ,והסמכת דירקטוריון השותף הכללי בשותפות לקבוע את
שכרו בעבור פעולות ביקורת ובעבור שירותים נוספים אשר ניתנים לשותפות
על ידי משרד רואי החשבון.

בעד

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אנו סבורים כי נכון יהיה לתת לועדת הביקורת
להחליט ביחס למימוש האופציות.

ככל שכתבי האופציה יימכרו ,העסקה תיעשה
במחירי שוק ומשכך אנו תומכים בסעיף המוצע.

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

סאני תקשורת

1082353

427627

31/12/2020

מניות

 .1הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח דירקטוריון של החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2019כפי שפורסמו בתאריך 16במרץ
( 2020אסמכתא.)2020-01-025389 :

דיון

סאני תקשורת

1082353

427627

31/12/2020

מניות

 .2מינויו מחדש של מר יעקב לוקסנבורג לדירקטור בחברה לכהונה נוספת,
הכל בהתאם לתקנון החברה .נוסח ההחלטה המוצע" :למנות מחדש את מר
יעקב לוקסנבורג לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתום
האסיפה הכללית השנתית הבאה".

נגד

שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון,
בהתאם לס''  1.2.1למדיניות

סאני תקשורת

1082353

427627

31/12/2020

מניות

 .3מינויו מחדש של מר אריאל שפיר לדירקטור בחברה לכהונה נוספת ,הכל
בהתאם לתקנון החברה .נוסח ההחלטה המוצע" :למנות מחדש את מר
אריאל שפיר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה".

נגד

שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון,
בהתאם לס''  1.2.1למדיניות

סאני תקשורת

1082353

427627

31/12/2020

מניות

 .4מינויו מחדש של מר אמיר תירוש לדירקטור בחברה לכהונה נוספת ,הכל
בהתאם לתקנון החברה .נוסח ההחלטה המוצע" :למנות מחדש את מר
אמיר תירוש לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה".

נגד

שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון,
בהתאם לס''  1.2.1למדיניות

סאני תקשורת

1082353

427627

31/12/2020

מניות

 .5מינויו מחדש של מר אריה ובר לדירקטור בחברה לכהונה נוספת ,הכל
בהתאם לתקנון החברה .נוסח ההחלטה המוצע" :למנות מחדש את מר
אריה ובר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה".

נגד

שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון,
בהתאם לס''  1.2.1למדיניות

סאני תקשורת

1082353

427627

31/12/2020

מניות

 .6מינויו מחדש של מר אמירי שהם לדירקטור בחברה לכהונה נוספת ,הכל
בהתאם לתקנון החברה .נוסח ההחלטה המוצע" :למנות מחדש את מר
אמירי שוהם לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה".

נגד

שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון,
בהתאם לס''  1.2.1למדיניות

סאני תקשורת

1082353

427627

31/12/2020

מניות

 .7מינויה מחדש של גב' אורלי בן צבי קוברינסקי לדירקטורית בחברה
לכהונה נוספת ,הכל בהתאם לתקנון החברה .נוסח ההחלטה המוצע:
"למנות מחדש את גב' אורלי בן צבי קוברינסקי לתקופת כהונה נוספת
כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה".

נגד

שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון,
בהתאם לס''  1.2.1למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

סאני תקשורת

1082353

427627

31/12/2020

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

 .8מינוי משרד רואי החשבון  KPMGסומך -חייקין ושות' ,רואי חשבון כרואי
החשבון המבקרים של החברה לשנת  2020ועד לתום האסיפה הכללית
השנתית הבאה ,והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם .נוסח
ההחלטה המוצע" :למנות את משרד  KPMGסומך -חייקין ושות' ,רואי
חשבון ,כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת  2020והסמכת
דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם".

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

סאני תקשורת

1082353

427627

31/12/2020

מניות

 .9מינויו של מר יוסי פלד כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית
בת שלוש שנים אשר תחילתם ביום ( 29.1.2021מועד סיום כהונתו
השניה) .נוסח ההחלטה המוצע " :למנות את מר יוסי פלד כדירקטור חיצוני
בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים אשר תחילתם ביום
( 29.1.2021מועד סיום כהונתו השניה)".

בעד

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

סאני תקשורת

1082353

427627

31/12/2020

מניות

 .10אישור הענקת כתבי שיפוי לה"ה יעקב לוקסנבורג ,אריאל שפיר ואמיר
תירוש בגין כהונתם כנושאי משרה מכל סוג שהיא בחברה ובתאגידים
קשורים בנוסח זהה לזה המוענק לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה
בחברה ,,למעט ביחס לסכום השיפוי המקסימאלי שתשלם החברה לנושאי
המשרה ,אשר בהתאם לכתב השיפוי הנוכחי לא יעלה על  25%מהונה
העצמי של החברה .נוסח ההחלטה המוצע" :לאשר מחדש הענקת כתבי
שיפוי לה" ה יעקב לוקסנבורג ואמיר תירוש בגין כהונתם כנושאי משרה מכל
סוג שהיא בחברה ובתאגידים קשורים בנוסח זהה לזה המוענק לכלל
הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ,למעט ביחס לסכום השיפוי
המקסימאלי שתשלם החברה לנושאי המשרה ,אשר בהתאם לכתב השיפוי
הנוכחי לא יעלה על  25%מהונה העצמי של החברה".

בעד

סאני תקשורת

1082353

427627

31/12/2020

מניות

 .11אישור הענקת כתבי פטור לה" ה יעקב לוקסנבורג ואמיר תירוש בגין
כהונתם כנושאי משרה מכל סוג שהיא בחברה ובתאגידים קשורים בנוסח
זהה לזה המוענק לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ,למעט
העובדה שהפטור שינתן במסגרתם לא יחול על החלטה או עסקה שלבעל
השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה
שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה עניין אישי .נוסח ההחלטה המוצע:
"לאשר מחדש הענקת כתבי פטור לה" ה יעקב לוקסנבורג ואמיר תירוש בגין
כהונתם כנושאי משרה מכל סוג שהיא בחברה ובתאגידים קשורים בנוסח
זהה לזה המוענק לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ,למעט
העובדה שהפטור שינתן במסגרתם לא יחול על החלטה או עסקה שלבעל
השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה
שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה עניין אישי".

בעד

חלל תקשורת

1092345

223307

31/12/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום
 31בדצמבר 2019

דיון

חלל תקשורת

1092345

223307

31/12/2020

מניות

 .2למנות מחדש את רואי החשבון  KPMGסומך חייקין כרואה החשבון
המבקר של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי
ההתקשרות עימו

בעד

שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון,
בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות וכן 2.2.1-2.2.3
למדיניות

פטור לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

משרד רו"ח בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

חלל תקשורת

1092345

223307

31/12/2020

מניות

 .3לאשר מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי המכהן כיום בדירקטוריון
החברה ,שאינו דירקטור חיצוני  -מר עוזיאל דנינו ,לתקופת כהונה נוספת

בעד

אנו סבורים כי המועמד בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

חלל תקשורת

1092345

223307

31/12/2020

מניות

 .4לאשר מינוי מחדש של הדירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה,
שאינו דירקטור חיצוני  -מר זיו לייטמן ,לתקופת כהונה נוספת

בעד

אנו סבורים כי המועמד בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

חלל תקשורת

1092345

223307

31/12/2020

מניות

 .5לאשר מינוי מחדש של הדירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה,
שאינו דירקטור חיצוני  -מר ליגד רוטלוי ,לתקופת כהונה נוספת

בעד

אנו סבורים כי המועמד בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

חלל תקשורת

1092345

223307

31/12/2020

מניות

 .6לאשר מינוי לראשונה של הדירקטור אשר הוצע לכהונה כדירקטור
בחברה על ידי חברת יורוקום אחזקות ( )1979בע"מ ויורוקום תקשורת
בע"מ מר אורן מוסט

בעד

אנו סבורים כי המועמד בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

חלל תקשורת

1092345

223307

31/12/2020

מניות

 .7לאשר מינוי לראשונה של הדירקטור אשר הוצע לכהונה כדירקטור
בחברה על ידי יורוקום ,מר יוסי וייס

בעד

אנו סבורים כי המועמד בעל הידע והנסיון הדרושים
הורד מסדר היום
לתפקיד

חלל תקשורת

1092345

223307

31/12/2020

מניות

 .8לאשר מינוי לראשונה של הדירקטור אשר הוצע לכהונה כדירקטור
בחברה על ידי יורוקום ,מר יהושוע (שוקי) רז

בעד

אנו סבורים כי המועמד בעל הידע והנסיון הדרושים
הורד מסדר היום
לתפקיד

חלל תקשורת

1092345

223307

31/12/2020

מניות

 .9לאשר מינוי לראשונה של הדירקטור אשר הוצע לכהונה כדירקטור
בחברה על ידי יורוקום ,מר ברק משרקי

בעד

אנו סבורים כי המועמד בעל הידע והנסיון הדרושים
הורד מסדר היום
לתפקיד

חלל תקשורת

1092345

223307

31/12/2020

מניות

 .10לאשר את תיקון מדיניות התגמול הנוכחית בנוסח המצורף כנספח לדוח
זימון האסיפה

בעד

התיקון המוצע במדיניות התגמול נראה לנו כסביר
ביחס לחברה וביחס למקובל בשוק

