שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

חירון

150011

770383

03/01/2021

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019

דיון

החלטת האסיפה

נימוקים

חירון

150011

770383

03/01/2021

מניות

 .2הארכת כהונת רו"ח המבקר של החברה

בעד

עבר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

חירון

150011

770383

03/01/2021

מניות

 .3הארכת כהונת הדירקטורית גב' רונית אמיר רוט

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

חירון

150011

770383

03/01/2021

מניות

 .4הארכת כהונת הדירקטור מר אימיק לוי

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

רני צים

1143619

266933

03/01/2021

מניות

.1אישור מדיניות התגמול המוצעת של החברה בנוסח המצורף כנספח ב''
לדוח זימון האסיפה .מדיניות התגמול המוצעת תעמוד בתוקפה לשלוש ()3
שנים ,בתוקף מיום אישורה בדירקטוריון החברה 26 ,בנובמבר  2020ועד
ליום  25בנובמבר  2024או לתקופה ארוכה יותר ,ככל שתיקבע בהוראות
חוק החבר

בעד

רני צים

1143619

266933

03/01/2021

מניות

 .2אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר זלכה בתפקידו כמנכ"ל החברה על
פי הסכם ההעסקה המוצע המתואר בסעיף  1.2.3לדוח זימון האסיפה,
לתקופה בלתי קצובה ,אשר ייכנס לתוקפו ,בכפוף להשלמת התנאים
המתלים ,כהגדרתם בסעיף  1.2.3לדוח זימון האסיפה ,החל ממועד מינויו
לתפקיד ,היינו מיום  26בנובמבר  ,2020לרבות הכללתו בהסדרי ביטוח
לנושאי משרה ,הענקת כתבי שיפוי ופטור ,כפי שיהיו מעת לעת ובתנאים
זהים ליתר נושאי המשרה בחברה ,והכל בהתאם למדיניות התגמול לנושאי
משרה בחברה ,ובתוך כך לאשר הצעה פרטית מהותית (לא חריגה),
כהגדרת מונח זה בתקנות הצעה פרטית ,של  570,256כתבי אופציה (לא
סחירים) ,ללא תמורה ,הניתנים למימוש לעד  570,256מניות רגילות של
החברה (במנגנון מימוש נטו) ,בתנאים המפורטים בנספח א' לדוח זימון
האסיפה.

בעד

כלל עסקי ביטוח

224014

3195785

03/01/2021

מניות

דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר  2019ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31
בדצמבר .2019

דיון

כלל עסקי ביטוח

224014

3195785

03/01/2021

מניות

עבר

עבר

אנו מוצאים את התיקונים המוצעים כמקובלים.

התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוק.

 .2אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט ,פורר ,גבאי את
קסירר ושות' ומשרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' כרואי החשבון
המבקרים המשותפים של החברה לתקופת כהונה נוספת (שתסתיים במועד
אישור אסיפת בעלי מניות השנתית הבאה של החברה למינוי רואי חשבון
מבקרים לחברה).

בעד

עבר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

כלל עסקי ביטוח

224014

3195785

03/01/2021

מניות

 .3להחליט כי מספר הדירקטורים בחברה ,לרבות הדירקטורים שימונו
במסגרת אסיפה זו ,לא יעלה על שמונה ( )8דירקטורים (לעניין זה ראו
האמור בסעיף  12לדוח המיידי).

בעד

עבר

גודל הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.2.3למדיניות

כלל עסקי ביטוח

224014

3195785

03/01/2021

מניות

כלל עסקי ביטוח

224014

3195785

03/01/2021

מניות

 .4בחירה ומינוי של מר אברהם (אבי) קנובל לכהונה כדירקטור רגיל,
לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד
האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה ,בכפוף להוראות
תקנון החברה.

בעד

לא עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

 .5בחירה ומינוי של מר אוסאמה חסן לכהונה כדירקטור רגיל ,לתקופת
כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה
הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה ,בכפוף להוראות תקנון
החברה.

בעד

לא 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

כלל עסקי ביטוח

224014

3195785

03/01/2021

מניות

 .6בחירה ומינוי של גב' ורדה אלשייך לכהונה כדירקטורית רגילה ,לתקופת
כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה
הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה ,בכפוף להוראות תקנון
החברה.

כלל עסקי ביטוח

224014

3195785

03/01/2021

מניות

 .7בחירה ומינוי של מר חיים סאמט לכהונה כדירקטור רגיל ,לתקופת כהונה
אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית
השנתית של החברה הבאה של החברה ,בכפוף להוראות תקנון החברה.

בעד

כלל עסקי ביטוח

224014

3195785

03/01/2021

מניות

 .8בחירה ומינוי של גב' חנה מזל (מלי) מרגליות לכהונה כדירקטורית רגילה,
לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד
האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה ,בכפוף להוראות
תקנון החברה.

בעד

עבר

כלל עסקי ביטוח

224014

3195785

03/01/2021

מניות

 .9בחירה ומינוי של מר יגאל בר יוסף לכהונה כדירקטור רגיל ,לתקופת
כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה
הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה ,בכפוף להוראות תקנון
החברה.

בעד

לא עבר

כלל עסקי ביטוח

224014

3195785

03/01/2021

מניות

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

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

 .10בחירה ומינוי של מר יצחק (איציק) הורוביץ לכהונה כדירקטור רגיל,
לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד
האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה ,בכפוף להוראות
תקנון החברה.

בעד

לא עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

כלל עסקי ביטוח

224014

3195785

03/01/2021

מניות

 .11בחירה ומינוי של גב' מיה ליקוורניק לכהונה כדירקטורית רגילה ,לתקופת
כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה
הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה ,בכפוף להוראות תקנון
החברה.

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

כלל עסקי ביטוח

224014

3195785

03/01/2021

מניות

 .12בחירה ומינוי של מר רון טירה לכהונה כדירקטור רגיל ,לתקופת כהונה
אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית
השנתית של החברה הבאה של החברה ,בכפוף להוראות תקנון החברה.

ללא המלצה

הורד מסדר היום

כלל עסקי ביטוח

224014

3195785

03/01/2021

מניות

 .13בחירה ומינוי של מר שמואל שורץ לכהונה כדירקטור רגיל ,לתקופת
כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה
הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה ,בכפוף להוראות תקנון
החברה.

בעד

לא עבר

כלל עסקי ביטוח

224014

3195785

03/01/2021

מניות

 .14בחירה ומינוי של מר יאיר בר טוב לכהונה כדירקטור חיצוני ,לתקופת
כהונה של שלוש שנים שתחל במועד אישור האסיפה הכללית ,בהתאם
לסעיפים  239ו 245 -לחוק החברות.

בעד

עבר

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

כלל עסקי ביטוח

224014

3195785

03/01/2021

מניות

 .15בחירה ומינוי של גב' ניצנה עדוי לכהונה כדירקטורית חיצונית ,לתקופת
כהונה של שלוש שנים שתחל במועד אישור האסיפה הכללית ,בהתאם
לסעיפים  239ו 245 -לחוק החברות.

בעד

לא עבר

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

כלל עסקי ביטוח

224014

3195785

03/01/2021

מניות

 .16אישור עדכון למדיניות התגמול לנושאי משרה בנוסח המצורף כנספח ב'
לדוח המידי בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות.

בעד

עבר

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות ביטוח
לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס''  13למדיניות

כלל עסקי ביטוח

224014

3195785

03/01/2021

מניות

 .17בחירה ומינוי של מר אמיר כדורי חיאק לכהונה כדירקטור רגיל ,לתקופת
כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה
הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה ,בכפוף להוראות תקנון
החברה.

בעד

לא 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

כלל עסקי ביטוח

224014

3195785

03/01/2021

מניות

 .18בחירה ומינוי של מר רוני מליניאק לכהונה כדירקטור רגיל ,לתקופת
כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה
הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה ,בכפוף להוראות תקנון
החברה.

נייר חדרה

632018

1528569

04/01/2021

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה

בעד

נייר חדרה

632018

1528569

04/01/2021

מניות

 .2תיקון סעיף  133לתקנון החברה

בעד

נייר חדרה

632018

1528569

04/01/2021

מניות

 .3אישור הענקת כתב פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ,כפי שיהיו
מעת לעת ,לרבות לדירקטורים הנחשבים בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם
ו/או המכהנים כנושאי משרה בבעלת השליטה ו/או שלבעלת השליטה יש
עניין אישי בהענקת הפטור ,ולרבות דירקטורים חיצוניים ,מנכ"ל החברה ויתר
הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה.

בעד

וואן טכנולוגיות

161018

1305015

04/01/2021

מניות

 .1עדכון מדיניות התגמול של החברה

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

אנו מוצאים את מדיניות התגמול המוצעת כסבירה.

התיקון המוצע בנוסח כתב הפטור תואם את
מדיניותנו.

נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנו.

חוות הדעת הינה ללא המלצה.

ללא המלצה

מישורים

1105196

219347

04/01/2021

מניות

 .1אישור התקשרות בהסכם לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון

בעד

התנאים המוצעים הינם סבירים ביחס לשוק.

מישורים

1105196

219347

04/01/2021

מניות

 .2תיקון מדיניות התגמול של החברה

בעד

אנו מוצאים את התיקונים המוצעים כמקובלים.

מישורים

1105196

219347

04/01/2021

מניות

 .3אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים בחברה

בעד

נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנו.

מישורים

1105196

219347

04/01/2021

מניות

 .4אישור הענקת כתב פטור למנכ"ל החברה

בעד

נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנו.

מיטרוניקס

1091065

2653914

04/01/2021

מניות

 .1אישור חידוש התקשרות החברה עם בעל השליטה בעקיפין בחברה,
בהסכם למתן שירותי ניהול ,כאמור בסעיף  1.1לסדר היום.

נגד

עבר

אנו סבורים כי על החברה היה לבחון אלטרנטיבות
ביחס להסכם כח האדם וכן לפרסם הערכת שמאי
עדכנית אודות שווי השטחים של הקיבוץ.

קרדן ישראל

1210152

229673

04/01/2021

מניות

 .1מינוי מר אברהם מנלה כדירקטור חיצוני בחברה החל ממועד האסיפה.
הצעת ההחלטה :למנות את מר אברהם מנלה כדירקטור חיצוני בחברה החל
מיום  4בינואר  2021ולתקופה של שלוש שנים שתחל במועד תחילת כהונתו.

בעד

עבר

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

קרדן ישראל

1210152

229673

04/01/2021

מניות

 .2אישור עדכון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה הצעת ההחלטה:
לאשר את העדכון המוצע למדיניות התגמול הקיימת ,בדבר תנאי התקשרות
בביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ,כפורט במדיניות
התגמול המעודכנת ,המצורפת כנספח ב' לדוח זימון האסיפה ,בהתאם
להוראות סעיף 267א לחוק החברות.

בעד

עבר

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

קרדן ישראל

1210152

229673

04/01/2021

מניות

 .3דיון בדו"חות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון לשנת 2019

דיון

החלטת האסיפה

נימוקים

קרדן ישראל

1210152

229673

04/01/2021

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

עבר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

קרדן ישראל

1210152

229673

04/01/2021

מניות

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

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

קרדן ישראל

1210152

229673

04/01/2021

מניות

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

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

קרדן ישראל

1210152

229673

04/01/2021

מניות

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

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

קרדן ישראל

1210152

229673

04/01/2021

מניות

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

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

קרדן ישראל

1210152

229673

04/01/2021

מניות

 .9מינוי מחדש של גב' זהבית שחרור כדירקטורית בלתי תלויה בחברה
הצעת החלטה :למנות מחדש את זהבית שחרור כדירקטורית בלתי תלויה
בחברה

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

מיטב דש השקעות

1081843

834666

04/01/2021

מניות

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019

דיון

מיטב דש השקעות

1081843

834666

04/01/2021

מניות

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

בעד

משרד רו"ח בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

מיטב דש השקעות

1081843

834666

04/01/2021

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

מיטב דש השקעות

1081843

834666

04/01/2021

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

מיטב דש השקעות

1081843

834666

04/01/2021

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

מיטב דש השקעות

1081843

834666

04/01/2021

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

מיטב דש השקעות

1081843

834666

04/01/2021

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

מיטב דש השקעות

1081843

834666

04/01/2021

מניות

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

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

מיטב דש השקעות

1081843

834666

04/01/2021

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 והנסיון הדרושים לתפקיד

מיטב דש השקעות

1081843

834666

04/01/2021

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

מיטב דש השקעות

1081843

834666

04/01/2021

מניות

 .11אישור הקצאה של כתבי אופציה במיטב דש טרייד בע"מ למנכ"ל החברה

בעד

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

רוטשטיין

539015

182366

04/01/2021

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר 2019

דיון

רוטשטיין

539015

182366

04/01/2021

מניות

 .2אישור 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.

בעד

עבר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

רוטשטיין

539015

182366

04/01/2021

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר סעדיה עוזרי ,יו"ר הדירקטוריון ,כדירקטור
בחברה לתקופת כהונה נוספת ,כמפורט בסעיף  2.3לדוח זימון האסיפה

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

רוטשטיין

539015

182366

04/01/2021

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של מר יצחק מירילשוילי ,בעל השליטה בחברה,
כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ,כמפורט בסעיף  2.3לדוח זימון
האסיפה

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

רוטשטיין

539015

182366

04/01/2021

מניות

 .5אישור מינויה מחדש של גב' סימה אופיר כדירקטורית בחברה לתקופת
כהונה נוספת ,כמפורט בסעיף  2.3לדוח זימון האסיפה

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

רוטשטיין

539015

182366

04/01/2021

מניות

 .6אישור מינויו מחדש של מר דניאל ברנשטיין כדירקטור בלתי תלוי בחברה
לתקופת כהונה נוספת ,כמפורט בסעיף  2.3לדוח זימון האסיפה

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

רוטשטיין

539015

182366

04/01/2021

מניות

 .7אישור הארכת כתבי הפטור והשיפוי שהוענקו למר סעדיה עוזרי ,יו"ר
דירקטוריון החברה ,ולמר יצחק מירילשוילי ,דירקטור בחברה ובעל השליטה
בה כמפורט בסעיף  2.4לדוח זימון האסיפה

נגד

עבר

ביטוח ,שיפוי ,ופטור לדירקטורים ונושאי משרה,
בהתאם לס''  13למדיניות

אייסיאל

281014

23941631

05/01/2021

מניות

Re-election of Ruth Ralbag as an external director of the .1
,Company, within the meaning of the Israeli Companies Law
for an additional three-year term ,1999

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אייסיאל

281014

23941631

05/01/2021

מניות

Approval of the Renewed Management Services Agreement .2
.with Israel Corporation Ltd

בעד

אנו מתרשמים כי הסכם הניהול המוצע הינו לטובת
החברה.

אייסיאל

281014

23941631

05/01/2021

מניות

Approval to extend the period for exemption from liability and .3
indemnification undertakings under the Company's Letter of
Exemption and Indemnification with directors who are office
)holders (within the meaning of the Israeli Companies Law, 1999

בעד

נוסח כתבי הפטור והשיפוי מקובלים.

מצלאוי

1106749

69159

05/01/2021

מניות

 .1הארכת כהונתו של מר בועז בנאי ,כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת
כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים ,בתוקף החל מיום  1בנובמבר .2020

בעד

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אינטרגאמא

174011

150755

05/01/2021

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על מי שיש לו עניין אישי
בנושא ,יחולו הוראות סעיף  267לחוק החברות בשינויים המחויבים לפי על
בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה ,או על
גבי כתב ההצבעה ,אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה ואם לאו .על בעל

בעד

התקרות המוצעות במסגרת מדיניות התגמול נראות
לנו כסבירות ביחס לגודל החברה והיקף פעילותה

גיפי גלובל

1144781

115962

05/01/2021

מניות

 .1אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר רונן ברנר כמנכ"ל
החברה ,החל ממועד אישור האסיפה.

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

תדאה

142018

71175

05/01/2021

מניות

אישור תנאי העסקתו של מרדכי גורפונג כמנכ"ל החברה מיום  1.1.2021עד
ליום 31.12.2021

נגד

תקרת המענק השנתית חורגת מהמקובל במדיניותנו.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

תדאה

142018

71175

05/01/2021

מניות

אישור תנאי העסקתו של בעז גורפונג כסמנכ"ל פיתוח עסקי בחברה ומנכ"ל
מולודן ,מיום  1.1.2021ועד ליום 31.12.2021

נגד

סלע קפיטל נדלן

1109644

1480275

06/01/2021

מניות

 .1תיקון תקנון החברה כדלקמן .1 :תקנה  2לתקנון החברה ("מטרות
החברה") תתוקן כך שבסופה של התקנה יתווסף המשפט שלהלן" :על אף
האמור ,החל מהמועד בו בוצעה רכישת שליטה (כהגדרתה בסעיף  2להלן),
החברה תהא רשאית לעסוק בכל עיסוק חוקי ללא מגבלה" .2 .לתקן את
תקנה  10לתקנון החברה ,כך שלאחר תקנה  10.3תתווסף תקנה בנוסח
שלהלן" :על אף האמור בסעיף  10.1לתקנון החברה ,מגבלת ההחזקות לא
תחול על בעלי מניות אשר רכשו את מניות החברה בהצעת רכש מיוחדת
(כהגדרתה בחוק החברות ,התנ"ט  )1999 -אשר לאחריה יחזיקו בלפחות
 51%מהונה המונפק והנפרע של החברה ,ובלבד שרכישה כאמור הושלמה
עד ליום  21בינואר "( 2021רכישת שליטה") ,והיא תבוטל לחלוטין לאחר
שבוצעה רכישת שליטה כאמור" .3 .תקנה  39.1לתקנון החברה תתוקן כך
שבסופה של התקנה יתווסף המשפט שלהלן" :על אף האמור ,החל מהמועד
בו בוצעה רכישת שליטה (כהגדרתה בסעיף  2לעיל) ,החלטות בדבר חלוקת
דיבידנד יעשו בכפוף לכל דין ללא מגבלה".

ללא המלצה

סלע קפיטל נדלן

1109644

1480275

06/01/2021

מניות

 .2אישור בדבר חדלותה של החברה מלהיות קרן להשקעות במקרקעין
בהתאם להוראות חלק ד' ,פרק שני  1לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש]
("הפקודה") לאשר כי החל ממועד בו יהא בחברה בעל שליטה או מי
שמחזיק בדבוקת שליטה (כהגדרת מונחים אלה בחוק החברות) ובלבד
שרכישת השליטה או דבוקת השליטה כאמור הושלמה עד ליום  21בינואר
 ,2021תחדל החברה מלהיות קרן להשקעות במקרקעין בהתאם להוראות
הפקודה.

ללא המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

תקרת המענק השנתית חורגת מהמקובל על פי
מדיניותנו.

חוות הדעת המפורסמת הינה ללא המלצה

חוות הדעת המפורסמת הינה ללא המלצה

אלרוב נדלן

387019

3223109

06/01/2021

מניות

 .1אישור הסדרי ניהול בין החברה לבין יו"ר דירקטוריון החברה ,מר אקירוב
(לרבות באמצעות חברה מטעמו) ,למשך תקופה של שלוש שנים מתום תוקף
ההסדר הקודם ,היינו ,החל מיום  31.12.2020והכל בהתאם לדוח בעניין.

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

אלרוב נדלן

387019

3223109

06/01/2021

מניות

 .2אישור הארכת ההתקשרות עם גב' חוה אקירוב (רעייתו של מר אקירוב)
כנאמנת מיצוב וסטנדרטים של מלונות הקבוצה בדרגת סמנכ"ל למשך
תקופה של שלוש שנים מתום תוקף ההסדר הקודם ,היינו ,החל מיום
 1.1.2021והכל בהתאם לדוח בעניין.

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

משק אנרגיה

1166974

0

06/01/2021

מניות

 .1אישור גמול לדירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים או בלתי תלויים

בעד

התגמול המוצע תואם את תקנות החברות.

מטעי הדר

716019

31869

06/01/2021

מניות

 .1חידוש הסכם הייעוץ של יו"ר הדירקטוריון ,מר משה לוסקי

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

מטעי הדר

716035

31869

06/01/2021

מניות

 .1חידוש הסכם הייעוץ של יו"ר הדירקטוריון ,מר משה לוסקי

בעד

הסכם הניהול המוצע נראה לנו כסביר 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

הראל השקעות

585018

5786083

07/01/2021

מניות

 .1מינוי הגב' אפרת יעבץ כדח"צית בחברה :מוצע למנות את הגב' אפרת
יעבץ כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים החל
ממועד אישור האסיפה הכללית המזומנת בדוח זה.

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

חמת

384016

313496

07/01/2021

מניות

 .1אישור תנאי העסקתו של מר ליאור גולן ,בנו של בעל השליטה בחברה,
מר יואב גולן ,בתפקידו כסמנכ"ל פיתוח עסקי קמעונאות וקרמיקה בחזיבנק
דיזיין בע"מ ,חברה בת בבעלות מלאה ( )100%של החברה.

בעד

תנאי העסקתו המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוק.

אופל בלאנס

1094986

285666

07/01/2021

מניות

 .1תיקון הסכם העסקה עם גב' לילך מזרחי

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

אופל בלאנס

1094986

285666

07/01/2021

מניות

 .2אישור התקשרות בהסכם העסקה עם מר דרור ניסים

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

אופל בלאנס

1094986

285666

07/01/2021

מניות

 .3אישור תיקון וחידוש הסכם העסקה עם הגב' עליזה בן משה

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

אינטר תעשיות

1080928

45349

10/01/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה ,לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר  2019כפי שפורסמו על ידי החברה ביום ( 31.3.2020מס'
אסמכתא"( )2020-01-033951 :הדוח התקופתי") .הדוח התקופתי יוצג
בפני בעלי המניות של החברה לצורך דיון בו ,ללא קבלת החלטה.

דיון

אינטר תעשיות

1080928

45349

10/01/2021

מניות

 .2למנות מחדש את משרד רו"ח ברייטמן אלמגור זהר ושות' ,כרואה החשבון
המבקר של החברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה ,וכן
להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר
בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

אינטר תעשיות

1080928

45349

10/01/2021

מניות

 .3למנות מחדש את מר אריה קורוטקין ,כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת ,שתחילתה במועד האסיפה וסיומה בתום האסיפה השנתית
הראשונה שתתקיים לאחד מועד האסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אינטר תעשיות

1080928

45349

10/01/2021

מניות

 .4למנות מחדש את מר רונן טורם ,כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת ,שתחילתה במועד האסיפה וסיומה בתום האסיפה השנתית
הראשונה שתתקיים לאחד מועד האסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זה,
באותם תנאי כהונה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אינטר תעשיות

1080928

45349

10/01/2021

מניות

 .5לאשר מינויו של מר גיא קורן כדירקטור בחברה לתקופת שתחילתה
במועד האסיפה וסיומה בתום האסיפה השנתית הראשונה שתתקיים לאחד
מועד האסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זה ,בתנאי כהונה כמפורט בדוח
זה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אינטר תעשיות

1080928

45349

10/01/2021

מניות

 .6לאשר את שינוי שם החברה לשם החדש" :אינטר פלוס בע"מ" או כל שם
דומה שיאושר על ידי רשם החברות.

בעד

שינויים בתקנון החברה ובמתכונת דיווח ,בהתאם
לס''  16למדיניות

גולף

1096148

94522

10/01/2021

מניות

 .1אישור מתן כתבי שיפוי מעודכנים לדירקטורים בחברה המכהנים ו/או
שיכהנו מעת לעת בחברה ,למעט דירקטורים מקרב בעל שליטה ,קרובים של
בעל שליטה בחברה ומי שבעל שליטה בחברה עשוי להיחשב בעל עניין אישי
במתן כתבי השיפוי להם.

בעד

שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

גולף

1096148

94522

10/01/2021

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

 .2אישור מתן כתבי שיפוי מעודכנים על-ידי החברה לנושאי משרה מקרב
בעל שליטה ונושאי משרה אשר הינם קרובים של בעל שליטה ,וכן לנושאי
משרה בחברה שבעל שליטה בחברה עשוי להיחשב בעל עניין אישי במתן
כתבי השיפוי להם ,המכהנים ו/או שיכהנו בחברה מעת לעת ,לתקופה של
שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה.

בעד

שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

גולף

1096148

94522

10/01/2021

מניות

 .3אישור הענקת כתב שיפוי מעודכן למ"מ מנכ"ל המכהן ו/או מנכ"ל שיכהן
מעת לעת בחברה.

בעד

שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

גולף

1096148

94522

10/01/2021

מניות

 .4אישור הענקת כתבי פטור מעודכנים לדירקטורים בחברה המכהנים ו/או
שיכהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ו/או
בתאגיד אחר כלשהו בו מחזיקה החברה בניירות ערך במישרין ו/או בעקיפין,
למעט דירקטורים מקרב בעל שליטה ,קרובים של בעל שליטה בחברה ומי
שבעל שליטה בחברה עשוי להיחשב בעל עניין אישי במתן כתבי הפטור להם.

בעד

גולף

1096148

94522

10/01/2021

מניות

 .5אישור הענקת כתבי פטור מעודכנים לנושאי משרה מקרב בעל שליטה
ולנושאי משרה שהם קרובים של בעל שליטה בחברה ,וכן לנושאי משרה
בחברה שבעל שליטה בחברה עשוי להיחשב בעל עניין אישי במתן כתבי
הפטור להם ,המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/או בתאגידים
קשורים לה ,לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית.

בעד

פטור לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

גולף

1096148

94522

10/01/2021

מניות

 .6אישור הענקת כתב פטור מעודכן למ"מ מנכ"ל החברה המכהן ו/או למנכ"ל
שיכהן מעת לעת בחברה.

בעד

פטור לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

נאוי

208017

683413

10/01/2021

מניות

 .1העמדת שירותי ניהול לחברה על ידי חברה פרטית בבעלות בעל
השליטה .מוצע לאשר את התקשרות החברה (להלן בסעיף זה:
"ההתקשרות הראשונה המוצעת") עם חברת דורי נאוי בע"מ (להלן" :החברה
הפרטית") ,הנמצאת בבעלות ובשליטה מלאות של מר דורי נאוי ,על פיה
החברה הפרטית תמשיך להעמיד לחברה שירותי ניהול באמצעות דורי
בתפקיד מנכ"ל החברה ,בתנאי הגמול המפורטים להלן .כמו כן ,ההתקשרות
הראשונה המוצעת תכנס לתוקפה החל מיום  1בינואר  ,2021וזאת בכפוף
לאישורה ולאישור מדיניות התגמול כאמור בנושא  3להלן ,על ידי האסיפה.
יובהר כי במידה והאסיפה לא תאשר את ההתקשרות הראשונה המוצעת,
אזי ההתקשרות הקיימת ,כהגדרת מונח זה בדוח הזימון המצ"ב לדיווח זה
(להלן" :דוח הזימון") ,שאושרה באסיפה הקודמת מיום  24בנובמבר 2019
(להלן" :האסיפה הקודמת") ,תיוותר בעינה .ההתקשרות הראשונה המוצעת
תהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים מיום  1בינואר  .2021החברה
הפרטית ,באמצעות דורי נאוי ,תמשיך להעניק את שירותי הניהול אותם היא
מעניקה במועד דוח זה לחברה ,כאשר דורי יכהן כמנכ"ל החברה ,בהיקף
משרה מלאה .במסגרת כהונתו ,יכללו שירותי הניהול אשר ינתנו על ידו ,בין
היתר ,את הניה

נגד

פטור לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

התנאים המוצעים נראים לנו כגבוהים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

נאוי

208017

683413

10/01/2021

מניות

 .2תיקון תנאי העסקה למר אסף נאוי ,קרובו של בעל השליטה בחברה.
מוצע לאשר את התקשרות החברה (להלן בסעיף זה" :ההתקשרות השנייה
המוצעת") ,במסגרתה מוצע לבצע שני תיקונים בתנאי כהונתו של מר אסף
נאוי ,בנו של בעל השליטה בחברה מר דורי נאוי ,ביחס לאלה שאושרו לו
באסיפה הקודמת :א) אסף יהא זכאי ביחס לימי החופשה ,לימי חופשה
בהתאם להוראות הדין (חלף  15ימי חופשה בשנה ,כפי שאושר לו באסיפה
הקודמת) .נכון למועד זה ,בכפוף לאישור האסיפה המזומנת על פי דוח זה
ובהתאם להוראות הדין ,יהא אסף זכאי בשנת  ,2020ל 17-ימי חופשה .ב)
לתקן את זכאותו של אסף לעמלות שיווק מתקרה חודשית לתקרה שנתית,
כך שאסף יהא זכאי לעמלת שיווק עד לתקרה שנתית של  240אלפי ש"ח
(חלף תקרה של  20אלפי ש"ח בחודש) כך שלא יחול שינוי בגמול השנתי של
אסף ,כפי שזה אושר לו על ידי האסיפה הקודמת ובלבד ,שסך הגמול
החודשי שישולם לו ,לא יעלה על  80אלפי ש"ח בחודש .כמו כן ,ההתקשרות
השנייה המוצעת תכנס לתוקפה החל מיום  1בינואר  .2021בכל יתר תנאי
כהונתו של אסף ,כפי שאושרו על ידי האסיפה הקודמת ,לרבות סכום הגמול
הקבוע וסך התקרה השנתית הכוללת וכן ביחס לתום תקופת ההתקשרות ,לא

בעד

נאוי

208017

683413

10/01/2021

מניות

 .3מוצע לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה (להלן" :מדיניות
התגמול המעודכנת") .מדיניות התגמול המעודכנת של החברה כוללת ,בין
היתר ,התייחסות לנושאים הקבועים בחלק א' לתוספת הראשונה לחוק
החברות והוראות שחובה לקבוע במדיניות התגמול כאמור בחלק ב' לתוספת
הראשונה לחוק החברות והיא נעשתה ,בין היתר ,בהתייחס לתנאי הכהונה
המוצעים במסגרת ההתקשרות הראשונה המוצעת והכל ,כמתואר בנוסח
מדיניות התגמול המעודכנת המצורף לדוח זימון כנספח א' ומסומן ביחס
למדיניות התגמול הנוכחית .לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף
 10.1.3לדוח הזימון.

נגד

התקרות המוצעות במסגרת מדיניות התגמול נראות
לנו כגבוהות ביחס לגודל החברה והיקף פעילותה

סקייליין

1131556

492229

10/01/2021

מניות

לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה ,אשר נוסחה מצורף
כנספח א' לדוח הזימון וזאת לתקופה בת  3שנים מיום 1.1.2021

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

סקייליין

1131556

492229

10/01/2021

מניות

לאשר עדכון תנאי העסקתו וכהונתו של מנכ"ל החברה מר בלייק ד .לאיין
כמפורט בסעיף  2.2לדוח הזימון וזאת החל מיום ( 1.1.2021למעט השינוי
בשכר אשר יחול החל מיום  1ביולי .)2021

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

סקייליין

1131556

492229

10/01/2021

מניות

 .3להאריך את המועד האחרון לפירעון מלוא ההלוואה בתקופה נוספת בת 3
שנים ( 18בפברואר  )2024או שישה חודשים מיום סיום העסקתו של המנכ"ל

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

סקייליין

1131556

492229

10/01/2021

מניות

 .4להקצות למנכ"ל  100,000אופציות לא סחירות לרכישת מניות החברה

בעד

תגמול בכירים ,משתנה הוני ,בהתאם לס'' 4.2.5
למדיניות

צאם

342014

46365

10/01/2021

מניות

 .1לאשר את מינויה של גב' מיכל הוכמן כדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה
נוספת בת שלוש ( )3שנים ,החל מיום  12בינואר  ,2021בתנאי הכהונה
המפורטים בדוח זימון האסיפה

בעד

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

הלמן אלדובי השק

1094622

136262

11/01/2021

מניות

 .1חידוש תנאי כהונתו של מר אורי אלדובי ,יו"ר דירקטוריון החברה

בעד

התנאים המוצעים סבירים ביחס לשוק.

החלטת האסיפה

נימוקים

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס גודל
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

הלמן אלדובי השק

1094622

136262

11/01/2021

מניות

 .2חידוש הענקת תגמול למר אייזיק סיטון

בעד

העמלה לה הוא זכאי זהה לעמלה המשולמת לבעלי
תפקידים שאינם נמנים על בעלי השליטה.

הלמן אלדובי השק

1094622

136262

11/01/2021

מניות

 .3אישור מדיניות תגמול

בעד

מדיניות התגמול נמצאה על ידנו כסבירה על כלל
רכיביה.

הלמן אלדובי השק

1094622

136262

11/01/2021

מניות

 .4אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי
משרה קבוצתית

בעד

תנאי הביטוח המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוק.

הלמן אלדובי השק

1094622

136262

11/01/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה (למעט
דח"צים).

נגד

אנו מסתיגים מכפל הכהונה של המנכ"ל כדירקטור.
מכיוון שההצבעה היא כמקשה אחת אנו ממליצים
להתסייג ביחס להמשך כהונתם של כלל הדירקטורים
בחברה.

הלמן אלדובי השק

1094622

136262

11/01/2021

מניות

 .6דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019

דיון

ויתניה

1109966

761174

11/01/2021

מניות

 .1אישור מינויה לראשונה של גב' אתי לנגרמן כדירקטורית חיצונית בחברה
לתקופה כהונה בת שלוש שנים החל מיום  21בפברואר  .2021מועמדותה
של גב' לנגרמן לכהונה מוצעת על ידי דירקטוריון החברה.

בעד

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

ויתניה

1109966

761174

11/01/2021

מניות

 .2אישור מינויו לראשונה של מר יצחק שיסגל (פצקה) כדירקטור חיצוני
בחברה לתקופה כהונה בת שלוש שנים החל מיום  21בפברואר .2021
מועמדותו של מר שיסגל לכהונה מוצעת על ידי דירקטוריון החברה.

נגד

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

ויתניה

1109966

761174

11/01/2021

מניות

 .3לבקשת הפניקס אחזקות בע"מ ,בעלת מניות בחברה המחזיקה מעל 5%
מהונה המונפק והנפרע של החברה וזכויות ההצבעה בה ,אישור מינויו
לראשונה של מר הושע גרינפלד כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת כהונה
בת  3שנים החל מיום  21בפברואר .2021

בעד

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

פטרוטקס יהש

1099761

21225

12/01/2021

 .1לאשר תיקון של סעיף  8.4למדיניות התגמול הנוכחית בנושא רכישת
יחידת השתתפות פוליסות לביטוח דירקטורים ונושאי משרה ,כמפורט בסעיף  2.1לדוח זימון
האסיפה ובהתאם לנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה

בעד

התיקון המוצע למדיניות התגמול נראה לנו כסביר
בשים לב כי הינו בהתאם לעמדת רשות ניירות ערך

פטרוטקס יהש

1099761

21225

12/01/2021

 .2לאשר את מינויו מחדש של רו"ח שמעון אבנעים כמפקח לשותפות,
לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים ,החל מיום  27.8.2020ולאשר כי
המפקח יהיה זכאי לקבל מתוך נכסי הנאמנות שכר בסכום השווה ל1,200 -
יחידת השתתפות
דולר ארה"ב לחודש (בתוספת מע"מ) ,כאשר יתר תנאי כהונתו והעסקתו של
המפקח יוותרו ללא שינוי ויהיו כפי שתנאי כהונתו והעסקתו של מפקח
השותפות במועד אישור האסיפה

בעד

המועמד 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

אוארטי

1086230

172979

12/01/2021

מניות

 .1לאשר ולאשרר את התקשרותה של החברה עם מנכ"ל החברה ,הגב'
תמר רז (להלן" :גב' רז") ,בתו של בעל השליטה בחברה ,מר תנחום אורן,
בהסכם ההעסקה ובתוספת להסכם העסקה (ביחד ,להלן" :הסכם
ההעסקה") ,בתוקף מיום  ;1.1.2021כאשר על פי תנאי הסכם ההעסקה ,בין
היתר ,תהא גב' רז זכאית לשכר חודשי של  40,000ש"ח (צמוד לעליית מדד
חודש נובמבר  ,)2017מענק שנתי וכן תנאים נלווים ,והכל בהתאם ובכפוף
לאמור בסעיף  ,2.1כמפורט בדוח העסקה המצורף .על בעל מניה המשתתף
בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה ,או ,אם ההצבעה היא
באמצעות כתב הצבעה  -על גבי כתב ההצבעה ,אם יש לו עניין אישי באישור
ההחלטה אם לאו .על בעל מניה לציין האם הוא בעל מאפיינים כדלקמן  :בעל
שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי .בחלק
ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או העדרה של זיקה או
מאפיין אחר של בעל המניות כאמור ,כנדרש על פי הוראות חוק החברות .לא
הודיע בעל מניה כאמור ,לא יצביע וקולו לא יימנה.

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

ישראמקו יהש

232017

4015208

14/01/2021

 .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.

דיסקונט השקעות

639013

854460

14/01/2021

מניות

 .1לאשר את התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי יו"ר דירקטוריון ,החל
מיום  ,20.11.2020והכל כמפורט בדוח הזימון המצורף.

בעד

ישראל קנדה

434019

981985

14/01/2021

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

14/01/2021

מניות

 .2מוצע לאשר עדכון למדיניות התגמול בחברה ,כמפורט בסעיף  9.1.2לדוח
הזימון.

נגד

אנו סבורים כי היקף התגמול בחברה הינו גבוה ללא
התוספת המוצעת עבור מנכ"ל החברה

מימון ישיר קב

1168186

0

17/01/2021

מניות

מימון ישיר קב

1168186

0

17/01/2021

מניות

החלטת האסיפה

עבר

נימוקים

השכר המוצע סביר ביחס למקובל בשוק.

 .1לאשר את מינויו של מר יהושע אלון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של
 3שנים ,שתחילתה במועד כינוס האסיפה על פי דוח הזימון המצ"ב או
ממועד אישור (או אי התנגדות) מאת הממונה על נותני שירותים פיננסיים
מרשות שוק ההון ,ביטוח וחסכון שבמשרד האוצר ("אישור הממונה") ,ובכלל
זה לאשר למר יהושע אלון תנאי כהונה והעסקה בתפקידו כדירקטור חיצוני
בחברה (כתב התחייבות לשיפוי והכללתו בפוליסת ביטוח אחריות נושאי
משרה ,וזאת בתנאים המקובלים בחברה) ,וזאת כמפורט בסעיפים  1.1.1ו-
 1.1.2לדוח הזימון המצ"ב.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

 .2בכפוף לאישור נושא  3.1שעל סדר היום לעיל ,לאשר את הענקת כתב
פטור מאחריות למר יהושע אלון ,וזאת בתנאים המקובלים בחברה.

בעד

עבר

הפטור המוצע הינו בנוסח המסויג ,בהתאם לנהוג
במדיניותנו.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

מן הגורן

1080522

64990

17/01/2021

מניות

 .1אישור תנאי כהונתו של מר יוסף גורן ,בעל השליטה בחברה ,כמנכ"ל
החברה לתקופה נוספת החל מיום 20.4.2020

מן הגורן

1080522

64990

17/01/2021

מניות

 .2אישור עדכון מדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה והארכתה
לתקופה נוספת

בעד

מן הגורן

1080522

64990

17/01/2021

מניות

 .3מינוי גב' שושנה ברנדווין כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת שלוש
שנים החל ממועד אישור האסיפה

בעד

בזק

230011

7345130

18/01/2021

מניות

 .1אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה ב– 24,485,753מניות
רגילות נוספות ,כך שההון הרשום של החברה יעמוד על 2,849,485,753
ש"ח המחולק ל– 2,849,485,753מניות רגילות ,ותיקון נוסח תקנה 8
לתקנון החברה וסעיף 2ב לתזכיר החברה ,בהתאם

בעד

הגדלת ההון הינה הכרחית למימוש תוכנית התגמול
ההונית של החברה.

בזק

230011

7345130

18/01/2021

מניות

 .2אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר גיל שרון כיו"ר דירקטוריון החברה,
אשר יחולו רטרואקטיבית מיום  27באוגוסט  ,2020מועד תחילת כהונתו
בפועל ,כמפורט בסעיף  2.2לדוח זימון האסיפה הכללית

בעד

תנאי העסקתו הינם סבירים ונמוכים ביחס לשכרו של
היו"ר הקודם ,מר שלמה רודב.

בזק

230011

7345130

18/01/2021

מניות

 .3אישור הקצאת  9,000,000אופציות הניתנות למימוש לעד 9,000,000
מניות רגילות בהתאם לתכנית התגמול ההוני של החברה ,למר דודו מזרחי,
מנכ"ל החברה ,כמפורט בסעיף  2.3לדוח זימון האסיפה הכללית.

בעד

אנו מוצאים את ההקצאה המוצעת כמתמרצת וכזו
שעשויה לתרום את חיזוק הקשר עם בעלי המניות
בחברה.

בזק

230011

7345130

18/01/2021

מניות

 .4אישור ביצוע תיקונים ועדכונים למדיניות התגמול לנושאי המשרה של
החברה ,כמפורט בסעיף  2.4לדוח הזימון.

בעד

אנו מוצאים את העדכונים המוצעים כסבירים ביחס
למקובל בשור.

אייסקיור מדיקל

1122415

67065

18/01/2021

מניות

 .1אישור הענקת תגמול הוני למר יאנג הואנג ,דירקטור בחברה

בעד

התגמול ההוני המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

ארן מופ

1085265

74653

18/01/2021

מניות

 .1מינויו של המועמד מר יהונתן רגב כדירקטור בלתי תלוי בחברה בעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים
ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל
כשירות מקצועית) ,התשס"ו – ( 2005להלן" :תקנות הכשירות") .מר רגב
סווג על ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

ארן מופ

1085265

74653

18/01/2021

מניות

 .2מינויו של המועמד עו"ד תומר חיל כדירקטור בלתי תלוי בחברה בעל
כשירות מקצועית ,כהגדרת מונח זה בתקנות הכשירות .עו"ד חיל סווג על ידי
דירקטוריון החברה כבעל כשירות מקצועית.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

עבר

התקרות המוצעות במסגרת מדיניות התגמול נראות
לנו כסבירות ביחס לגודל החברה

עבר

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

נימוקים

קליל

797035

709607

18/01/2021

מניות

 .1אישור מחיר מימוש עדכני של  249.20ש"ח ל 24,000 -אופציות (לא
רשומות למסחר) הניתנות למימוש ל 24,000 -מניות רגילות בנות  5ש"ח
ע.נ .כל אחת של החברה אשר כבר הוענקו ואושרו למנכ"ל החברה מר פרדי
אבוקרט במסגרת אישור תנאי כהונתו והעסקתו ,והכל כמפורט בדוח זימון.

בעד

אנו מוצאים את תנאי ההקצאה החדשה כסבירים.

קליל

797035

709607

18/01/2021

מניות

מינוי מחדש של מר מיכאל לזר המכהן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה נוספת שתסתיים ביום  28בספטמבר .2023

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

רובוגרופ

266015

48344

19/01/2021

מניות

 .1לאשר את התקשרות החברה בהסכם ייעוץ עם הדירקטור מר גילאי דולב,
הנמנה על בעלי השליטה בחברה ,לתקופה של  3שנים ,החל ממועד אישור
אסיפה זו.

בעד

התנאים המוצעים במסגרת ההתקשרות המוצעת
נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה והיקף
פעילותה

רובוגרופ

266015

48344

19/01/2021

מניות

 .2לאשר את תיקון מדיניות התגמול של החברה לעניין פוליסת ביטוח
אחריות לנושאי משרה

בעד

התיקון המוצע למדיניות התגמול של החברה הינו
בהתאם לעמדת רשות ניירות ערך ונראה לנו כסביר
מהיכרותנו את שוק הביטוח

צרפתי

425017

219838

19/01/2021

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול בנוסח הרצ"ב כנספח א' לדו"ח זימון האסיפה

נגד

אנו מוצאים את התקרות המוצעות במסגרת מדיניות
התגמול כגבוהות ביחס לגודל החברה והיקף
פעילותה.

צרפתי

425017

219838

19/01/2021

מניות

 .2מינוים של רפי צרפתי ומשה צרפתי ,מבעלי השליטה בחברה ,כמנכ"לים
משותפים בחברה לתקופה של  3שנים ,ממועד אישור האסיפה ,במקביל
להמשך כהונתו של צבי צרפתי מבעלי השליטה בחברה ואביהם של רפי
ומשה ,כיו"ר דירקטוריון החברה

נגד

ככלל אנו ממליצים להתנגד לכהונה במקביל של
מנכ"ל כיו"ר ,וכן ,ממליצים להתנגד למינוי מנכ"ל ,או
מי מהכפופים לו ,או מי מבני משפחתו ,לתפקיד יו"ר
הדירקטוריון ,במקביל לתפקידו כמנכ"ל החברה

צרפתי

425017

219838

19/01/2021

מניות

 .3אישור ואשרור תנאי כהונתו והעסקתו של צבי צרפתי המכהן כיו"ר
דירקטוריון פעיל של החברה והחברות הבנות של החברה לתקופה שמיום
 15.11.2017ועד ליום ( 14.11.2020כולל) כמפורט בסעיף  3.2.2לדוח
זימון האסיפה

נגד

בהתאם למדיניותנו ,אנו מסתייגים מקביעת תגמול
רטרואקטיבי

צרפתי

425017

219838

19/01/2021

מניות

 .4אישור ואשרור תנאי כהונתו והעסקתו של צבי צרפתי כיו"ר דירקטוריון
החברה והחברות הבנות של החברה לתקופה שמיום  15.11.2020ועד ליום
( ,14.11.2023כולל) כמפורט בסעיף  3.2.3לדוח זימון האסיפה.

בעד

אנו מוצאים את השכר המוצע כסביר בהיותו תואם
את תקנות הגמול לדח"צ

צרפתי

425017

219838

19/01/2021

מניות

 .5אישור ואשרור תנאי כהונתו והעסקתו של רפי צרפתי כמנכ"ל משותף של
החברות הבנות של החברה

נגד

לדידנו ,עלות תגמול מנכ"ל החברה הינה גבוהה
ביחס לגודלה וביצועיה של החברה וכן ביחס לשכרם
של מנכ"לים אחרים מתחום הנדל"ן

צרפתי

425017

219838

19/01/2021

מניות

 .6אישור ואשרור תנאי כהונתו והעסקתו של משה צרפתי כמנכ"ל משותף
של החברות הבנות של החברה

נגד

לדידנו ,עלות תגמול מנכ"ל החברה הינה גבוהה
ביחס לגודלה וביצועיה של החברה וכן ביחס לשכרם
של מנכ"לים אחרים מתחום הנדל"ן

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

צרפתי

425017

219838

19/01/2021

מניות

 .7אישור ואשרור תנאי כהונתה והעסקתה של גב' מלי קאירי ,בתו של צבי
כמנהלת קשרי לקוחות ,מנהלת מערך השיווק ואחראית על הקשר עם
הרשויות לעניין הוצאת היתרי בנייה בקבוצה

נגד

אנו מוצאים את שיעור העדכון המוצע כגבוה וחריג
ביחס לתקופה שעברה מאז עודכן שכרה של
המועמדת.

צרפתי

425017

219838

19/01/2021

מניות

 .8אישור ואשרור תנאי העסקתה של גב' אירית צרפתי בן חני ,בתו של צבי
צרפתי המשמשת כמנהלת התפעול ,מנהלת משאבי אנוש ,אחראית מערכות
מידע והתקשורת הניידת והנייחת בקבוצה ,אחראית על נושא הרכב (ביטוח
והסכמי ליסינג) וניהול הסכמי ההשכרה של הקבוצה

נגד

מוצאים את שיעור העדכון המוצע (כ )18%-כגבוה
וחריג ביחס לתקופה שעברה מאז עודכן שכרה

צרפתי

425017

219838

19/01/2021

מניות

 .9אישור ואשרור תנאי העסקתו של מר אופיר בן חני ,בעלה של אירית וחתנו
של צבי צרפתי המכהן כסמנכ"ל הנדסה בחברות הבנות .אופיר אחראי על
התחום ההנדסי ,תאום ותכנון ,ניהול הרכש וניהול מחלקת הבדק של
החברות הבנות

נגד

אנו מוצאים את שיעור העדכון המוצע כגבוה וחריג
ביחס לתקופה שעברה מאז עודכן שכרו.

צרפתי

425017

219838

19/01/2021

מניות

 .10אישור חלוקת דיבידנד בגין שנת  2019בסך של  4,367אלפי ש"ח,
כמפורט בסעיף  4לדוח זימון האסיפה

בעד

חלוקת הדיבידנד אושרה לאחר שוועדת הביקורת
ודירקטוריון החברה קבעו כי החברה עומדת במבחני
החלוקה הקבועים בסעיף  302לחוק החברות.

מרחביה אחזקות

257014

18891

19/01/2021

מניות

 .1לאשר את מינויו של מר שמואל גנזל כדירקטור בחברה לתקופת
שתחילתה במועד האסיפה וסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי
מניות החברה ,בתנאי הכהונה המפורטים בדוח זימון האסיפה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ראמ-רותם אנרגיה

1147750

19491

20/01/2021

 .1לאשר הקצאת  11,149,000יחידות השתתפות של השותפות ביחד עם
 11,149,000כתבי אופציה לא סחירים אשר כל אחד מהם ניתן למימוש
יחידת השתתפות
ליחידת השתתפות אחת של השותפות ,כמפורט בסעיף  2בדוח זימון
האסיפה

איירפורט סיטי

1095835

8507364

20/01/2021

מניות

 .1שינוי תקנון החברה.

בעד

מבחינתנו את נוסח התקנון המעודכן ,אנו מתרשמים
כי מדובר בנוסח מקובל.

איירפורט סיטי

1095835

8507364

20/01/2021

מניות

 .2שינוי מדיניות התגמול של החברה.

בעד

השינוי המוצע במדיניות התגמול הינו בהתאם
לעמדת רשות ניירות ערך

איירפורט סיטי

1095835

8507364

20/01/2021

מניות

 .3אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות דירקטורים
ונושאי משרה שאינם בעלי שליטה בחברה.

בעד

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

איירפורט סיטי

1095835

8507364

20/01/2021

מניות

 .4אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח קבוצתית לביטוח אחריות
דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי השליטה בחברה.

בעד

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

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

איירפורט סיטי

1095835

8507364

20/01/2021

מניות

 .5אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות נושאי
משרה עם מנכ"ל החברה.

בעד

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

איירפורט סיטי

1095835

8507364

20/01/2021

מניות

 .6תיקון כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שאינם בעלי
השליטה בחברה.

בעד

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

איירפורט סיטי

1095835

8507364

20/01/2021

מניות

 .7אישור כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם בעלי
השליטה בחברה.

בעד

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

איירפורט סיטי

1095835

8507364

20/01/2021

מניות

 .8אישור כתב שיפוי למנכ"ל החברה.

בעד

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

איירפורט סיטי

1095835

8507364

20/01/2021

מניות

 .9אישור פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם בעלי
השליטה בחברה.

בעד

הפטור המוצע הינו בנוסח המסויג ,בהתאם
למדיניותנו.

שופרסל

777037

5837214

20/01/2021

מניות

 .1הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31
בדצמבר  2019ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה
שהסתיימה באותו התאריך

דיון

שופרסל

777037

5837214

20/01/2021

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 והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

שופרסל

777037

5837214

20/01/2021

מניות

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

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

שופרסל

777037

5837214

20/01/2021

מניות

 .4לאשר 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

777037

5837214

20/01/2021

מניות

 .5לאשר את מינויו מחדש של מר רן גוטפריד כדירקטור בחברה עד לתום
האסיפה 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

שופרסל

777037

5837214

20/01/2021

מניות

גבעות יהש

506022

273738

20/01/2021

נושאים שעל סדר היום

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

 .1לאשר את הגדלת הון השותפות ופרסום דו"ח הצעת מדף לביצוע הנפקה
על ידי הנאמן ,של כתבי אופציה סדרות  15ו 16-אשר יוצעו לבעלי היחידות
על ידי השותף הכללי בדרך של זכויות וללא תשלום .האישור הניתן על פי
החלטה זו הינו לסכום גיוס הון כולל שלא יעלה על סכום של  5.5מיליון דולר
(לאחר ניכוי הוצאות ההנפקה) ובלבד שמועד הנפקת כתבי האופציה
מסדרות  15ו 16-יהיה לאחר  6.2.2021שהינו המועד האחרון למימוש כתבי
האופציה (סדרה  )14ושמחיר המימוש של כתב האופציה (סדרה  )15לא
יחידת השתתפות יפחת מ 100-אגורות ותקופת האופציה לא תפחת מ 60-יום ושמחיר
המימוש של כתב האופציה (סדרה  )16לא יפחת מ 140-אגורות ושתקופת
האופציה לא תפחת מ 120 -יום .מבנה ההנפקה הסופי ומרכיב ההטבה בהם
ייקבעו בהחלטה משותפת של המפקח (עורך דין דוד איידלברג) והדח"ץ מוטי
זילבר ובתנאי שלא יחרגו מהאמור בהחלטה זו .מובהר כי הגדלת ההון על פי
החלטה זו הינה אך ורק ככל ותבוצע בהתאם למבנה ההנפקה והתנאים
המפורטים בהחלטה וכי לכל הנפקה במבנה אחר יידרש אישור נוסף ונפרד
של האסיפה הכללית".

המלצה

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

בעד

כל בעלי יחידות ההשתפות יהיו זכאים לאופציות ללא
עלות.

קרסו מוטורס

1123850

1255975

21/01/2021

מניות

 .1לאשר הצעה פרטית למנכ"ל החברה ,יצחק וייץ ,ללא תמורה ,של
 1,500,000כתבי אופציה לא סחירים הניתנים למימוש ל 1,500,000-מניות
רגילות של החברה ,כאמור בדוח זימון האסיפה.

נגד

לדידנו ,עלות התגמול עבור מנכ"ל החברה ,הינה
גבוהה ביחס לגודלה וביצועיה של החברה וכן ביחס
לשכרם של מנכ"לים אחרים מחברות בעלות היקפי
פעילות דומים.

אינטליקנה

673012

187383

21/01/2021

מניות

 .1מוצע בזאת לאשר את התקשרות החברה עם מר אורי וייס ,בהסכם
הקצאה פרטית והקצאת ניירות ערך מכוחו ,הוצאתו של ההסכם האמור
לפועל ,וביצוע כל הפעולות מכוחו ,וכן להסמיך את הנהלת החברה לנקוט
בשם החברה בכל הפעולות הנדרשות על מנת להשלים ולהוציא לפועל את
הסכם ההקצאה הפרטית ,וזאת לשם המרת חלק מחוב החברה כלפיו
לניירות ערך של החברה ,כמפורט בסעיפים  2.1לדוח הזימון.

נגד

אינטליקנה

673012

187383

21/01/2021

מניות

 .2מוצע בזאת לאשר את התקשרות החברה עם חברת אלויט ,הנמנית על
בעלי השליטה בחברה ,ו/או מר יונה לוי ,המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה,
בהסכם הקצאה פרטית והקצאת ניירות ערך מכוחו ,הוצאתו של ההסכם
האמור לפועל ,וביצוע כל הפעולות מכוחו ,וכן להסמיך את הנהלת החברה
לנקוט בשם החברה בכל הפעולות הנדרשות על מנת להשלים ולהוציא
לפועל את הסכם ההקצאה הפרטית ,באמצעות המרת חוב החברה כלפיהם
לניירות ערך של החברה ,ו/או כנגד השקעה במזומן ,כמפורט בסעיף 2.2
לדוח הזימון.

נגד

אינטליקנה

673012

187383

21/01/2021

מניות

 .3מוצע בזאת לאשר את התקשרות החברה עם מר מירקין ,שהינו גיסו של
מר אורי וייס המכהן כמנכ"ל ודירקטור בחברה ומבעלי השליטה בה ,בהסכם
השקעה לפיו מר מירקין ישקיע בחברה סך של  400,000ש"ח ,ובתמורה
יוקצו למר מירקין  160,000מניות החברה ו 160,000 -אופציות בלתי
סחירות של החברה ,כמפורט בסעיפים  2.3לדוח הזימון.

נגד

האופציות המוצעות כהטבה נמצאות עמוק בתוך
הכסף .כמו כן ,החברה אינה מציינת אודות אילו
חלופות נבחנו.

האופציות המוצעות כהטבה נמצאות עמוק בתוך
הכסף .כמו כן ,החברה אינה מציינת אודות אילו
חלופות נבחנו.

ההצעה המוצעת נעשתה רק לגביי מס'' משקיעים
ולא לכלל הציבור ולכן הסתייגותנו בסעיף זה ,בשים
לב כי מר מירקין הינו קרוב לבעל שליטה בחברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

איידיאיי ביטוח

1129501

1988451

24/01/2021

מניות

 .1אישור הקצאת  61,586אופציות לא רשומות למסחר ,הניתנות למימוש ל-
 61,586מניות רגילות ,בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת ,של החברה ,למר יעקב
הבר ,מנכ"ל החברה.

בעד

עבר

גי וואן

1156280

456734

24/01/2021

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019

דיון

נימוקים

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

גי וואן

1156280

456734

24/01/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של רואה חשבון המבקר של החברה

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

גי וואן

1156280

456734

24/01/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של הגברת לילך אשר טופילסקי (יו"ר הדירקטוריון)
לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

גי וואן

1156280

456734

24/01/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר ישי דוידי לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת
אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

גי וואן

1156280

456734

24/01/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של מר רון בן-חיים לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה
נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

גי וואן

1156280

456734

24/01/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של מר יעקב פרי (דב"ת) לדירקטוריון החברה לתקופת
כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אופיסי אנרגיה

1141571

3755605

25/01/2021

מניות

 .1עדכון סעיף ( 16.1ביטוח) למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה,
בהתאם למפורט בדוח זימון האסיפה אליו מצורף כתב הצבעה זה .מובהר כי
יתר הוראות מדיניות התגמול לא ישתנו ,וכי עדכון מדיניות התגמול כאמור
בדוח זה לא יביא להארכת תוקפה של מדיניות התגמול הקיימת .תמצית
נוסח ההחלטה המוצעת" :לעדכן את סעיף ( 16.1ביטוח) למדיניות התגמול
לנושאי משרה בחברה כאמור בסעיף  2לדוח זימון האסיפה".

בעד

עבר

התיקון המוצע במדיניות התגמול נעשה בהתאם
לעמדת רשות ניירות ערך ונראה לנו כסביר.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

סונוביה

1170539

0

27/01/2021

מניות

 .1מינוי מר אריה זמיר-זינגר כדירקטור חיצוני בחברה ואישור תנאי כהונתו.
מוצע לאשר את מינויו של מר אריה זמיר-זינגר כדירקטור חיצוני בחברה
לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים ,החל ממועד האסיפה ואילך ,וכן
לקבוע את שכרו כך שגמול ההשתתפות והגמול השנתי אשר ישולם לו על ידי
החברה יהיה בהתאם לסכום הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול
והוצאות לדירקטור חיצוני) ,תש"ס( 2000-להלן" :תקנות הגמול") ,ובהתאם
לסיווג החברה שיהיה מעת לעת; ובנוסף מר זמיר-זינגר יהיה זכאי להיכלל
בהסדרי הביטוח ,הפטור והשיפוי כפי שיהיו בחברה בנוגע לכלל הדירקטורים
ו/או נושאי המשרה הבכירה בחברה.לפרטים נוספים ראה סעיף  1לדוח זימון
האסיפה המצ"ב לדיווח זה.

בעד

סונוביה

1170539

0

27/01/2021

מניות

החלטת האסיפה

עבר

נימוקים

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

 .2מינוי הגב' ורד פורת כדירקטורית חיצונית בחברה ואישור תנאי כהונתה.
מוצע לאשר את מינויה של הגב' ורד פורת כדירקטורית חיצונית בחברה
לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים ,החל ממועד האסיפה ואילך ,וכן
לקבוע את שכרה כך שגמול ההשתתפות והגמול השנתי אשר ישולם לה על
ידי החברה יהיה בהתאם לסכום הקבוע בתקנות הגמול ,ובהתאם לסיווג
החברה שיהיה מעת לעת; ובנוסף ,גב' פורת תהיה זכאית להיכלל בהסדרי
הביטוח ,פטור ושיפוי כפי שיהיו בחברה בנוגע לכלל הדירקטורים ו/או נושאי
המשרה הבכירה בחברה .לפרטים נוספים ראה סעיף  2לדוח זימון האסיפה
המצ"ב לדיווח זה.

בעד

עבר

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

כפרית

522011

368950

28/01/2021

מניות

 .1מינויה של ד"ר נורית נחום ,כדירקטורית חיצונית בחברה

נגד

עבר

הסתייגותנו ממועדותה של ד"ר נחום אינה על רקע
כישוריה של המועמדת ,אלא בעקבות מבנה
ההחלטה.

כפרית

522011

368950

28/01/2021

מניות

 .2מינויה של גברת מעיין כהן מועלם ,כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד

עבר

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

סינאל מלל

1084953

206287

28/01/2021

מניות

 .1אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה

בעד

עבר

אנו מוצאים את העדכונים המוצעים במדיניות
התגמול כמקובלים.

סינאל מלל

1084953

206287

28/01/2021

מניות

 .2אישור לנשיאת החברה בהוצאות של ארז בוגנים ,בנו של גבריאל בוגנים,
בעל השליטה בחברה

בעד

עבר

אנו מוצאים את אישור זה כסביר ביחס לנסיבות.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

פנינסולה

333013

389903

28/01/2021

מניות

 .1אישור תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה מר מיכה אבני ,מבעלי השליטה
בחברה ,לתקופה של  3שנים אשר תחילתה במועד אישור האסיפה הכללית

אשטרום קבוצה

1132315

2248034

28/01/2021

מניות

 .1אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר עומר גוגנהיים ,אשר במסגרת
שינוי ארגוני באשדר ימונה לתפקיד משנה למנכ"ל האחראי על הפתוח
העסקי ,ההתחדשות העירונית והבקרה התקציבית באשדר חברה לבניה
בע"מ ,חברה פרטית בבעלות מלאה של החברה.

בעד

אשטרום קבוצה

1132315

2248034

28/01/2021

מניות

 .2אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה בנושא ביטוח אחריות
דירקטורים ונושאי משרה.

בעד

עבר

אשטרום קבוצה

1132315

2248034

28/01/2021

מניות

 .3אישור פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עבור דירקטורים
ונושאי משרה בחברה (שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה או קרוביהם
או כאלה שלבעלי השליטה עניין אישי בהם).

בעד

עבר

תנאי הפוליסה המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס
לגודל החברה

הלמן אלדובי השק

1094622

136262

28/01/2021

מניות

 .1אישור התקשרות החברה בהסכם מיזוג עם הפניקס אחזקות בע"מ ועם
אפ.אנ.אקס אס.פי.סי בע"מ

בעד

עבר

אנו סבורים כי עסקת המיזוג המוצעת הינה לטובת
החברה.

הלמן אלדובי השק

1094622

136262

28/01/2021

מניות

 .2חידוש תנאי התגמול של מר רוני הלמן ,דירקטור וחבר ועדת השקעות
בהלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ

בעד

עבר

התגמול המוצע הינו בהתאם לתקנות התגמול
לדירקטורים.

יונט קרדיט

1080605

133573

28/01/2021

מניות

 .1אישור התקשרות החברה עם חברת יונט קרדיט בע"מ ,חברה פרטית
שבשליטת בעלי השליטה של החברה ,ה"ה שי פנסו ,שלמה אייזיק ויצחק
(צחי) אזר ("יונט הפרטית") ועם שני יועצים ,בעסקה שעניינה הקצאת מניות
ליונט הפרטית וליועצים תמורת השקעתה של יונט הפרטית בחברה

בעד

עבר

תנאי ההקצאה נראים לנו כסביר ביחס לגודל החברה
וביחס למחיר המניה נכון להיום.

דלתא

627034

2664809

28/01/2021

מניות

 .1מינוי מחדש של מר נעם לאוטמן לתקופת כהונה נוספת כדירקטור,
כמפורט בסעיף  1.1לדוח הזימון.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

נגד

עבר

הסתייגותנו הינה על רקע מנגנון המענק .אנו סבורים
כי תנאי הסף אינו מספיק מאתגר.

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

התיקון המוצע הינו בהתאם לעמדת רשות ניירות
ערך ונראה לנו כסביר

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

דלתא

627034

2664809

28/01/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של מר אייזק דבח לתקופת כהונה נוספת כדירקטור ,כמפורט
בסעיף  1.1לדוח הזימון.

בעד

עבר

הינו בעל הניסיון הדרוש למילוי התפקיד.

דלתא

627034

2664809

28/01/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר יצחק ויינשטוק לתקופת כהונה נוספת כדירקטור,
כמפורט בסעיף  1.1לדוח הזימון.

נגד

עבר

במקביל לכהונתו כדירקטור מכהן כנושא משרה
בחברה בת ,מה שעשוי לגרום לניגוד עניינים.

דלתא

627034

2664809

28/01/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של גב' ציפורה כרמון לתקופת כהונה נוספת כדירקטור,
כמפורט בסעיף  1.1לדוח הזימון.

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

דלתא

627034

2664809

28/01/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של מר ישראל באום לתקופת כהונה נוספת כדירקטור,
כמפורט בסעיף  1.1לדוח הזימון.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

דלתא

627034

2664809

28/01/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של מר ריצ'רד הנטר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור,
כמפורט בסעיף  1.1לדוח הזימון.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

דלתא

627034

2664809

28/01/2021

מניות

 .7מינוי מחדש של גב' רינת גזית לתקופת כהונה נוספת כדירקטור ,כמפורט
בסעיף  1.1לדוח הזימון.

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

דלתא

627034

2664809

28/01/2021

מניות

 .8מינוי מחדש של משרד רואי החשבון  PwCישראל כרואה החשבון המבקר
של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו ,כמפורט בסעיף
 1.2לדוח הזימון.

בעד

עבר

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והמוניטין לערוך
שירותי ביקורת לחברה.

דלתא

627034

2664809

28/01/2021

מניות

 .9דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר  ,2019כמפורט בסעיף  1.3לדוח הזימון

דיון

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

דלתא

627034

2664809

28/01/2021

מניות

 .10אישור תנאי כהונה והעסקה למר דבח ,ותיקון סעיף  5למדיניות התגמול,
כמפורט בסעיף  1.4לדוח הזימון.

בעד

עבר

התיקון המוצע מקובל לאור תוצאות החברה בשנת
 2020עקב משבר הקורונה.

דלתא

627034

2664809

28/01/2021

מניות

 .11עדכון מדיניות התגמול ,כמפורט בסעיף  1.5לדוח הזימון.

בעד

עבר

לאור תמיכתנו בתיקון בתנאי העסקתו של המנכ"ל,
אנו תומכים גם בתיקון במדיניות התגמול של החברה.

דלתא

627034

2664809

28/01/2021

מניות

 .12הענקת כתב פטור לנושאי המשרה בחברה ,כמפורט בסעיף  1.6לדוח
הזימון.

בעד

עבר

נוסח כתב הפטור בחברה תואם את מדיניותנו.

דלתא

627034

2664809

28/01/2021

מניות

 .13הענקת כתב פטור לבעל השליטה בחברה ,כמפורט בסעיף  1.7לדוח
הזימון.

בעד

עבר

נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנו.

אל על

1087824

468455

28/01/2021

מניות

לאשר את מינויו מחדש של מר אייל חיימובסקי לדירקטור חיצוני בחברה
לתקופת כהונה נוספת (שלישית במספר) של  3שנים ,בהתאם לסעיף
(245א )2()1לחוק החברות וזאת החל מיום  18בפברואר 2021

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אל על

1087824

468455

28/01/2021

מניות

 .2למנות את מר יצחק זינגר לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת
שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אל על

1087824

468455

28/01/2021

מניות

 .3למנות את הרב יצחק לוי לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת
שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

נופר אנרגי

1170877

0

31/01/2021

מניות

 .1מינוי הגב' דפנה אסתר כהן כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופה בת
שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה

בעד

עבר

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נופר אנרגי

1170877

0

31/01/2021

מניות

 .2מינוי מר גילי כהן כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופה בת שלוש שנים החל
ממועד אישור האסיפה

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

נטו מלינדה

1105097

941705

31/01/2021

מניות

 .1רכישת חברות דלידג בע"מ ושלושת האופים בע"מ מבעלת השליטה  ,נטו
מ.ע .אחזקות בע"מ תמורת כ 37.5-מש"ח.

בעד

עבר

העסקה תאפשר לחברה לההגדיל את יעילותה
הניהולית והתפעולית והקטנת החשיפה לתביעות.

נטו מלינדה

1105097

941705

31/01/2021

מניות

 .2מינוי ד"ר יעקב (ג''''קי) סרוב כדירקטור בלתי תלוי בחברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

דלק קבוצה

1084128

7421440

01/02/2021

מניות

 .1לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בחברה ,בנוסח
שצורף כנספח א' לדוח לכינוס אסיפה .מדיניות התגמול המעודכנת תהיה
בתוקף למשך שלוש שנים ממועד אישורה באסיפה הכללית כאמור ,כפוף
להוראות התחילה והתחולה המפורטות במדיניות התגמול המעודכנת.

בעד

אנו מוצאים את מדיניות התגמול המוצעת כסבירה.

דלק קבוצה

1084128

7421440

01/02/2021

מניות

כפוף לאישור מדיניות תגמול המעודכנת לחברה בהתאם לסעיף  2.1לדוח
זה ,לאשר התיקון (הפחתה) לתקרת המענק השנתי של המנכ"ל ותיקון
למנגנוני המענקים של המנכ"ל החל מיום  1בינואר .2021

בעד

אנו מוצאים את המנגנון כמקובל.

דלק קבוצה

1084128

7421440

01/02/2021

מניות

 .3כפוף לאישור מדיניות תגמול חדשה לחברה בהתאם לסעיף  2.1לדוח זה,
לאשר את התיקון המוצע למנגנוני המענקים של יו"ר הדירקטוריון שיחול
החל מיום  1בינואר .2021

בעד

אנו מוצאים את העדכונים כמקובלים.

קאנומד

1118116

45224

01/02/2021

מניות

 .1לאשר המרת סך הלוואות מצטבר של  3,609,607ש"ח אשר הועמדו על-
ידי בעלי שליטה בחברה ל 9,441,817-מניות של החברה ,כמפורט בחלק ב'
לדוח זימון האסיפה.

בעד

תנאי ההקצאה המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס
למצבה הכספי של החברה וביחס למחיר המניה
השורר היום בשוק.

קאנומד

1118116

45224

01/02/2021

מניות

 .2לאשר איחוד הון המניות המונפק והנפרע של החברה ביחס של  3ל,1-
באופן שכל שלוש מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב יאוחדו למניה
רגילה אחת של החברה ללא ערך נקוב .בהתאם ,מספר המניות שינבעו
ממימוש ניירות הערך ההמירים יותאם אף הוא ,באופן שמספר המניות
הנובעות ממימוש ניירות הערך ההמירים אשר המחזיק בהם זכאי להן עם
מימושם ,יקטן ביחס של  3ל( 1-ללא שינוי במחיר המימוש).

בעד

נימוקים

לדידנו ,אין באיחוד ההון עצמו בכדי לפגוע בבעלי
מניות המיעוט שכן הוא נעשה בתנאים זהים לכלל
בעלי המניות.

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

01/02/2021

מניות

 .1הארכת כהונתה של גב' שרה גאני כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון
החברה

בעד

בעלת הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

דור אלון

1093202

873280

01/02/2021

מניות

 .2הארכת כהונתו של מר עודד שמיר כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה

בעד

בעלת הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

דור אלון

1093202

873280

01/02/2021

מניות

 .3אישור תשלום לבעלת שליטה בגין שירותים

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

דור אלון

1093202

873280

01/02/2021

מניות

 .4אישור התקשרות עם בעלת שליטה לקבלת שירותי ממלא מקום מנכ"ל
בתאגיד בבעלות מלאה

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

ספנסר אקוויטי

1133800

272151.5

01/02/2021

איגרות חוב

 .1לרקע ראה זימון האסיפה .סדר היום  .1קבלת סקירה מאת נציגי החברה
בדבר מצב עסקיה של החברה ודיון בבקשת החברה לתיקון אמות המידה
הפיננסיות הכלולות בשטר הנאמנות כנגד פדיון מוקדם חלקי של אגרות
החוב .טיוטת תיקון שטר הנאמנות מצורפת כנספח א' לזימון .לשם הנוחות
בלבד ,מצורף בזאת לזימון ומסומן כנספח ב' נוסח משולב של שטר הנאמנות
מיום  20בנובמבר  ,2014עם נוסח התיקון לשטר ,כאשר השינויים
המסומנים הם של העדכונים הנכללים בתיקון לשטר (להלן" :הנוסח
המשולב") .הנוסח המשולב נערך מטעמי נוחות בלבד .הנוסחים המחייבים
הינם שטר הנאמנות והתיקון לשטר ,כפי שייחתם ויפורסם לציבור ,בלבד.

פלסטו קרגל

727016

99849

02/02/2021

מניות

 .1דיון בדוחותיה הכספיים של החברה ובדיווח הדירקטוריון.

דיון

פלסטו קרגל

727016

99849

02/02/2021

מניות

 .2אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון "קסלמן וקסלמן רו"ח" כרו"ח
המבקר

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

פלסטו קרגל

727016

99849

02/02/2021

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר אלי אשרף כדירקטור לתקופת כהונה נוספת
אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה שתכונס.

בעד

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

פלסטו קרגל

727016

99849

02/02/2021

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של מר גבי נגר כדירקטור לתקופת כהונה נוספת אשר
תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה שתכונס.

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.

פלסטו קרגל

727016

99849

02/02/2021

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של מר רן פרידריך כדירקטור לתקופת כהונה נוספת
אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה שתכונס.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד.

פלסטו קרגל

727016

99849

02/02/2021

מניות

 .6אישור מינויו מחדש של מר עמירם לוינברג כדירקטור לתקופת כהונה
נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה שתכונס.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד.

פלסטו קרגל

727016

99849

02/02/2021

מניות

 .7אישור מינויו מחדש של מר גונן ביבר כדירקטור לתקופת כהונה נוספת
אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה שתכונס.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד.

פלסטו קרגל

727016

99849

02/02/2021

מניות

 .8אישור מינויו מחדש של מר אהוד לוריא כדירקטור בלתי תלוי לתקופת
כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה שתכונס.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אינפימר

1080688

53285

02/02/2021

מניות

 .1אישור מינויה של גב' ליאורה אורן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת
כהונה בת שלוש שנים אשר תחל רטרואקטיבית מיום  29.11.2020וכן
לאשר את תנאי כהונתה

בעד

הינה בעלה ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אינפימר

1080688

53285

02/02/2021

מניות

 .2לאשר את תיקון מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצ"ב כנספח ב'
לדוח הזימון

בעד

ג

אינפימר

1080688

53285

02/02/2021

מניות

 .3לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לכיסוי אחריותם של
דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות הבנות ,אינפימר טכנולוגיות
בע"מ ח.פ ,514933951 .אינפימר ישראל שותף כללי בע"מ ח.פ.
 515358745ושותפות אינפימר ישראל שותפות מוגבלת מס' שותפות
 ,550266100לתקופה שתחילתה  19בנובמבר  2020ותוקפה ל12 -
חודשים

בעד

נימוקים

החלטת האסיפה

הסעיף המוצע מקובל ביחס לשוק.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אינפימר

1080688

53285

02/02/2021

מניות

 .4לאשר את בקשת דחיית ביצוע תשלום התמלוגים השני לשנת 2020
שאמורה לשלם אינפימר ארה"ב לאינפימר טכנולוגיות ,ב 4-חודשים ממועד
הבקשה ,קרי עד ליום  29במרץ 2020

בעד

איננו רואים פגיעה בבעלי המניות בחברה בדחיית
התשלום.

חממה סחר

1104785

37623

03/02/2021

מניות

 .1אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה

נגד

אנו סבורים כי ראוי ותנאי הסף ישקף תשואה על
ההון משמעותית יותר ביחס להונה העצמי של
החברה.

חממה סחר

1104785

37623

03/02/2021

מניות

 .2אישור חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר אליהו חממה,
מנכ"ל החברה ובעל שליטה בה ,בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון
האסיפה.

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לחברה
בשים לב כי התנאים הינם ל 6-חודשים בלבד.

חממה סחר

1104785

37623

03/02/2021

מניות

 .3אישור חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר מוטי דוד ,מנהל
לוגיסטי ובן דודו של מר אליהו חממה ,בהתאם לתנאים המפורטים בדוח
זימון האסיפה.

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לחברה
בשים לב כי התנאים הינם ל 6-חודשים בלבד.

חממה סחר

1104785

37623

03/02/2021

מניות

 .4אישור חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב' שולמית חממה,
סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש ורעייתו של מר אליהו חממה ,בהתאם לתנאים
המפורטים בדוח זימון האסיפה.

נגד

אנו סבורים כי בהתאם לתוצאותיה החברה בשנים
האחרונות ,ראוי היה כי שכרה של גב'' חממה יופחת
(או לכל היותר יישאר ללא שינוי) ,בדומה להליך
שנעשה ליתר נושאי המשרה.

חממה סחר

1104785

37623

03/02/2021

מניות

 .5אישור חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב' שוש כץ ,תומכת
מכירות ואחותו של מר אליהו חממה ,בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון
האסיפה.

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לחברה
בשים לב כי התנאים הינם ל 6-חודשים בלבד.

חממה סחר

1104785

37623

03/02/2021

מניות

 .6אישור חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב' מורן זרוג,
מנהלת תפעול ,וביתו של מר אליהו חממה ,בהתאם לתנאים המפורטים
בדוח זימון האסיפה.

נגד

אנו סבורים כי העדכון המוצע בשכרה הינו גבוה
וחריג ,על אחת כמה וכמה כאשר החברה מבצעת
הפחתת שכר כה משמעותית עבור יתר נושאי
המשרה.

חממה סחר

1104785

37623

03/02/2021

מניות

 .7אישור חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר אלרן חממה,
מנהל פרוייקטים ,בנו של מר יוסף חממה ,בעל שליטה בחברה ,בהתאם
לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה.

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לחברה
בשים לב כי התנאים הינם ל 6-חודשים בלבד.

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

03/02/2021

מניות

 .8אישור הארכת תוקפם של כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי
משרה ,שהינם בעלי שליטה וקרובים להם ,כפי שיהיו מעת לעת ,לתקופה
של שלוש שנים.

בעד

כתבי השיפוי מוגבלים לעד  25%מהונה העצמי של
החברה ,בהתאם למדיניותנו.

חממה סחר

1104785

37623

03/02/2021

מניות

 .9אישור הענקה (מחדש) של כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה ,שהינם
בעלי שליטה וקרובים להם ,כפי שיהיו מעת לעת ,החל ממועד אישור
האסיפה הכללית ועד לחלוף  3שנים ממועד זה.

בעד

כתב הפטור הינו בנוסח המסויג ,בהתאם למדיניותנו.

קבוצת מנרב

155036

465881

04/02/2021

מניות

 .1מינוי (לראשונה) של מר משה מוץ מטלון כדירקטור חיצוני בחברה,
לתקופת כהונה בת שלוש ( )3שנים ,החל ממועד אישור האסיפה נשוא דוח
זה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מיט-טק

1080720

51583

04/02/2021

מניות

 .1אישור עדכון תקנון החברה

בעד

התיקונים המוצעים בתקנון החברה נראים לנו
כסבירים ביחס למוקבל בשוק.

מיט-טק

1080720

51583

04/02/2021

מניות

 .2אישור שינוי שם החברה

בעד

אנו סבורים כי השינוי המוצע על ידי החברה לא
יפגעו בזכויותיהם של בעלי מניות המיעוט בחברה

מיט-טק

1080720

51583

04/02/2021

מניות

 .3אישור מעבר למתכונת דיווח בהתאם להוראות פרק ה' 3לחוק ניירות ערך

בעד

המעבר למתכונת הדיווח הינה בהתאם לחוק ניירות
ערך.

הולמס פלייס

1142587

308835

04/02/2021

מניות

דיון בדוח התקופתי לשנת 2019

דיון

הולמס פלייס

1142587

308835

04/02/2021

מניות

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

בעד

משרד רו"ח 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

הולמס פלייס

1142587

308835

04/02/2021

מניות

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

נגד

אנו ממליצים להתנגד למנגנון של דירקטוריון מדורג
וכן למינוי דירקטורים במסגרתו

הולמס פלייס

1142587

308835

04/02/2021

מניות

 .4אישור מינויה מחדש של גב' מיכל ארלוזורוב כדירקטורית חיצונית בחברה
לתקופת כהונה אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית אשר תכונס לאחר
תום שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית המזומנת לפי ד חוח זה

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

הולמס פלייס

1142587

308835

04/02/2021

מניות

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

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

הולמס פלייס

1142587

308835

04/02/2021

מניות

 .6אישור מינוי לראשונה של מר טל רז כדירקטור בלתי תלוי בחברה
לתקופת כהונה אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית אשר תכונס לאחר
תום שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה

נגד

אנו ממליצים להתנגד למנגנון של דירקטוריון מדורג
וכן למינוי דירקטורים במסגרתו

המלט

1080324

944562

04/02/2021

מניות

 .1לאשר את המיזוג על פי הסכם המיזוג ואת כל העסקאות (לרבות הסדרי
השיפוי והביטוח) ,הפעולות וההתקשרויות בקשר עם המיזוג ,הטעונות
אישור אסיפה הכללית ,והכל כמפורט בדוח זימון האסיפה.

בעד

אנו סבורים כי עסקת המיזוג הינה לטובת בעלי
המניות בחברה.

המלט

1080324

944562

04/02/2021

מניות

( .2א) לאשר הענקת בונוס חד פעמי למנכ"ל החברה ,מר אמיר וידמן ,בסך
של  780אלפי דולר ,בחריגה ממדיניות התגמול של החברה ,אשר ישולם מיד
לפני מועד ההשלמה של העסקה( .ב) לאשר תכנית שימור למר וידמן בסך
כולל של  720אלפי דולר ,כמפורט בסעיף  4לדוח זימון האסיפה ,בחריגה
ממדיניות התגמול של החברה.

בעד

התגמול המוצע למנכ" ל אינו על חשבון בעלי המניות
או על תמורת המיזוג.

המלט

1080324

944562

04/02/2021

מניות

 .3לאשר תיקון למדיניות התגמול של החברה כמפורט בסעיף  5לדוח זימון
האסיפה.

בעד

אנו תומכים במוצע לאור עסקת המיזוג שעל הפרק.

גולד

149013

492116

07/02/2021

מניות

 .1אישור חידוש כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה.

בעד

כתב השיפוי המוצע מגביל את היקף השיפוי לעד
 25%מהונה העצמי של החברה ,בהתאם
למדיניותונו.

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

גולד

149013

492116

07/02/2021

מניות

 .2אישור הארכת הסכם העסקה עם מר אריה קרמן ,מנכ"ל החברה.

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

פולירם

1170216

0

08/02/2021

מניות

 .1מינוי מר צבי ברומברג כדירקטור חיצוני בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

פולירם

1170216

0

08/02/2021

מניות

 .2מינוי מר שמעון ברט כדירקטור חיצוני בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

פועלים איביאי

1084482

159157

08/02/2021

מניות

 .1מינוי מר אליהו אשרף כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של
החברה.

בעד

הינו בעל הניסיון הדרוש למילוי התפקיד.

אפקון החזקות

578013

868355

08/02/2021

מניות

 .1מינוי מר צביקה ציבלין כדירקטור חיצוני בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אפקון החזקות

578013

868355

08/02/2021

מניות

 .2הארכת תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי שהוענק למר ישראל רייף ,יו"ר
דירקטוריון החברה ,לשלוש שנים נוספות ,עד ליום  4בינואר  ,2024באותם
תנאים

בעד

נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנו.

אפקון החזקות

578013

868355

08/02/2021

מניות

 .3חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות של החברה בסכום כולל (ברוטו)
של  48,000,000ש"ח

בעד

החלוקה הינה לטובת בעלי המניות בחברה ואינה
צפויה לפגוע בעמידת החברה בהתחייבויותיה.

אקסיליון

383018

2073

08/02/2021

מניות

 .1מינויו של משרד רואה חשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון
המבקר של החברה ,החל ממועד אישור ההחלטה על ידי האסיפה הכללית
ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה ,וכן
להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו .יובהר כי במועד דוח זה
משרד שיוביץ' ושות' – רואי חשבון הינו רו"ח המבקר של החברה וכי ככל
שיוחלט לאשר את מינויו של משרד רואה חשבון בריטמן אלמגור זהר ושות'
– רואי חשבון תסתיים כהונתו של משרד שיוביץ' ושות' – רואי חשבון.

בעד

משרד רואי החשבון 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

אקסיליון

383018

2073

08/02/2021

מניות

 .2עדכון תנאי כהונתו של מר דני ימין ,כמנהל הטרנספורמציה וכסגן יו"ר
דירקטוריון פעיל של החברה בהיקף של עד  60%משרה ,וכן לאשר הקצאת
 80,000כתבי אופציה (לא סחירים) המירים לעד  80,000מניות רגילות של
החברה וזאת בחריגה ממדיניות התגמול של החבר

נגד

מחיר המימוש של האופציות נקבע בדיסקאונט
משמעותי ביחס למחיר המניה נכון להיום ,בהתאם
לכך ,לא נוכל לתמוך בתנאי ההענקה המוצעים.

אקסיליון

383018

2073

08/02/2021

מניות

 .3לאשר הקצאת  25,000כתבי אופציה (לא סחירים) המירים לעד 25,000
מניות רגילות של החברה למר דני דניאל  -סמנכ"ל בינה מלאכותית של
החברה וזאת בחריגה ממדיניות התגמול של החברה.

נגד

מחיר המימוש של האופציות נקבע בדיסקאונט
משמעותי ביחס למחיר המניה נכון להיום ,בהתאם
לכך ,לא נוכל לתמוך בתנאי ההענקה המוצעים.

מנדלסון תשתיות

1129444

282056

09/02/2021

מניות

מינוי גב' רינה קרסנר כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת כהונה של
שלוש שנים ,בתוקף מיום  5במרס2021 ,

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

הכשרת הישוב

612010

880275

09/02/2021

מניות

 .1אישור הקצאת כתבי אופציה לדירקטורים אשר אינם נמנים על בעלי
השליטה בחברה ו/או קרוביהם

בעד

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

הכשרת הישוב

612010

880275

09/02/2021

מניות

 .2אישור הקצאת כתבי אופציה למר גילי כהן ,המכהן כדירקטור בחברה

בעד

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

הכשרת הישוב

612010

880275

09/02/2021

מניות

 .3אישור הקצאת כתבי אופציה למר עופר נמרודי ,המכהן כמנכ"ל ודירקטור
בחברה ,הנמנה על בעלי השליטה בה

נגד

בהתאם למדיניותנו ,אנו מתנגדים להענקת תגמול
הוני לנושא משרה שהינו בעל שליטה בחברה/בעל
עניין מהותי.

הכשרת הישוב

612010

880275

09/02/2021

מניות

 .4אישור הקצאת כתבי אופציה לגב' רוית נמרודי ,המכהנת כדירקטורית
בחברה ,והינה קרובה של בעלי השליטה בחברה

נגד

בהתאם למדיניותנו ,אנו מתנגדים להענקת תגמול
הוני לנושא משרה שהינו בעל שליטה בחברה/בעל
עניין מהותי.

הכשרת הישוב

612010

880275

09/02/2021

מניות

 .5אישור הקצאת כתבי אופציה לגב' סמדר נמרודי-רינות ,המכהנת כסמנכ"ל
פרויקטים ,משאבי אנוש ואכיפה בחברה והינה קרובה של בעלי השליטה
בחברה

בעד

תנאי ההקצאה 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

החלטת האסיפה

נימוקים

אנו סבורים כי ראוי שתגמול לעובדי הקבוצה בתחום
ההתחדשות העירונית יינתן דרכה.

הכשרת הישוב

612010

880275

09/02/2021

מניות

 .6אישור הקצאת כתבי אופציה למר דניאל נמרודי ,המועסק בתפקיד מנכ"ל
החברה הנכדה הישוב החדש בע"מ ושהינו קרוב של בעלי השליטה בחברה

נגד

איביאי בית השק

175018

455771

10/02/2021

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018

דיון

איביאי בית השק

175018

455771

10/02/2021

מניות

 .2לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון BDO ,זיו האפט רואי
חשבון ,כרואי חשבון מבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה
של החברה ולהסמיך דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין הדרוש לערוך
שירותי ביקורת לחברה.

איביאי בית השק

175018

455771

10/02/2021

מניות

 .3לאשר את מינויו מחדש של מר דוד ויסברג כדירקטור בחברה לתקופת
כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

איביאי בית השק

175018

455771

10/02/2021

מניות

 .4לאשר את מינויו מחדש של מר עדו קוק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

איביאי בית השק

175018

455771

10/02/2021

מניות

 .5לאשר את מינויה מחדש של הגב' אלה אלקלעי כדירקטורית בחברה
לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

ככלל ,אנו מסתייגים ממינוי דירקטור אשר הינו גם
נושא משרה בחברה לאור החשש לניגוד עניינים .עם
זאת ,לאור היותה קרובה לבעל השליטה בחברה,
החשש לניגוד עניינים שכזה ,פוחת.

איביאי בית השק

175018

455771

10/02/2021

מניות

 .6לאשר את מינוי מחדש של מר גדעון פרייטג כדירקטור בחברה וזאת
לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

איביאי בית השק

175018

455771

10/02/2021

מניות

 .7לאשר את מיניה של גב' רינה שפיר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה
של שלוש שנים החל מיום  1באפריל 2021

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

איביאי בית השק

175018

455771

10/02/2021

מניות

 .8לאשר את גמול הדירקטורים לו תהיה זכאית הדירקטורית החיצונית
המוצעת ,גב' רינה שפיר ,כמפורט בסעיף  1.5בדוח הזימון שהנו זהה לתנאי
הכהונה של שאר הדירקטורים החיצוניים בחברה ,וכן לאשר את זכאותה
להיכלל בפוליסת הביטוח של החברה ולזכאותה לכתבי שיפוי ופטור בנוסח
המקובל בחברה וכפי שיהיו מעת לעת

בעד

איביאי בית השק

175018

455771

10/02/2021

מניות

 .9לאשר את הגמול לו יהיה זכאי הדירקטור מר גדעון פרייטג בהתאם
לסעיף  1.6לדוח הזימון אשר הינו זהה לתנאי הכהונה של הדירקטורים
החיצוניים בחברה ,וכן לאשר את זכאותו להיכלל בפוליסת הביטוח של
החברה וזכאותו לכתבי שיפוי ופטור בנוסח המקובל בחברה וכפי שיהיו מעת
לעת

בעד

הגמול המוצע תואם את תקנות החברות.

איביאי בית השק

175018

455771

10/02/2021

מניות

 .10לאשר את התיקון בתנאי כהונתו והעסקתו של סגן יו"ר הדירקטוריון ,מר
עדו קוק ,אשר הינו בנו של מר עמנואל קוק ,הנמנה על בעלי השליטה
בחברה ,כמפורט בסעיף  1.7לדוח הזימון

בעד

אנו סבורים כי התנאים המוצעים לו סבירים בהיותם
תואמים את תנאיהם של דירקטורים אחרים הנמנים
על בעלי השליטה בחברה.

מניף-פיננסים

1170893

0

10/02/2021

מניות

 .1מינוי מר רמי ארמון כדירקטור חיצוני בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מניף-פיננסים

1170893

0

10/02/2021

מניות

 .2מינוי מר תמיר חרמץ כדירקטור חיצוני בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אקופיה

1169895

0

11/02/2021

מניות

 .1מינוי גב' עדינה אקשטיין כדירקטורית חיצונית בחברה.

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אקופיה

1169895

0

11/02/2021

מניות

 .2מינוי גב' טל ירון אלדר כדירקטורית חיצונית בחברה.

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מדיגוס

1096171

33562

11/02/2021

מניות

To approve an amendment to the amended and restated articles
of association of the Company, as detailed in the Proxy
.Statement, dated January 14, 2021

בעד

התיקון המוצע הינו טכני ואין בו כדי לפגוע בבעלי
מניות המיעוט.

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

הגמול המוצע תואם את תקנות החברות.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

מדיגוס

1096171

33562

11/02/2021

מניות

To approve the amendments to the compensation policy for
executives and directors of the Company, as detailed in the
.Proxy Statement, dated January 14, 2021

בעד

אינטר תעשיות

1080928

45349

14/02/2021

מניות

 .1אישור הסבת  109,979אופציות לא רשומות (מס' נייר )1167121
הניתנות למימוש ל 109,979 -מניות רשומות של החברה ,אשר הוענקו
למקורות אחרים לאנרגיה (או אס אי ג'י) בע"מ ,המנויה עם בעלי השליטה
בחברה ,לטובת מר ג'רי שנירר ,מנכ"ל החברה ,והכל בהתאם למפורט
בסעיף  2לדוח זימון האסיפה.

בעד

האופציות שיוענקו ניתנו על ידי בעלי השליטה
בחברה ,ללא כל הוצאה מטעם החברה

נקסטקום

1095785

63760

14/02/2021

מניות

 .1אישור עדכונים למדיניות התגמול של החברה.

נגד

תנאי התגמול ההוני במסגרת עדכון מדיניות התגמול
של החברה אינם עולים בקנה אחד עם מדיניותנו
בנושא היקף הדילול ,תקופת ההבשלה ומחיר
המימוש.

ברם תעשיות

1094515

59085

14/02/2021

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה ,לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2019

דיון

ברם תעשיות

1094515

59085

14/02/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה וקביעת שכרו

בעד

משרד רואי החשבון הינו בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

ברם תעשיות

1094515

59085

14/02/2021

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

ברם תעשיות

1094515

59085

14/02/2021

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

ברם תעשיות

1094515

59085

14/02/2021

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

ברם תעשיות

1094515

59085

14/02/2021

מניות

 .6מינוי מר אסף יריב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת
שלוש ( )3שנים החל ממועד מינויו על ידי האסיפה וקביעת תנאי כהונתו

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מבטח שמיר

127019

557854

15/02/2021

מניות

 .1חידוש ההתקשרות בהסכם ניהול עם חברה בבעלות מר מאיר שמיר ,בעל
השליטה בחברה ,להעמדת שירותיו כמנכ"ל החברה לתקופה בת שלוש ()3
שנים בתוקף מיום  1בינואר  ,2021ללא שינוי ביחס לתנאי כהונתו הנוכחיים.

בעד

התנאים נמוצעים סבירים לאור ביצועיה הטובים של
החברה.

נאוויטס פטרו

1141969

531122

15/02/2021

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

לאשר את מינויה מחדש של גב' ירון אלדר כדירקטורית חיצונית בשותף
הכללי של השותפות ,לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחילתה
יחידת השתתפות
במועד סיום כהונתה הנוכחית (קרי שלוש שנים החל מיום  19בפברואר
.)2021

התיקון המוצע תואם 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

נאוויטס פטרו

1141969

531122

15/02/2021

לאשר את מינויו מחדש של מר יריב כדירקטור חיצוני בשותף הכללי של
יחידת השתתפות השותפות ,לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחילתה במועד סיום
כהונתו הנוכחית (קרי שלוש שנים החל מיום  19בפברואר .)2021

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

נאוויטס פטרו

1141969

531122

15/02/2021

 .3לאשר את תיקון סעיף  12למדיניות התיגמול ,ביחס לביטוח דירקטורים
יחידת השתתפות
ונושאי משרה ,בנוסח המצורף כנספח ג' לדוח הזימון.

בעד

התיקון המוצע הינו תואם את המקובל בשוק.

יומן אקסטנשנס

1170000

0

15/02/2021

מניות

 .1אישור מינויה של גב' סוזנה נחום זילברברג כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

יומן אקסטנשנס

1170000

0

15/02/2021

מניות

 .2אישור מינויה של גב' תמר כפיר כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

יומן אקסטנשנס

1170000

0

15/02/2021

מניות

 .3אישור מינויה של גב' שרית סוכרי בן יוחנן כדירקטורית בחברה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

סייברוואן

1166693

0

16/02/2021

מניות

 .1עדכון מדיניות תגמול לחברה בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות

נגד

אנו מוצאים את תקרת המענקים אשר ניתן להעניק
לדירקטורים על בסיס העדכון המוצע כגבוהה ביחס
לגודל החברה וביחס למקובל בשוק.

סייברוואן

1166693

0

16/02/2021

מניות

 .2אישור תנאי כהונה והעסקה של מר אורי גלבוע כמנכ"ל החברה לרבות
הקצאת  126,000כתבי אופציה (שאינם רשומים למסחר)

נגד

התנאים המוצעים נראים לנו כגבוהים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

יעקובי קבוצה

1142421

114280

16/02/2021

מניות

 .1עדכון מדיניות התגמול של החברה והכל כמפורט בדוח זימון אסיפה
המצ"ב לדוח מיידי זה

בעד

התיקון המוצע תואם את המקובל בשוק.

יעקובי קבוצה

1142421

114280

16/02/2021

מניות

 .2מינוי מר יהונתן רגב לדירקטור חיצוני בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

יעקובי קבוצה

1142421

114280

16/02/2021

מניות

 .3מינוי מר רון אלעזר קליינפלד לדירקטור חיצוני בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

יעקובי קבוצה

1142421

114280

16/02/2021

מניות

 .4מתן כתב שיפוי לה"ה יהונתן רגב ורון אלעזר קליינפלד

בעד

נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנו.

יעקובי קבוצה

1142421

114280

16/02/2021

מניות

 .5מתן כתב פטור לה"ה יהונתן רגב ורון אלעזר קליינפלד

נגד

נוסח כתב הפטור בחברה אינו 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

פז נפט

1100007

5232021

16/02/2021

מניות

 .1אישור תנאי כהונה והעסקה למר הראל לוקר ,בגין כהונתו כיו"ר
דירקטוריון החברה ,החל מיום מינויו לתפקיד ( 1בינואר  )2021ותיקון
מדיניות התגמול לנושאי משרה בהתאם.

בעד

אנו סבורים כי התנאים המוצעים הינם סבירים ביחס
לגודל החברה והיקף פעילותה.

הייקון מערכות

1169945

0

16/02/2021

מניות

 .1למנות את מר יוסי טנא כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת כהונה בת
שלוש ( )3שנים ,שתחילתה במועד אישור המינוי באסיפה המזומנת מכוח
דוח זה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

הייקון מערכות

1169945

0

16/02/2021

מניות

 .2למנות את גב' סיגל קלמנסון קושניר כדירקטורית חיצונית בחברה,
לתקופת כהונה בת שלוש ( )3שנים ,שתחילתה במועד אישור המינוי
באסיפה המזומנת מכוח דוח זה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

בתי זיקוק

2590248

5865610

17/02/2021

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

בתי זיקוק

2590248

5865610

17/02/2021

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

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

בתי זיקוק

2590248

5865610

17/02/2021

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

בהתאם למדיניותנו בחברות עם מוטת שליטה ,אנו
ממליצים כי שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך
סך חברי הדירקטוריון יעמוד על לפחות .33%

בתי זיקוק

2590248

5865610

17/02/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטורית (שאינה חיצונית) הגב' מאיה אלשיך-קפלן,
לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של
החברה.

נגד

בהתאם למדיניותנו בחברות עם מוטת שליטה ,אנו
ממליצים כי שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך
סך חברי הדירקטוריון יעמוד על לפחות .33%

בתי זיקוק

2590248

5865610

17/02/2021

מניות

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

נגד

בהתאם למדיניותנו בחברות עם מוטת שליטה ,אנו
ממליצים כי שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך
סך חברי הדירקטוריון יעמוד על לפחות .33%

בתי זיקוק

2590248

5865610

17/02/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) פרופ' אריה עובדיה ,לתקופת
כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

נגד

בהתאם למדיניותנו בחברות עם מוטת שליטה ,אנו
ממליצים כי שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך
סך חברי הדירקטוריון יעמוד על לפחות .33%

בתי זיקוק

2590248

5865610

17/02/2021

מניות

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

נגד

בהתאם למדיניותנו בחברות עם מוטת שליטה ,אנו
ממליצים כי שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך
סך חברי הדירקטוריון יעמוד על לפחות .33%

בתי זיקוק

2590248

5865610

17/02/2021

מניות

 .8מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אלכס פסל ,לתקופת כהונה
נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

נגד

בהתאם למדיניותנו בחברות עם מוטת שליטה ,אנו
ממליצים כי שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך
סך חברי הדירקטוריון יעמוד על לפחות .33%

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בתי זיקוק

2590248

5865610

17/02/2021

מניות

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

נגד

בהתאם למדיניותנו בחברות עם מוטת שליטה ,אנו
ממליצים כי שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך
סך חברי הדירקטוריון יעמוד על לפחות .33%

בתי זיקוק

2590248

5865610

17/02/2021

מניות

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

נגד

בהתאם למדיניותנו בחברות עם מוטת שליטה ,אנו
ממליצים כי שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך
סך חברי הדירקטוריון יעמוד על לפחות .33%

בתי זיקוק

2590248

5865610

17/02/2021

מניות

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

נגד

בהתאם למדיניותנו בחברות עם מוטת שליטה ,אנו
ממליצים כי שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך
סך חברי הדירקטוריון יעמוד על לפחות .33%

בתי זיקוק

2590248

5865610

17/02/2021

מניות

 .12אישור תשלום מענק מיוחד למר שלמה בסון ,משנה למנכ"ל החברה בגין
כהונתו ,בנוסף לשאר תפקידיו ,כמ"מ מנכ"ל החברה בתקופה יוני  2019עד
יוני 2020

בעד

המענק המוצע הינו סביר בנסיבות העניין.

גיקס אינטרנט

744011

89513

17/02/2021

מניות

 .1מינוי מר רוני זילברמן לדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של  3שנים
ממועד אישור האסיפה ,ואישור תנאי העסקתו בהתאם לתקנות החברות
(כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס ,2000-לרבות
קביעת סכום הגמול השנתי וסכום גמול ההשתתפות בהתאם לסכומים
הקבועים בתוספת השנייה והשלישית בתקנות ה

בעד

מילניום פוד-טק

1167501

0

17/02/2021

 .1דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת ,כפי
יחידת השתתפות
שנקבע על ידי הדירקטוריון

דיון

מילניום פוד-טק

1167501

0

17/02/2021

 .2למנות את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן לרואה החשבון המבקר של
יחידת השתתפות השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות,
ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרו

בעד

מילניום פוד-טק

1167501

0

17/02/2021

 .3לאשר ,בתוקף מיום  ,1.1.2021עדכון לשכרם של הדירקטורים החיצוניים
והדירקטורים הבלתי תלויים בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות כך שאלו
יהיו זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקבועים
יחידת השתתפות
המופיעים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים
בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,תש"ס ,2000-כפי שיעודכנו מעת
לעת ובהתאם לדרגתה של השותפות כפי שתהיה מעת לעת

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

משרד רו"ח בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אנו מוצאים את העדכון המוצע כסביר בשים לב כי
תנאיהם של הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה
יהיה בהתאם לתקנות החברה.

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

17/02/2021

 .4לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר חנן שניידר כדירקטור
יחידת השתתפות וכמנכ"ל השותף הכללי והשותפות בתוקף מיום  ,1.1.2021כמפורט בזימון
לאסיפה הכללית

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

מילניום פוד-טק

1167501

0

17/02/2021

 .5לאשר הקצאת  1,000,000כתבי אופציה לא סחירים למר גיא רוזן ,יו"ר
יחידת השתתפות
דירקטוריון השותף הכללי ,כמפורט בסעיף  3.1לדוח זימון האסיפה הכללית

בעד

ההקצאה המוצעת נראית לנו כסבירה ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

מילניום פוד-טק

1167501

0

17/02/2021

 .6לאשר הקצאת  364,091כתבי אופציה לא סחירים לגב' נילי צור,
יחידת השתתפות דירקטורית בלתי תלויה בשותף הכללי ,כמפורט בסעיף  3.1לדוח זימון
האסיפה הכללית

בעד

ההקצאה המוצעת נראית לנו כסבירה ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

מילניום פוד-טק

1167501

0

17/02/2021

.7לאשר הקצאת  2,500,000כתבי אופציה לא סחירים למר חנן שניידר,
יחידת השתתפות דירקטור ומנכ"ל בשותף הכללי ובשותפות ,כמפורט בסעיף  3.1לדוח זימון
האסיפה הכללית

בעד

ההקצאה המוצעת נראית לנו כסבירה ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

מילניום פוד-טק

1167501

0

17/02/2021

 .8לאשר הקצאת כתבי אופציה לנושאי משרה ועובדים בשותף הכללי
יחידת השתתפות
ובשותפות כמפורט בסעיף  3.2לדוח זימון האסיפה הכללית

בעד

ההקצאה המוצעת נראית לנו כסבירה ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

 .1לאשר את הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות לנושאי
משרה ודירקטורים בחברה ,המכהנים בחברה וכפי שיכהנו בה מעת לעת
(החל ממועד תחילת כהונתם) ,שהינם מקרב בעל השליטה בחברה ו/או
קרובו ו/או שבעל השליטה בחברה עשוי להיחשב כבעל עניין אישי באישור
ההענקה להם ,בנוסחים המקובלים בחברה.

בעד

נוסח כתבי הפטור והשיפוי תואמים את מדיניותנו.

דלק תמלוגים

1129493

183689

17/02/2021

מניות

 .2לעדכן את סעיף ( 12.1ביטוח) למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה
כאמור בסעיף  2.2לדוח זימון האסיפה.

בעד

התיקון המוצע במסגרת המדיניות תואם את המקובל
בשוק.

אלמוגים החזקות

1136829

0

17/02/2021

מניות

דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב
ענייני החברה ליום  31בדצמבר .2019

דיון

דלק תמלוגים

1129493

183689

17/02/2021

מניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אלמוגים החזקות

1136829

0

17/02/2021

מניות

 .2אישור החלפת משרד רואה החשבון המבקר של החברה .כמפורט בסעיף
 1.2לדוח זימון האסיפה.

בעד

משרד רו"ח בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אלמוגים החזקות

1136829

0

17/02/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,מר מריו זוזל ,עד לתום
האסיפה השנתית הבאה .כמפורט בסעיף  1.3לדוח זימון האסיפה.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד.

אלמוגים החזקות

1136829

0

17/02/2021

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 והניסיון הדרושים לתפקיד.

אלמוגים החזקות

1136829

0

17/02/2021

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 והניסיון הדרושים לתפקיד.

אלמוגים החזקות

1136829

0

17/02/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,מר שי זוזל ,עד לתום
האסיפה השנתית הבאה .כמפורט בסעיף  1.3לדוח זימון האסיפה.

נגד

לדידנו ,למועמד אין את הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד דירקטור בחברה ציבורית.

אלמוגים החזקות

1136829

0

17/02/2021

מניות

 .7מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,מר בן בר משיח ,עד לתום
האסיפה השנתית הבאה .כמפורט בסעיף  1.3לדוח זימון האסיפה.

נגד

לדידנו ,למועמד אין את הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד דירקטור בחברה ציבורית.

אלמוגים החזקות

1136829

0

17/02/2021

מניות

 .8אישור התקשרות החברה בהסכם למתן כתב שיפוי בנוסח הקיים בחברה
לדירקטור המכהן ,מר שי זוזל ,שהינו קרוב של בעל השליטה בחברה.
כמפורט בסעיף  1.4ובסעיף  3לדוח זימון האסיפה.

נגד

לאור הסתייגותנו ממינויו של המועמד ,אנו מסתייגים
גם מתנאיו המוצעים.

אלמוגים החזקות

1136829

0

17/02/2021

מניות

 .9אישור התקשרות החברה בהסכם למתן כתב שיפוי בנוסח הקיים בחברה
לדירקטור המכהן ,מר בן בר משיח ,שהינו קרוב של בעל השליטה בחברה.
כמפורט בסעיף  1.4ובסעיף  3לדוח זימון האסיפה.

נגד

לאור הסתייגותנו ממינויו של המועמד ,אנו מסתייגים
גם מתנאיו המוצעים.

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אלמוגים החזקות

1136829

0

17/02/2021

מניות

 .10אישור הענקת כתב פטור מאחריות בנוסח הקיים בחברה לדירקטור
המכהן בחברה ,מר שי זוזל ,שהינו קרוב של בעל השליטה בחברה .כמפורט
בסעיף  1.5ובסעיף  3לדוח זימון האסיפה.

נגד

לאור הסתייגותנו ממינויו של המועמד ,אנו מסתייגים
גם מתנאיו המוצעים.

אלמוגים החזקות

1136829

0

17/02/2021

מניות

 .11אישור הענקת כתב פטור מאחריות בנוסח הקיים בחברה לדירקטור
המכהן בחברה ,מר בן בר משיח ,שהינו קרוב של בעל השליטה בחברה.
כמפורט בסעיף  1.5ובסעיף  3לדוח זימון האסיפה.

נגד

לאור הסתייגותנו ממינויו של המועמד ,אנו מסתייגים
גם מתנאיו המוצעים.

אלמוגים החזקות

1136829

0

17/02/2021

מניות

 .12מינויו של מר אהוד אדמתי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש
שנים ממועד אישור האסיפה .כמפורט בסעיף  1.6לדוח זימון האסיפה.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד.

אלמוגים החזקות

1136829

0

17/02/2021

מניות

 .13מינויו של מר ישראל סביון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש
שנים ממועד אישור האסיפה .כמפורט בסעיף  1.7לדוח זימון האסיפה.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד.

ישראל קנדה

434019

981985

17/02/2021

מניות

 .1מתן כתב שיפוי לה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן :רקע  -ביום  15בספטמבר
 2011אישרו חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה וביום  31באוקטובר
 2011אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה להעניק
לדירקטורים ונושאי משרה אשר כיהנו באותה עת בחברה ,לרבות לה"ה אסף
טוכמאיר וברק רוזן ,בעלי השליטה בחברה המכהנים כיו"ר דירקטוריון
וכדירקטור ומנכ"ל משותף בחברה ,בהתאמה ,התחייבות לשיפוי ,מראש
ובדיעבד (להלן" :טוכמאיר"" ,רוזן"; טוכמאיר ורוזן יקראו להלן ביחד" :בעלי
השליטה" ,ו"-כתב השיפוי" ,בהתאמה) .ביום  10בינואר  ,2018אישרו ועדת
הביקורת (גם בכובעה כועדת תגמול) ודירקטוריון החברה ,בהתאמה ,וביום
 15בפברואר  2018אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה
מתן ההתחייבות לשיפוי לטוכמאיר ורוזן לתקופה של  3שנים נוספות ממועד
אישור האסיפה האמורה .ההתקשרות המוצעת  -בהתאם להוראת סעיף
(275א )1()1לחוק החברות ,תשנ"ט( 1999-להלן" :חוק החברות") יש לאשר
מתן כתב שיפוי כאמור לבעלי השליטה וקרוביהם אחת ל 3-שנים ,כך
שלמעשה תוקף מתן כתב השיפוי ,ביחס לבעלי השליטה ,יסתיים ביום 14
בפברואר  .2021ביום  12בינואר  ,2021אישרו ועדת הביקורת (ג

בעד

ישראל קנדה

434019

981985

17/02/2021

מניות

 .2הארכת כהונתו של מר אלדד אברהם כדירקטור חיצוני בחברה :ביום 14
בפברואר  2021תסתיים תקופת כהונתו השנייה של מר אלדד אברהם
(להלן" :אברהם") ,כדירקטור חיצוני בחברה .לפיכך ,בהתאם להחלטת
הדירקטוריון מיום  10בינואר  2021ובהתאם להוראות סעיף (245א)2()1
לחוק החברות ,מוצע להאריך את תקופת כהונתו של מר אברהם ,כדירקטור
חיצוני בחברה ,לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש שנים ,החל מיום
 15בפברואר  .2021לפרטים המנויים בתקנה  26לתקנות ניירות ערך
(דו"חות תקופתיים ומיידיים) ,תש"ל 1970-ביחס למר אלדד אברהם ,ראו
תקנה  26לחלק ד'  -פרטים נוספים על החברה אשר צורף לדוח תקופתי

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

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

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

אופיסי אנרגיה

1141571

3755605

17/02/2021

מניות

 .1אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר יאיר כספי ,כיו"ר דירקטוריון
החברה ,בהתאם לתיאור עיקרי התנאים כמפורט בסעיף  2לדוח זימון
האסיפה

בעד

אילקס מדיקל

1080753

659500

18/02/2021

מניות

 .1בכפוף לאישור נושא  3שעל סדר היום להלן ,לאשר את עדכון שכר הבסיס
של ד"ר משה בן שאול ,יו"ר דירקטוריון החברה ,אשר נמנה על בעלי
השליטה בחברה ,לשכר בסיס חודשי בסך של  100אלפי ש"ח (חלף סך של
 96.5אלפי ש"ח) בצירוף אחזקת רכב בסך חודשי של  10אלפי ש"ח בתוקף
מיום  1בינואר  2021וכן לאשר את עדכון מנגנון המענק השנתי של ד"ר
משה בן שאול (כמפורט בסעיף  5לדוח הזימון המצ"ב) ,לרבות עדכון תקרה
למענק האמור.

בעד

אילקס מדיקל

1080753

659500

18/02/2021

מניות

 .2בכפוף לאישור נושא  3שעל סדר היום להלן ,לאשר את עדכון שכר הבסיס
של גב' תמר גלילי ,מנכ"ל החברה ,לשכר בסיס חודשי בסך של  100אלפי
ש"ח (חלף סך של  85אלפי ש"ח)בתוקף החל מיום  1בינואר  2021וכן
לאשר את עדכון מודל המענק השנתי של גב' תמר גלילי (כמפורט בסעיף 5
לדוח הזימון המצ"ב) ,לרבות עדכון תקרה למענק האמור.

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

אילקס מדיקל

1080753

659500

18/02/2021

מניות

 .3תיקון מדיניות התגמול של החברה בהתאם לעדכונים המוצעים בתנאי
הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה (כהגדרת המונחים
בדוח הזימון המצ"ב) ,כאמור בנושאים  1ו 2-שעל סדר היום לעיל ותיקונים
נוספים.

בעד

התקרות המוצעות במסגרת מדיניות התגמול של
החברה נראות לנו כסבירות ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה.

שניב

1080837

245551

18/02/2021

מניות

 .1תשלום מענק מיוחד בגין שנת  2020למנכ"ל החברה ,מר פסח ברנט,
בסכום של  12משכורות ,בחריגה ממדיניות התגמול.

בעד

עלות התגמול של מנכ"ל החברה נראית לנו כסבירה
ביחס לגודל החברה והיקף פעילותה.

שניב

1080837

245551

18/02/2021

מניות

 .2עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה ,מר פסח ברנט ,לתקופה
שבין  1.1.2021ועד ליום  ,31.12.2023בחריגה ממדיניות התגמול.

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

שניב

1080837

245551

18/02/2021

מניות

 .3אישור הקצאה פרטית מהותית של מניות למר פסח ברנט.

בעד

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

שניב

1080837

245551

18/02/2021

מניות

 .4מינוי מר תמיר רבינא כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש
שנים.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

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

אנרגיאן

1155290

6057946

19/02/2021

מניות

To approve the Acquisition as set out in the Notice of General .1
.Meeting

אנרגיאן

1155290

6057946

19/02/2021

מניות

THAT the Directors be empowered to allot such equity .2
securities which may be issued pursuant to the Convertible Loan
Notes (as defined in the Circular) other than in accordance with
statutory pre-emption rights as set out in the Notice of General
Meeting

בעד

אלמור חשמל

1142454

190850

21/02/2021

מניות

 .1למנות את מר דבי ,לתקופת כהונה נוספת ,שניה במספר ,בת שלוש שנים
כדירקטור חיצוני בחברה ,החל מיום  .27.2.2021עם מינויו כאמור ,יהיה
זכאי מר דבי לגמול השתתפות בגובה הגמול הקבוע וכן גמול שנתי בגובה
הגמול הקבוע ,בהתאם לדרגתה של החברה .עוד זכאי מר דבי להיכלל
בפוליסת ביטוח נושאי משרה של החברה וכן לכתב שיפוי כמפורט בסעיף
29א' לפרק פרטים נוספים על החברה אשר נכלל בדוח התקופתי של
החברה מיום ( 8.3.2020מס' אסמכתא( )2020-01-022509 :להלן" :הדוח
התקופתי") .המידע המובא בדוח האמור נכלל בזאת על דרך של הפניה .על
בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה ,לפני ההצבעה באסיפה ,או,
אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה  -על גבי כתב ההצבעה ,האם אתה
בעל שליטה ,בעל עניין ,בעל עניין אישי באישור המינוי ,נושא משרה בכירה
או משקיע מוסדי.

בעד

אלמור חשמל

1142454

190850

21/02/2021

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

נימוקים

אנו סבורים כי הרכישה המוצעת הינה לטובת בעלי
המניות בחברה.

הסעיף המוצע הינו חלק בלתי נפרד מעסקת
עבר (רוב מיוחד
הרכישה המוצעת בסעיף  1לאסיפה ולאור תמיכתנו
ללא פירוט)
אנו תומכים גם בסעיף זה.

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

 .2למנות את מר חזוט ,לתקופת כהונה נוספת ,שניה במספר ,בת שלוש
שנים כדירקטור חיצוני בחברה ,החל מיום  .27.2.2021עם מינויו כאמור,
יהיה זכאי מר חזוט לגמול השתתפות בגובה הגמול הקבוע וכן גמול שנתי
בגובה הגמול הקבוע ,בהתאם לדרגתה של החברה .עוד זכאי מר חזוט
להיכלל בפוליסת ביטוח נושאי משרה של החברה וכן לכתב שיפוי כמפורט
בסעיף 29א' לפרק פרטים נוספים על החברה אשר נכלל בדוח התקופתי.
המידע המובא בדוח האמור נכלל בזאת על דרך של הפניה .על בעל מניה
המשתתף בהצבעה להודיע לחברה ,לפני ההצבעה באסיפה ,או ,אם
ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה  -על גבי כתב ההצבעה ,האם אתה
בעל שליטה ,בעל עניין ,בעל עניין אישי באישור המינוי ,נושא משרה בכירה
או משקיע מוסדי.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

בונוס ביוגרופ

485011

381072

21/02/2021

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול

נגד

עבר

מדיניות התגמול המוצעת אינה עולה בקנה אחד עם
מדיניותנו.

בונוס ביוגרופ

485011

381072

21/02/2021

מניות

 .2הקצאת כתבי אופציה ליהודה רזניק ,דירקטור בחברה

נגד

עבר

התגמול ההוני המוצע נמצא עמוק בתוך הכסף ונוגד
את מדיניותנו.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

בונוס ביוגרופ

485011

381072

21/02/2021

מניות

 .3הקצאת כתבי אופציה לגיל שפירא ,דירקטור בחברה

בונוס ביוגרופ

485011

381072

21/02/2021

מניות

 .4תיקון תנאי הסכם השירותים עם חברת מרצקי

נגד

בונוס ביוגרופ

485011

381072

21/02/2021

מניות

 .5תיקון תנאי הסכם השירותים עם חברת רויך

נגד

עבר

בונוס ביוגרופ

485011

381072

21/02/2021

מניות

 .6ביטול מגבלות על פירעון חובות בגין תגמול לנושאי משרה

בעד

עבר

אנו סבורים כי לאור הסרת דרישתה של המשקיעה,
אין הצדקה לקיומו של הסעיף.

בונוס ביוגרופ

485011

381072

21/02/2021

מניות

 .7המרת חובות בגין תגמול אשר הצטבר לזכות נושאי משרה במניות ,חלף
תשלום במזומן

נגד

עבר

אנו סבורים כי נכון היה מבחינת החברה לגייס כסף
מהציבור חלף נושאי המשרה בחברה ,ולהמיר את
החוב למניות בדיסקאונט ביחס למחיר השוק.

גנסל

1169689

0

21/02/2021

מניות

 .1אישור מינויה של הגב' סגי איתן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת
כהונה בת שלוש שנים ,שתחילתה החל ממועד אישור האסיפה

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

גנסל

1169689

0

21/02/2021

מניות

 .2אישור מינויו של מר עמנואל אבנר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה בת שלוש שנים ,שתחילתה החל ממועד אישור האסיפה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

גנסל

1169689

0

21/02/2021

מניות

 .3אישור תגמול לה"ה סגי איתן ,עמנואל אבנר ,אלי גורוביץ ועמיקם (עמי)
שפרן ("הדירקטורים הזכאים")

בעד

עבר

התגמול המוצע תואם את תקנות החברות.

גנסל

1169689

0

21/02/2021

מניות

 .4אישור הכללת הדירקטורים הזכאים בפוליסת ביטוח נושאי משרה,
הענקת כתב פטור והתחייבות לשיפוי לדירקטורים הזכאים.

נגד

עבר

נוסח כתב הפטור אינו תואם את מדיניותנו.

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

נגד

עבר

התגמול ההוני המוצע נמצא עמוק בתוך הכסף ונוגד
את מדיניותנו.

עבר

אנו סבורים כי העדכון המוצע הינו גבוה בנקודת זמן
זו .בנוסף ,איננו תומכים בהענקת תגמול הוני למי
שנמנה על בעלי השליטה בחברה.

אנו סבורים כי העדכון המוצע הינו גבוה בנקודת זמן
זו.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

גנסל

1169689

0

21/02/2021

מניות

 .5אישור הקצאה פרטית מהותית לכל אחד מהדירקטורים הזכאים של
 70,000אופציות לא רשומות אשר כל אחת מהן ניתנת למימוש למניה רגילה
אחת של החברה בת  0.01ש"ח ע.נ.

נגד

עבר

התגמול ההוני המוצע חורג ממדיניותנו ,לפיה אנו
ממליצים כי התגמול ההוני השנתי לא יעלה על
 50%מהתגמול השנתי עבור דירקטור.

גנסל

1169689

0

21/02/2021

מניות

 .6אישור תגמול לגב' מיכל ארלוזורוב בגין ישיבות דירקטוריון שהתקיימו
עובר לתאריך התשקיף ,כמפורט בדוח הזימון.

בעד

עבר

התגמול המוצע תואם את תקנות החברות.

שלאג תעשיות

1090547

390706

22/02/2021

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019

דיון

נימוקים

שלאג תעשיות

1090547

390706

22/02/2021

מניות

 .2מינוי מחודש של ר"ח קוסט פורר

בעד

עבר

משרד רו"ח בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שלאג תעשיות

1090547

390706

22/02/2021

מניות

 .3מינוי מחדש דירקטור מרקמן

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שלאג תעשיות

1090547

390706

22/02/2021

מניות

 .4מינוי מחדש דירקטור ניצן רותם

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שלאג תעשיות

1090547

390706

22/02/2021

מניות

 .5מינוי מחדש דירקטור מירון

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שלאג תעשיות

1090547

390706

22/02/2021

מניות

 .6מינוי מחדש דירקטור שפיגלר

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שלאג תעשיות

1090547

390706

22/02/2021

מניות

 .7מינוי מחדש דירקטור בלתי תלוי וסרמן

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

שלאג תעשיות

1090547

390706

22/02/2021

מניות

 .8מינוי דירקטור ניר שמואל

שלאג תעשיות

1090547

390706

22/02/2021

מניות

 .9מינוי דח"צ מיכל צורן

בעד

שלאג תעשיות

1090547

390706

22/02/2021

מניות

 .10עדכון תנאי כהונת מנכ"ל החברה

בעד

עבר

שלאג תעשיות

1090547

390706

22/02/2021

מניות

 .11מינוי מנהל לחברת הבת טקסוס באיטליה

בעד

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

מספנות ישראל

1168533

0

22/02/2021

מניות

 .1אישור תנאי כהונה ועסקה למר נועם קצב

בעד

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

בלייד ריינגר

1170513

0

22/02/2021

מניות

 .1למנות את רונית קורן כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת כהונה בת
שלוש ( )3שנים ,שתחילתה במועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית.

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בלייד ריינגר

1170513

0

22/02/2021

מניות

 .2למנות את שולמית אוזן כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת כהונה בת
שלוש ( )3שנים ,שתחילתה במועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית.

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

סאני תקשורת

1082353

427627

22/02/2021

מניות

 .1אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה המצורפת כנספח א' לדוח זימון
האסיפה

בעד

עבר

התיקונים המוצעים עולים בקנה אחד עם מדיניותנו.

סאני תקשורת

1082353

427627

22/02/2021

מניות

 .2אישור התקשרות החברה בהסכם להעסקתו של מר אלי לביא כמנכ"ל
החברה

בעד

עבר

התנאים המוצעים לו סבירים ביחס למקובל בשוק.

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אקסל

770016

9095

23/02/2021

מניות

 .1אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה ,מר רונן שור,
בחריגה ממדיניות התגמול של החברה

אקסל

770016

9095

23/02/2021

מניות

 .2אישור עדכון תנאי ההתקשרות בהסכם שירותי יו"ר דירקטוריון עם מר
יאיר פודים ,בהתאם למדיניות התגמול של החברה

בעד

אקסל

770016

9095

23/02/2021

מניות

 .3אישור מענק חד פעמי ליו"ר הדירקטוריון ,מר יאיר פודים

בעד

עבר

אקסל

770016

9095

23/02/2021

מניות

 .4עדכון מדיניות התגמול של החברה

בעד

עבר

אנו תומכים במדיניות לאחר שהחברה פרסמה דוח
זימון מתוקן ,ושינתה את תקופת ההבשלה של
האופציות משנתיים לשלוש שנים.

אקסל

770016

9095

23/02/2021

מניות

 .5אישור הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון מסמכי ההתאגדות של
החברה בהתאם

בעד

עבר

הגדלת ההון המוצעת נועדה להעניק גמישות לחברה.

אקוואריוס

1170240

0

24/02/2021

מניות

 .1מינוי דירקטורית חיצונית  -גב' ברכה ליטבק

בעד

עבר

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אקוואריוס

1170240

0

24/02/2021

מניות

 .2מינוי דירקטורית חיצונית  -גב' ורדה ליברמן

בעד

עבר

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אלון חיפושי גז

1117688

435597

24/02/2021

מניות

 .1שינוי שם החברה ועדכון התקנון בהתאם כמפורט בדוח הזימון המצ"ב

בעד

עבר

אנו סבורים כי השינוי המוצע על ידי החברה לא
יפגעו בזכויותיהם של בעלי מניות המיעוט בחברה.

רציו פטרוליום

1139864

689245

24/02/2021

דיון

דיון

נושאים שעל סדר היום

 .1דיון בדוח התקופתי של השותפות (לרבות הדוחות הכספיים של השותפות
יחידת השתתפות ודוח הדירקטוריון של השותף הכללי) לשנה שנסתיימה ביום ,31.12.2019
אשר פורסם ביום ( 8.3.2020אסמכתא )2020-01-019294

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוק.

עבר

העדכון המוצע הינו ביחס דומה לעליה בהיקף
המשרה.

אנו סבורים כי המענק הינו בסכום שאינו מהותי,
ותמיכתנו בעיקר על רקע ביצועי המניה הטובים.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

רציו פטרוליום

1139864

689245

24/02/2021

 .2למנות מחדש את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן לרואי החשבון
המבקרים של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה
יחידת השתתפות
של השותפות ,ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע
את שכרם

רציו פטרוליום

1139864

689245

24/02/2021

 .3לאשר תיקון של סעיף  7.3למדיניות התגמול בנושא רכישת פוליסות
יחידת השתתפות לביטוח דירקטורים ונושאי משרה ,כמפורט בסעיף  2.3לדוח זימון האסיפה
ובהתאם לנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה.

בעד

רציו פטרוליום

1139864

689245

24/02/2021

 .4לאשר עדכון לתשלום החודשי לו זכאי מנכ"ל השותפות ,וכן עיגון
יחידת השתתפות האפשרות להעניק מענק שנתי ,והכל כמפורט בסעיף  3.1לדוח זימון
האסיפה הכללית מיום 20.1.2021

בעד

עבר

רציו פטרוליום

1139864

689245

24/02/2021

 .5לאשר הקצאת כתבי אופציה למנכ"ל השותפות כמפורט בסעיף  3.2לדוח
יחידת השתתפות
זימון האסיפה הכללית מיום 20.1.2021

בעד

עבר

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת ומס.

עבר

התיקון המוצע מקובל בקרב החברות בשוק.

התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוק.

ההקצאה המוצעת צפויה לתרום לחיזוק הקשר בין
השותפות למחזיקי יחידות ההשתתפות.

מגיק

1082312

1579669

25/02/2021

מניות

To elect each of the following three nominees to the .1
Company’s Board of Directors (the “Board of Directors”) to serve
as a director of the Company until the next annual general
,meeting of shareholders of the Company: Mr. Guy Bernstein
;Ms. Naamit Salomon and Mr. Avi Zakay

בעד

מגיק

1082312

1579669

25/02/2021

מניות

To re-elect Mr. Ron Ettlinger to serve as an external director .2
(as such term is defined in the Israeli Companies Law) for a third
;three-year term

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מגיק

1082312

1579669

25/02/2021

מניות

To approve amended terms for the Company’s renewed .3
;director and officer liability, or D&amp;O, insurance policy

בעד

הפוליסה המוצעת תואמת את המקובל בשוק.

מגיק

1082312

1579669

25/02/2021

מניות

To approve a revised compensation policy for our directors .4
and officers

בעד

התיקונים המוצעים במדיניות תואמים את מדיניותנו.

הינם בעלי ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
הורד מסדר היום
התפקיד.

נימוקים

החלטת האסיפה

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

מניות

25/02/2021

1579669

1082312

מגיק

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
.ביקורת לחברה

בעד

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 2020 ,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

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

בעד

To re-elect to the Board of Directors Mr. Guy Bernstein, for .6
term expiring at the Company''''s 2021 Annual General Meeting
.of Shareholders

מניות

25/02/2021

1579669

1082312

מגיק

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

בעד

To re-elect to the Board of Directors Mr. Avi Zakay, for term .7
expiring at the Company''''s 2021 Annual General Meeting of
.Shareholders

מניות

25/02/2021

1579669

1082312

מגיק

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

בעד

,To re-elect to the Board of Directors Mrs. Naamit Salomon .8
for term expiring at the Company''''s 2021 Annual General
.Meeting of Shareholders

מניות

25/02/2021

1579669

1082312

מגיק

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

מימון ישיר קב

1168186

0

25/02/2021

מניות

 .1בכפוף לאישור נושא  2שעל סדר היום להלן ,לאשר את התקשרות
החברה בהסכם לקבלת שירותי ייעוץ מאת ד"ר חדוה בר ,דירקטורית
בחברה ,החל ממועד אישור האסיפה .כמו כן ,לאשרר את תנאי כהונתה
והעסקתה של ד"ר חדוה בר ,כמפורט בסעיף  2.3.1לדוח זימון המצ"ב.

מימון ישיר קב

1168186

0

25/02/2021

מניות

 .2לאשר את תיקון מדיניות התגמול של החברה ,באופן שבו ניתן יהיה
להעניק תגמול נוסף לדירקטורים רגילים (היינו ,שאינם דירקטורים חיצוניים
ואינם דירקטורים בלתי תלויים) שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה,
וזאת ככל שסך התגמול השנתי הנוסף שישולם לאותו דירקטור כאמור לא
יעלה על סך של  300,000ש"ח (לא כולל מע"מ).

בעד

גב ים

759019

4094023

28/02/2021

מניות

 .1תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה.

בעד

התקרות המוצעות במסגרת התיקון המוצע למדיניות
התגמול נראות לנו כסבירות ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה.

גב ים

759019

4094023

28/02/2021

מניות

 .2אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלדד פרשר כיו"ר דירקטוריון
החברה.

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

דלק קבוצה

1084128

7421440

01/03/2021

מניות

 .1אישור רכיב בשיקול דעת של עד  3משכורות (כ 353-אלפי  )₪מתוך
מענק שנתי בסך כולל של  500אלפי ש"ח ,בגין שנת  2019ליו"ר דירקטוריון
החברה ,מר גבי לסט

נגד

אנו סבורים כי הנימוקים המסגרת דוח הזימון אינם
מספקים ,ואנו לא רואים צורך במענק זה בשים לב
לביצועי החברה.

סאני תקשורת

1134659

02/03/2021

איגרות חוב

 .1דיווח של כונס הנכסים ,עו"ד עדי פיגל והתייעצות בנוגע לקידום הליכי
מימוש יתרת המניות המשועבדות" ,מניות ישראליות" של פרטנר תקשורת
בע"מ.

דיון

דיון

סאני תקשורת

1134659

02/03/2021

איגרות חוב

 .2דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב
ו/או כונס הנכסים.

דיון

דיון

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

עבר

נימוקים

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

התקרות המוצעות במסגרת מדיניות התגמול של
החברה 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

אפריקה מגורים

1097948

922093

02/03/2021

מניות

 .1לאשר את עדכון השכר החודשי של מר מיכאל קליין המכהן כמנכ"ל
החברה החל מיום  ,1.6.2020בהיקף של משרה מלאה ,כך שהחל מיום
 1.1.2021שכרו החודשי (ברוטו) ,יעמוד על  95אלפי ש"ח (צמוד לצדד
המחירים לצרכן ליום  ,)1.1.2021וזאת בנוסף לזכאותו למענק שנתי ותנאים
נלווים נוספים ,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

תגמול בכירים ,רכיב קבוע ,בהתאם לס'' 4.2.2
למדיניות

אלרון

749077

252923

02/03/2021

מניות

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

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אלרון

749077

252923

02/03/2021

מניות

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

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אלרון

749077

252923

02/03/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של גב' אוסנת הלל פיין כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף
 1.1לדוח הזימון.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אלרון

749077

252923

02/03/2021

מניות

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

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אלרון

749077

252923

02/03/2021

מניות

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

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אלרון

749077

252923

02/03/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של מר יצחק עידן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף  1.1לדוח
הזימון.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אלרון

749077

252923

02/03/2021

מניות

 .7מינוי מחדש של מר עמירם אראל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף
 1.1לדוח הזימון.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אלרון

749077

252923

02/03/2021

מניות

 .8מינוי מחדש של מר שלום תורג'מן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף
 1.1לדוח הזימון.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אלרון

749077

252923

02/03/2021

מניות

 .9דיווח לאסיפה השנתית על שכר רואי החשבון המבקרים בשנת ,2019
מינוי 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 1.2
לדוח הזימון.

בעד

אלרון

749077

252923

02/03/2021

מניות

 .10דיון בדוחות התקופתיים השנתיים של החברה לשנת  ,2019כמפורט
בסעיף  1.3לדוח הזימון.

דיון

אלרון

749077

252923

02/03/2021

מניות

 .11לאשר את מינויו של מר ברק משרקי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה בת שלוש ( )3שנים ,שתחל ביום אישור האסיפה ,כמפורט בסעיף 1.4
לדוח הזימון.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אלרון

749077

252923

02/03/2021

מניות

 .12לאשר תיקון בסעיף  11.1למדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה
בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות ,כמפורט בסעיף  1.5ובחלק ב' לדוח
הזימון.

בעד

התיקון המוצע תואם את עמדת הרשות לניירות ערך.

סלע קפיטל נדלן

1109644

1480275

03/03/2021

מניות

 .1מינוי גב' אביטל בר דיין כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת
שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

סינאל מלל

1084953

206287

03/03/2021

מניות

 .1אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם מר ארז בוגנים,
בנו של מר גבריאל בוגנים ,בעל השליטה בחברה ,בקשר עם מינויו לתפקיד
מנכ"ל החברה

בעד

התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוק.

סינאל מלל

1084953

206287

03/03/2021

מניות

 .2אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם חברת ניהול
בבעלותו ושליטתו המלאה של מר גבריאל בוגנים ,בעל השליטה בחברה
בקשר עם מינויו לתפקיד מנהל עסקים ראשי

בעד

השינוי המבני המוצע תרם לחיסכון לחברה.

סינאל מלל

1084953

206287

03/03/2021

מניות

 .3אישור תנאי כהונה ליו"ר דירקטוריון החברה

בעד

השכר המוצע סביר ביחס למקובל בשוק.

סינאל מלל

1084953

206287

03/03/2021

מניות

 .4מינוי דירקטורית חיצונית לדירקטוריון החברה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

יוחננוף

1161264

12702710

03/03/2021

מניות

 .1אישור הענקת מענק מיוחד לסמנכ"ל הסחר והשיווק של החברה ,מר
אלעד חרזי

בעד

המענק המוצע נראה לנו סביר ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה.

החלטת האסיפה

נימוקים

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

דלק קידוחים יהש

475020

12043339

03/03/2021

יחידת השתתפות  .1אישור תוספת תקציב למפקח לליווי הליך השינוי המבני.

בעד

אנו סבורים כי השינו הנבחן הינו אירוע משמעותי
מאוד בחיי השותפות ועל כן יש לאפשר למפקח
לעשות את עבודתו בצורה הטובה ביותר.

דלק קידוחים יהש

475020

12043339

03/03/2021

 .2אישור הסתייעות המפקח ביועצים המשפטיים והכלכליים שמונו בעבורו
יחידת השתתפות גם לצורך פיקוח על הגנת השותפות בתביעה שכנגד בנושא מועד החזר
ההשקעה בפרויקט תמר.

בעד

אנו סבורים כי יש לאפשר למפקח להשתמש
בשירותים של היועצים המשפטיים והכלכליים ,גם
לשם בחינה ופיקוח על הגנת השותפות במסגרת
התביעה שכנגד.

יונט קרדיט

1080605

133573

03/03/2021

מניות

 .1עדכון מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה

נגד

בהתאם למדיניותנו ,אנו מסתייגים מעדכון מנגנון
מענקים בדיעבד אשר יחול על שנת  2020כאשר
מרבית תוצאותיה של החברה כבר ידועות.

יונט קרדיט

1080605

133573

03/03/2021

מניות

 .2אישור הקצאת  40,000אופציות למר רועי כהן ,המכהן כדירקטור בלתי
תלוי בחברה

נגד

בהתאם למדיניותנו ,אנו סבורים כי היחס המקסימלי
בין היקף התגמול ההוני לבין התגמול הקבוע
הורד מסדר היום
לדירקטורים לא יעלה על  50%מהתגמול השנתי
הקבוע כולל תשלום בגין ישיבות.

יונט קרדיט

1080605

133573

03/03/2021

מניות

 .3אישור הקצאת  40,000כתבי אופציה לגב'' אורלי גרטי סרוסי ,המכהנת,
בכפוף לאישור הארכת כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה ,בהתאם
למדיניות התגמול המעודכנת

נגד

בהתאם למדיניותנו ,אנו סבורים כי היחס המקסימלי
בין היקף התגמול ההוני לבין התגמול הקבוע
הורד מסדר היום
לדירקטורים לא יעלה על  50%מהתגמול השנתי
הקבוע כולל תשלום בגין ישיבות.

יונט קרדיט

1080605

133573

03/03/2021

מניות

 .4אישור הקצאת  40,000כתבי אופציה למר דורון ארבלי ,המכהן ,כפוף
לאישור מינויו כדירקטור חיצוני בחברה,בהתאם למדיניות התגמול המעודכנת

נגד

בהתאם למדיניותנו ,אנו סבורים כי היחס המקסימלי
בין היקף התגמול ההוני לבין התגמול הקבוע
הורד מסדר היום
לדירקטורים לא יעלה על  50%מהתגמול השנתי
הקבוע כולל תשלום בגין ישיבות.

יונט קרדיט

1080605

133573

03/03/2021

מניות

 .5עדכון תנאי הכהונה של מנכ"ל החברה ,ביחס לרכיב הרכב

נגד

לדידנו ,עלות תגמול מנכ"ל החברה הינה גבוהה
ביחס לגודלה וביצועיה של החברה וכן ביחס לשכרם
של מנכ"לים אחרים.

יונט קרדיט

1080605

133573

03/03/2021

מניות

 .6עדכון תנאי הכהונה של מנכ"ל החברה ,ביחס ליעדי התגמול

נגד

לדידנו ,עלות תגמול מנכ"ל החברה הינה גבוהה
ביחס לגודלה וביצועיה של החברה וכן ביחס לשכרם
של מנכ"לים אחרים.

יונט קרדיט

1080605

133573

03/03/2021

מניות

 .7אישור מתן מענק איכותי למנכ"ל החברה בגין שנת 2020

נגד

בהתאם למדיניותנו ,אנו מסתייגים ממענק בשיקול
דעת עבור בעל השליטה בחברה.

יונט קרדיט

1080605

133573

03/03/2021

מניות

 .8עדכון תנאי הכהונה של יו"ר דירקטוריון ,מר שי פנסו ,שהינו נושא משרה
ומבעלי השליטה בחברה

נגד

בהתאם למדיניותנו ,אנו מסתייגים מעדכון מנגנון
מענקים בדיעבד אשר יחול על שנת  2020כאשר
מרבית תוצאותיה של החברה כבר ידועות.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

יונט קרדיט

1080605

133573

03/03/2021

מניות

 .9עדכון תנאי הכהונה של סגן יו"ר דירקטוריון ,מר שלמה אייזיק ,שהינו
נושא משרה ומבעלי השליטה בחברה

נגד

בהתאם למדיניותנו ,אנו מסתייגים מעדכון מנגנון
מענקים בדיעבד אשר יחול על שנת  2020כאשר
מרבית תוצאותיה של החברה כבר ידועות.

יונט קרדיט

1080605

133573

03/03/2021

מניות

 .10הארכת כהונתה של גב'''' אורלי גרטי סרוסי כדירקטורית חיצונית

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

יונט קרדיט

1080605

133573

03/03/2021

מניות

 .11אישור מינויו של מר דורון ארבלי כדירקטור חיצוני בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

ביג

1097260

3711827

03/03/2021

מניות

 .1אישור מינוי מחדש של גב' נגה קנז-ברייר לתקופת כהונה נוספת
כדירקטורית חיצונית בחברה ,בתוקף החל מיום  11באפריל  ,2021כמפורט
בסעיף  1לדוח זימון המצורף.

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

ישראמקו יהש

232017

4015208

04/03/2021

בעד

התנאים המוצעים תואמים את המקובל בשוק.

יחידת השתתפות  .1אישור תנאי הכהונה והעסקה של מר רון מאור כמנכ"ל השותף הכללי

RESOLVED, that Kost Forer Gabbay &amp; Kasierer, a .1
,member of Ernst &amp; Young Global, be, and hereby is
appointed as the independent auditors of the Company for the
year 2020 and for an additional period until the next annual
general meeting and to authorize the Board of Directors to
.determine their compensation for the year

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

בריינסוויי

1100718

408704

04/03/2021

מניות

RESOLVED, that Dr. David Zacut (Chairman) be, and hereby .2
is, elected to hold office as a director of the Company until the
.next annual general meeting of the Company

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

בריינסוויי

1100718

408704

04/03/2021

מניות

RESOLVED, that Mr. Avner Hagai (Vice Chairman) be, and .3
hereby is, elected to hold office as a director of the Company
.until the next annual general meeting of the Company

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

בריינסוויי

1100718

408704

04/03/2021

מניות

RESOLVED, that Mr. Avner Lushi be, and hereby is, elected .4
to hold office as a director of the Company until the next annual
.general meeting of the Company

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

בריינסוויי

1100718

408704

04/03/2021

מניות

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
.לתפקיד

בעד

RESOLVED, that Ms. Eti Mitrany be, and hereby is, elected to .5
hold office as a director of the Company until the next annual
.general meeting of the Company

מניות

04/03/2021

408704

1100718

בריינסוויי

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
.לתפקיד

בעד

RESOLVED, that Ms. Karen Sarid be, and hereby is, elected .6
to hold office as a director of the Company until the next annual
.general meeting of the Company

מניות

04/03/2021

408704

1100718

בריינסוויי

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

בעד

,RESOLVED, that Prof. Abraham Zangen be, and hereby is .7
elected to hold office as a director of the Company until the next
.annual general meeting of the Company

מניות

04/03/2021

408704

1100718

בריינסוויי

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

בעד

,RESOLVED, that Mr. Yossi Ben Shalom be, and hereby is .8
elected to hold office as a director of the Company until the next
.annual general meeting of the Company

מניות

04/03/2021

408704

1100718

בריינסוויי

בעד

RESOLVED, to approve the participation of the elected .9
independent directors in an exchange offer for the repricing of
the exercise price of their existing options to an exercise price
equal to the higher of (a) $4.675 ($9.35 per ADS), being a price
,equal to the closing price per Ordinary Share on January 25th
and, (b) the closing price per Ordinary Share on the last 2021
trading date before the date of approval by the shareholders of
.this proposal

מניות

04/03/2021

408704

1100718

בריינסוויי

בעד

RESOLVED, to approve the grant under the 2019 Plan of .10
RSUs to Christopher von Jako, President and Chief 180,000
Executive Officer of the Company, as of the date of the
shareholders' approval, in lieu of the 180,000 RSUs not yet
granted, to vest over a period of four years beginning on the date
of shareholder approval of the grant, with the first 25% said
,RSUs vesting 12 months after the date of shareholder approval
and with the remaining 75% of the RSUs vesting in 12 equal
portions – each upon the last day of every three month period
thereafter until the grant is fully vested, subject to Mr. von Jako's
continued employment with the Company at the time of each
such scheduled vesting, and otherwise in accordance with the
terms of the 2019 Plan, and to amend Mr. von Jako's
.employment agreement accordingly

מניות

04/03/2021

408704

1100718

בריינסוויי

נימוקים

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
.החברה והיקף פעילותה

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
.החברה וביחס להיקף שכרו של מנכ"ל החברה

החלטת האסיפה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

בריינסוויי

1100718

408704

04/03/2021

מניות

RESOLVED, to increase the authorized share capital of the .11
company by 25,000,000 ordinary shares, par value NIS 0.04 per
share from 35,000,000 ordinary shares, par value NIS 0.04 per
share to 60,000,000 ordinary shares, par value NIS 0.04 per
share, and to amend the Articles of Association of the Company
.accordingly

בעד

אייסקיור מדיקל

1122415

67065

07/03/2021

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אנו מוצאים את הגדלת ההון המוצעת כסבירה
וסבורים כי בשינוי המוצע אין לפגוע בזכויות בעלי
מניות המיעוט.

 .1לאשר הקצאה פרטית חריגה של מניות לבעלת השליטה ולמשקיעים
כשירים נוספים בחברה ,בתנאים המפורטים בסעיף  2.1לזימון האסיפה,
לאשר איחוד הון המניות המונפק והנפרע של החברה ותיקון תקנון החברה
בהתאם ,בתנאים המפורטים בסעיף  2.2לזימון האסיפה ,ולאשר מעבר
למתכונת דיווח בהתאם להוראות ה'' 3לחוק ניירות ערך ,בכפוף לרישום
ניירות ערך החברה בנאסד"ק ,בתנאים המפורטים בסעיף  2.3לזימון
האסיפה.

בעד

עבר

ההקצאה המוצעת נראת לנו כסבירה ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה וביחס להליך שביצעה
החברה.

אי-אונליין-ש

1084789

1466

08/03/2021

מניות

 .1מינוי מחדש של מר מיכאל גולן כדירקטור בחברה.

נגד

עבר

החברה לא העבירה לבקשתנו את שיעורי
השתתפותם של הדירקטורים בישיבות הדירקטוריון
וועדותיו בתקופה של  24החודשים שקדמו למועד
האסיפה.

אי-אונליין-ש

1084789

1466

08/03/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של מר יובל גולן כדירקטור בחברה.

נגד

עבר

החברה לא העבירה לבקשתנו את שיעורי
השתתפותם של הדירקטורים בישיבות הדירקטוריון
וועדותיו בתקופה של  24החודשים שקדמו למועד
האסיפה.

אי-אונליין-ש

1084789

1466

08/03/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר יחיאל לוי כדירקטור בחברה.

נגד

עבר

החברה לא העבירה לבקשתנו את שיעורי
השתתפותם של הדירקטורים בישיבות הדירקטוריון
וועדותיו בתקופה של  24החודשים שקדמו למועד
האסיפה.

אי-אונליין-ש

1084789

1466

08/03/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה – שטיינמץ עמינח
ושות'.

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

אי-אונליין-ש

1084789

1466

08/03/2021

מניות

 .5דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
.2019

דיון

החלטת האסיפה

נימוקים

אלקטריאון וירלס

368019

798836

08/03/2021

מניות

 .1מינויה לראשונה של גב' רחל (חלי) בן נון כדירקטורית בלתי תלויה
בדירקטוריון החברה ,לתקופת כהונה החל ממועד אישור האסיפה ועד למועד
תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אלקטריאון וירלס

368019

798836

08/03/2021

מניות

 .2מינויו לראשונה של מר יוסף (יוסי) טנא כדירקטור חיצוני בדירקטוריון
החברה ,לתקופת כהונה של שלוש ( )3שנים בהתאם להוראות סעיף 245
לחוק החברות וזאת החל ממועד אישור האסיפה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אלקטריאון וירלס

368019

798836

08/03/2021

מניות

 .3אישור הקצאה פרטית של  11,400כתבי אופציה שאינם רשומים למסחר,
הניתנים למימוש ל 11,400 -מניות של החברה ,כדלקמן2,850 )1( :כתבי
אופציה יוקצו לגב' רחל (חלי) בן נון ,המועמדת לכהונה כדירקטורית בלתי
תלויה בחברה; ( 2,850 )2כתבי אופציה יוקצו למר יוסף (יוסי) טנא המועמד
לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה; ( 2,850 )3כתבי אופציה יוקצו לגב' רונית
נועם ,המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה; ו 2,850 )4(-כתבי אופציה
יוקצו למר זאב ברונפלד המכהן כדירקטור בחברה.

נגד

עבר

בהתאם למדיניותנו אנו ממליצים כי תגמול הוני
לדירקטורים לא יעלה על  50%ביחס לרכיב הקבוע
לו הם זכאים .לאור החריגה אנו מסתייגים מההענקה
המוצעת.

עדיקה סטייל

1143643

92625

08/03/2021

מניות

 .1אישור התקשרות בתוספת להסכם למתן שירותים שמעמידה החברה
לקבוצת גולף

בעד

עבר

לאור העובדה שההסכם המוצע דומה לזה הקיים
ולתקופה של  9חודשים בלבד אנו ממליצים לתמוך.

פורסייט

199018

124731

08/03/2021

מניות

To extend the exercise periods of all the outstanding options .1
previously granted to the Eligible Directors as set forth in
Proposal No. 1 of the Proxy Statement, so that the exercise
periods thereof shall be 7 years from the date of grant of each
option

בעד

פורסייט

199018

124731

08/03/2021

מניות

To extend the exercise periods of all the outstanding options .2
previously granted to Mr. Siboni, Ms. Siboni and Magna
,Personnel as set forth in Proposal No. 1 of the Proxy Statement
so that the exercise periods thereof shall be 7 years from the
date of grant of each option

בעד

עבר

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

תגמול הוני לדירקטורים ודחצים ,בהתאם לס'' 4.2.9
למדיניות

תגמול בכירים ,משתנה הוני ,בהתאם לס'' 4.2.5
למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

פורסייט

199018

124731

08/03/2021

מניות

To approve payment of the Mr. Siboni's Bonus, as set forth in .3
Proposal No. 2 of the Proxy Statement

מיטק

1080720

51583

08/03/2021

מניות

 .1אישור הארכת כהונתו של מר אלי ארד כדירקטור חיצוני בחברה

בעד

מיטק

1080720

51583

08/03/2021

מניות

 .2אישור הקצאת יחידות מניה חסומות לארבעה דירקטורים בחברה

בעד

עבר

מיטק

1080720

51583

08/03/2021

מניות

 .3אישור עדכון והארכת מדיניות התגמול של החברה ,בכפוף להשלמת
רישום ניירות הערך של החברה בנאסד"ק

בעד

עבר

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

מיטק

1080720

51583

08/03/2021

מניות

 .4אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה
בחברה ,בכפוף להשלמת רישום ניירות הערך של החברה בנאסד"ק

בעד

עבר

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

מיטק

1080720

51583

08/03/2021

מניות

 .5אישור עדכון והענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

בעד

עבר

התנאים המוצעים במסגרת כתב השיפוי אינם
חריגים עבור חברה נאסדקית.

מלם תים

156018

975214

09/03/2021

מניות

 .1פיצול הון מניות החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם.

בעד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

נגד

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

תגמול בכירים ,רכיב משתנה במזומן ,בהתאם לס'' 3
למדיניות

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

אנו מתרשמים כי אין בפיצול ההון עצמו בכדי לפגוע
בבעלי מניות המיעוט שכן הוא נעשה בתנאים זהים
לכלל בעלי המניות.

פרידנזון

1102219

96298

09/03/2021

מניות

 .1עדכון תנאי העסקתו של מר רן דרורי

בעד

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

פרידנזון

1102219

96298

09/03/2021

מניות

 .2עדכון מדיניות התגמול

בעד

עבר

התקרות המוצעות במסגרת מדיניות התגמול נראות
לנו כסבירות ביחס לגודל החברה והיקף פעילותה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

פרידנזון

1102219

96298

09/03/2021

מניות

 .3הענקת כתבי אופציה בחברת איזי אמפורט בע"מ למר אסף פרידנזון

הבורסה לניע בתא

1159029

0

10/03/2021

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

נימוקים

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

 .1לאשר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה לשנים  2021עד
 ,2023אשר מפורטים בדוח כינוס האסיפה ואשר מצורפת לדוח כינוס
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

עבר

התקרות המוצעות במסגרת מדיניות התגמול של
החברה נראות לנו כסבירות ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה.

מגדלי ים תיכון

1131523

1034274

10/03/2021

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה

בעד

עבר

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

אילקס מדיקל

1080753

659500

11/03/2021

מניות

 .1לאשר את מינויה של גב' ליאן גולדשטיין כדירקטורית חיצונית בחברה,
לתקופה של  3שנים שתחילתה במועד כינוס האסיפה ,כמפורט בסעיף 1.1
לדוח הזימון המצ"ב.

בעד

אילקס מדיקל

1080753

659500

11/03/2021

מניות

 .2בכפוף לאישור כהונתה של גב' ליאן גולדשטיין כדירקטורית חיצונית
בחברה ,כמפורט בסעיף  1שעל סדר היום לעיל ,לאשר את תנאי כהונתה
כדירקטורית חיצונית בחברה ,קרי -כתב התחייבות לשיפוי ,כתב פטור
מאחריות והכללה בפוליסת ביטוח אחריות לנושאי משרה בחברה ,כמפורט
בסעיף  1.2לדוח הזימון המצ"ב.

בעד

כתב השיפוי בחברה ,מגביל את סכום השיפוי ל-
 25%מהונה העצמי של החברה .הפטור שניתן אינו
חל על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא
משרה כלשהו בחברה יש בה עניין אישי.

וויי-בוקס

486027

93938

11/03/2021

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

וויי-בוקס

486027

93938

11/03/2021

מניות

 .2מוצע לעדכן את תנאי ההתקשרות של החברה בהסכם למתן שירותים עם
מנכ"ל החברה ,מר יהודה גורסד (בין במישרין ובין באמצעות חברה בבעלותו
ובשליטתו המלאה) ,ולאשר את הארכת תוקפה בשלוש שנים נוספות החל
מיום  29בינואר  ,2021לפיה מר יהודה גורסד יעמיד לחברה ולתאגידים
בשליטתה שירותי ניהול כמנכ"ל ,בהיקף משרה של  90%לפחות.

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

וויי-בוקס

486027

93938

11/03/2021

מניות

 .3מוצע לעדכן את תנאי ההתקשרות של החברה בהסכם למתן שירותים עם
יו"ר דירקטוריון החברה ,מר יוסף תורג'מן (בין במישרין ובין באמצעות חברה
בבעלותו ובשליטתו המלאה) ,ולאשר את הארכת תוקפה בשלוש שנים
נוספות החל מיום  6במאי  ,2021לפיה מר יוסף תורג'מן יעמיד לחברה
ולתאגידים בשליטתה שירותי ניהול כיו"ר דירקטוריון פעיל האחראי בין היתר
על תחום ההנדסה בחברה ,בהיקף משרה של  90%לפחות.

בעד

וויי-בוקס

486027

93938

11/03/2021

מניות

 .4מוצע לעדכן את תנאי ההתקשרות של החברה בהסכם למתן שירותים עם
בעל השליטה בחברה ,מר יעקב גורסד (בין במישרין ובין באמצעות חברה
בבעלותו ובשליטתו המלאה) ,ולאשר את הארכת תוקפה בשלוש שנים
נוספות החל מיום  29בינואר  ,2021לפיה מר יעקב גורסד יעמיד לחברה
ולתאגידים בשליטתה שירותי ניהול כמנהל פיתוח עסקי ,בהיקף משרה של
 70%לפחות.

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

וויי-בוקס

486027

93938

11/03/2021

מניות

 . .5אישור הארכת תוקפו של פטור מאחריות לנושאי משרה

בעד

פטור לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

וויי-בוקס

486027

93938

11/03/2021

מניות

 . .6אישור הארכת תוקפה של התחייבות לשיפוי נושאי משרה

בעד

שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

רובוגרופ

266015

48344

11/03/2021

מניות

 .1לאשר את עדכון התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מד.ד.י
ווינג אויאשיין בע"מ ,חברה פרטית בבעלות ובשליטת מר יורם דויטש ,בעל
שליטה בחברה,ובכלל זה עדכון היקף המשרה של מר יורם דויטש כמנכ"ל
החברה להיקף שלא יפחת מ( 95% -חלף  50%בהסכם הניהול הקיים)
ועדכון דמי הניהול בהתאם ,והכול ,לתקופה בת  3שנים ,החל ממועד אישור
האסיפה (ככל שיתקבל).

בעד

רובוגרופ

266015

48344

11/03/2021

מניות

 .2אישור הארכת תקופת המימוש של  500,000אופציות שהוקצו למר עידו
ירושלמי (להלן גם" :מר ירושלמי") ,דירקטור בחברה ומנכ"ל ,.Intelitek Inc
חברה בת בבעלות ושליטה מלאה של החברה ,בשנת  ,2014אשר ניתנות
למימוש ל 500,000 -מניות בנות  0.5ש"ח ע.נ .כ"א של החברה ,וזאת
בשנתיים נוספות עד ליום  15במרץ  ,2023וכן עדכון מדיניות התגמול של
החברה בהתאם.

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

עבר

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

תנאי ההקצאה 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

החלטת האסיפה

נימוקים

שפיר הנדסה

1133875

4664713

11/03/2021

מניות

 .1מינויו של ה"ה מאיר בר אל כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת כהונה
שלישית בת שלוש שנים

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד.

שפיר הנדסה

1133875

4664713

11/03/2021

מניות

 .2מינויו של ה"ה ירון קליין כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת כהונה
ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שפיר הנדסה

1133875

4664713

11/03/2021

מניות

 .3אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה ,כמפורט בסעיף  2.3לדוח
הזימון.

בעד

התקרות המוצעות במסגרת מדיניות התגמול של
החברה נראות לנו כסבירות ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה.

שפיר הנדסה

1133875

4664713

11/03/2021

מניות

 .4אישור עדכון הגמול ליו"ר דירקטוריון החברה ,מר יהודה שגב ,החל מיום
 1בינואר 2021

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

פלסאון תעשיות

1081603

1463702

11/03/2021

מניות

 .1אישור מינויו של מר דורון סטניצקי ,כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה שלישית בת  3שנים ,החל מיום  17במרץ  .2021לפרטים ראו סעיף
 1.1לדוח הזימון.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

פלסאון תעשיות

1081603

1463702

11/03/2021

מניות

 .2אישור מינויה של גב' שיפי שלוס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת
כהונה שנייה בת  3שנים ,החל מיום  17במרץ  .2021לפרטים ראו סעיף 1.2
לדוח הזימון.

בעד

עבר

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

מודיעין יהש

345017

116998

14/03/2021

 .1למנות מחדש את משרד קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,רואי חשבון לרואה
יחידת השתתפות החשבון המבקר של השותפות לשנת  ,2021ולהסמיך את דירקטוריון
השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרו

בעד

מודיעין יהש

345017

116998

14/03/2021

 .10לאשר את תנאי הכהונה והעסקה של מר יניב פרידמן כמנכ"ל השותף
הכללי ,כמפורט בסעיף  2.2ובנספח א' לדוח הזימון ,לתקופת כהונה בלתי
קצובה ובכלל זה לאשר הקצאת  700,000כתבי אופציה לא סחירים למר
יחידת השתתפות פרידמן ,באופן שכל כתב אופציה כאמור יהיה ניתן למימוש ליחידת
השתתפות בת  0.01ש"ח ע.נ ,.כמפורט בסעיף  3.3לדוח זימון האסיפה
הכללית .מועד תחילת כהונתו של מר פרידמן יהיה ביום  ,1.4.2021או
במועד מוקדם יותר אשר יוסכם בין הצדדים

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

תגמול בכירים ,רכיב קבוע ,בהתאם לס'' 4.2.2
למדיניות

שוהם ביזנס

1082007

159432

14/03/2021

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019

דיון

שוהם ביזנס

1082007

159432

14/03/2021

מניות

 .2חידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

שוהם ביזנס

1082007

159432

14/03/2021

מניות

 .3אישור מינוי וחידוש כהונת יו"ר הדירקטוריון מר איתן מימון כדירקטור
בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

שוהם ביזנס

1082007

159432

14/03/2021

מניות

 .4אישור מינוי וחידוש כהונת הדירקטור מר אלי נידם כדירקטור בחברה
לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

שוהם ביזנס

1082007

159432

14/03/2021

מניות

 .5אישור מינוי וחידוש כהונת הדירקטור מר אור פורטמן כדירקטור בחברה
לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.

בעד

בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

שוהם ביזנס

1082007

159432

14/03/2021

מניות

 .6אישור מינוי כהונת הדירקטור מר אברהם ארזוני כדירקטור בחברה
לתקופת כהונה שסיומה בתום 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

ערך פיננסים

1120161

53551

15/03/2021

מניות

 .1יתקיים דיון בדוחות הכספיים של החברה ,לרבות בדו"ח הדירקטוריון על
מצב ענייני החברה ,לתקופה שנסתיימה ביום  31בדצמבר  .2019לדוח
התקופתי ושנתי של החברה לשנת  2019ראה דיווח מיידי של החברה מיום
 30במרץ ( 2020מס' אסמכתא"( )2020-01-028948 :הדוח התקופתי
לשנת  .)"2019בנושא זה יתקיים דיון בלבד ללא הצבעה.

דיון

ערך פיננסים

1120161

53551

15/03/2021

מניות

 .2מוצע בזאת לאשר את מינויו מחדש של משרד רואה החשבון ליאון
אורליצקי ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה ,החל ממועד אישור
ההחלטה על ידי האסיפה ועד למועד האסיפה השנתית הבאה ,וכן מוצע
להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

נגד

לא מצאנו מידע בדוחות הכספיים אודות שיעור
התשלום בגין שירותי ביקורת ומס מתוך סך התשלום
הכולל על מנת לבחון את אי תלותו של משרד רואה
החשבון המבקר.

ערך פיננסים

1120161

53551

15/03/2021

מניות

 .3למנות מחדש את מר נאור אליהו כדירקטור בחברה ,לתקופה נוספת עד
למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי
הדירקטוריון עומד על  29%והינו נמוך מהנדרש על
פי מדיניותנו (.)33%

ערך פיננסים

1120161

53551

15/03/2021

מניות

 .4למנות מחדש את מר יוסף ישעיהו וסרמן ,כדירקטור בחברה ,לתקופה
נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי
הדירקטוריון עומד על  29%והינו נמוך מהנדרש על
פי מדיניותנו (.)33%

ערך פיננסים

1120161

53551

15/03/2021

מניות

 .5למנות מחדש את מר אבינועם בן נון כדירקטור בחברה ,לתקופה נוספת
עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי
הדירקטוריון עומד על  29%והינו נמוך מהנדרש על
פי מדיניותנו (.)33%

ערך פיננסים

1120161

53551

15/03/2021

מניות

 .6למנות מחדש את מר אברהם צרפתי כדירקטור בחברה ,לתקופה נוספת
עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי
הדירקטוריון עומד על  29%והינו נמוך מהנדרש על
פי מדיניותנו (.)33%

ערך פיננסים

1120161

53551

15/03/2021

מניות

 .7למנות מחדש את מר זיו איזנר כדירקטור בחברה ,לתקופה נוספת עד
למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי
הדירקטוריון עומד על  29%והינו נמוך מהנדרש על
פי מדיניותנו (.)33%

ערך פיננסים

1120161

53551

15/03/2021

מניות

 .8לאשר את תנאי כהונתם של בעלי השליטה בחברה ,ה"ה נאור אליהו,
יוסף וסרמן ,אבינועם בן נון ,לתקופה של שלוש שנים החל מיום  15בפברואר
( 2021תום תקופת תנאי הכהונה הקודמים של בעלי השליטה) ,כך
שהתמורה החודשית בגין שירותיהם של בעלי השליטה (יחדיו) תעמוד על
סך  ,₪ 200,000בתוספת מע"מ כדין .התמורה תשולם באמצעות (א) חברה
בבעלותם המשותפת; או (ב) לחברה הנמצאת בבעלות כל אחד בעלי
השליטה ,כך שכל אחד מבעלי השליטה יהא זכאי לתשלום חודשי בגובה
 ₪ 66,666בתוספת בע"מ כדין.

נגד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

השכר המוצע לבעלי השליטה הינה גבוה ביחס
למקובל בשוק וזאת בשים לב לחלקיות המשרה בה
הם מכהנים.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

ערך פיננסים

1120161

53551

15/03/2021

מניות

 .9לאשר את התקשרותה של החברה עם מר זיו איזנר ומר רם צרפתי,
דירקטורים בחברה ,בהסכם להקמת חברה שתפעל להעמדת מימון חוץ
בנקאי לסוחרים באתרי מסחר אלקטרוני

נגד

הסתייגותנו הינה על רקע לקיחת חלק הדירקטורים
בועדות הביקורת והתגמול של החברה ,כשלגישתנו
ועדות אלה צריכות להיות בלתי תלויות כשהעמקת
הקשרים בין דירקטורים אלה לחברות הבת ,מונע
זאת.

סבוריט

1169978

0

16/03/2021

מניות

 .1אישור מינוי המועמדת לכהונת דח"צית  -גב' לורי הנובר (טובי)

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

סבוריט

1169978

0

16/03/2021

מניות

 .2אישור גמול דח"צ למועמדת (לרבות זכאות עקרונית לגמול הוני) בהתאם
להוראות תקנות גמול דח"צים

בעד

הגתמול המוצע תואם את תקנות החברות.

סבוריט

1169978

0

16/03/2021

מניות

 .3אישור תנאי כהונת המועמדת – ביטוח

בעד

אנו סבורים כי יש להעניק רובד ביטוחי.

סבוריט

1169978

0

16/03/2021

מניות

 .4אישור תנאי כהונת המועמדת – פטור

נגד

נוסח כתב הפטור של החברה אינו תואם את
מדיניותנו.

סבוריט

1169978

0

16/03/2021

מניות

 .5אישור תנאי כהונת המועמדת – שיפוי

בעד

סכום השיפוי המקסימאלי מוגבל לנמוך מבין 15
מיליוני דולרים או  25%מהונה העצמי של החברה
ותואם את מדיניותנו.

סבוריט

1169978

0

16/03/2021

מניות

 .6אישור מינוי המועמד לכהונת דח"צ  -מר דוד גרוסמן

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

סבוריט

1169978

0

16/03/2021

מניות

 .7אישור גמול דח"צ למועמד (לרבות זכאות עקרונית לגמול הוני) בהתאם
להוראות תקנות גמול דח"צים

בעד

התגמול המוצע תואם את תקנות החברות.

סבוריט

1169978

0

16/03/2021

מניות

 .8אישור תנאי כהונת המועמד – ביטוח

בעד

אנו סבורים כי יש להעניק לדירקטורים רובד ביטוחי

סבוריט

1169978

0

16/03/2021

מניות

 .9אישור תנאי כהונת המועמד – פטור

נגד

נוסח כתב הפטור אינו תואם את מדיניותנו.

סבוריט

1169978

0

16/03/2021

מניות

 .10אישור תנאי כהונת המועמד – שיפוי

בעד

סכום השיפוי מוגבל לנמוך מבין  15מיליוני דולרים או
 25%מהונה העצמי של החברה ותואם את מדיניותנו.

ברימאג דיגיטל

1094283

165121

16/03/2021

מניות

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

גולן פלסטיק

1091933

240650

16/03/2021

מניות

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

מיחשוב ישיר קב

507012

446454

16/03/2021

מניות

 .1לאשר מינויו של מר שוקי (יהושע) אברמוביץ' לדירקטור חיצוני בחברה
לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים ,שתחילתה במועד אישור המינוי על-
ידי האסיפה.
 .1אישור התקשרות החברה עם בעל השליטה בה בהסכם למתן שירותי יו"ר
דירקטוריון באמצעות מר יהודה כהן
 .1אישור מינויו מחדש של מר ניצן ספיר המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה
במועד זימון האסיפה.

ללא המלצה

סקירה בלבד ללא המלצה

מיחשוב ישיר קב

507012

446454

16/03/2021

מניות

 .2אישור מינויה מחדש של הגב' דינה עמיר המכהנת כדירקטורית בחברה
במועד זימון האסיפה

ללא המלצה

סקירה בלבד ללא המלצה

מיחשוב ישיר קב

507012

446454

16/03/2021

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר חיים וייספיש המכהן כדירקטור בחברה במועד
זימון האסיפה

ללא המלצה

סקירה בלבד ללא המלצה

מיחשוב ישיר קב

507012

446454

16/03/2021

מניות

 .4אישור המשך כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה,
משרד רואי החשבון בריטמן ,אלמגור זוהר ושות' -רואי חשבון ,כרואה
החשבון המבקר של החברה ,עד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

ללא המלצה

סקירה בלבד ללא המלצה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

מיחשוב ישיר קב

507012

446454

16/03/2021

מניות

 .5אישור מינויו של מר כתריאל מוריה לכהונה נוספת כדירקטור חיצוני
בדירקטוריון החברה לתקופה של שלוש שנים ,בתוקף החל מיום  9במרץ
2021

ללא המלצה

סקירה בלבד ללא המלצה

מיחשוב ישיר קב

507012

446454

16/03/2021

מניות

 .6הארכת התחייבות החברה לשיפוי נושאי משרה הנמנים על בעלי
השליטה וקרוביהם

ללא המלצה

סקירה בלבד ללא המלצה

מיחשוב ישיר קב

507012

446454

16/03/2021

מניות

 .7דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019ל ,בין היתר ,את דוח
הדירקטוריון ואת הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31
בדצמבר .2019

דיון

סומוטו

1129451

131945

16/03/2021

מניות

הצגה ודיון בדו"ח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר2019 ,

דיון

סומוטו

1129451

131945

16/03/2021

מניות

 .2אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן רואי חשבון,
כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת
הנהלת החברה לקבוע את שכרם.

בעד

אמנם שכר הטרחה ששולם למשרד רואה החשבון
המבקר מהווה פחות מ 70%-מתוך סך השכר
הטרחה הכולל ונמוך מהנדרש על פי מדיניותנו ,אך
לאחר שיחה מהחברה בה הוסבר לנו כי כלל
השירותים האחרים הינם חד פעמיים ,לא נסתייג על
רקע זה.

סומוטו

1129451

131945

16/03/2021

מניות

 .3אישור הארכת מינויו של מר יהושע אברמוביץ' כיו"ר דירקטוריון של
החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

סומוטו

1129451

131945

16/03/2021

מניות

 .4אישור הארכת מינויה של הגב' נואימי שמאייר כדירקטורית בחברה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

סומוטו

1129451

131945

16/03/2021

מניות

 .5אישור הארכת מינויו של מר יעקב טננבוים כדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

סומוטו

1129451

131945

16/03/2021

מניות

 .6אישור הארכת הסכם ההתקשרות בין החברה לבין מר יהושע אברמוביץ
באמצעות חברת נורית הגליל בע"מ לתקופת בת שלוש שנים.

בעד

תנאי העסקתו המוצעים הינם סבירים ביחס למקובל
בשוק.

סומוטו

1129451

131945

16/03/2021

מניות

 .7אישור הארכת הסכם ההתקשרות בין החברה לבין מר אסף יצחיאק,
מנכ"ל החברה לתקופת בת שלוש שנים

נגד

אנו סבורים כי על מנגנון המענק להיות שקוף לבעלי
המניות וכן לכלול תנאי סף גלוי.

סומוטו

1129451

131945

16/03/2021

מניות

 .8אישור תנאי העסקתה של הגב' נועה וייץ פליישר כחשבת ראשית בחברה,
החל מיום  1באוקטובר 2020

בעד

תנאי העסקתה המוצעים הינם סבירים

סומוטו

1129451

131945

16/03/2021

מניות

 .9אישור מדיניות התגמול החדשה בחברה

נגד

סומוטו

1129451

131945

16/03/2021

מניות

 .10אישור הענקת מענק חד פעמי למר יהושע אברמוביץ' יו"ר הדירקטוריון
של החברה.

בעד

סומוטו

1129451

131945

16/03/2021

מניות

 .11אישור הענקת מענק חד פעמי למר יעקב טננבוים ,דירקטור בחברה.

בעד

סומוטו

1129451

131945

16/03/2021

מניות

 .12אישור הענקת מענק חד פעמי למר אסף יצחיאק ,מנכ"ל החברה.

בעד

סומוטו

1129451

131945

16/03/2021

מניות

טוגדר

462010

210641

17/03/2021

מניות

רמי לוי

1104249

2569146

17/03/2021

מניות

רמי לוי

1104249

2569146

17/03/2021

מניות

 .13אישור התקשרות החברה בהסכם השקעה ומיזוג עם נוסטרומו ,בעלי
מניותיה ובעלי האופציות בה ,וכן אישור כל ההחלטות הנלוות אשר הינן חלק
מעסקת המיזוג וביצוע כל הפעולות הנלוות הנדרשות להשלמת עסקת
המיזוג והוצאתה אל הפועל על פי תנאיה כמקשה אחת ,כמפורט בדוח
הזימון.
 .1אישור הגדלת ההון הרשום של החברה ועדכון התקנון בהתאם כמפורט
בדוח הזימון במצ"ב
הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון ליום
 31בדצמבר 2019
 .2מינוי מחדש של מר רמי לוי המכהן בדירקטוריון החברה ,לתקופת כהונה
נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

הסתייגותנו הינה על רקע כתבי שיפוי ופטור שאינם
תואמים את מדיניותנו ,וכן עקרונות התגמול ההוני
והמענקים בחברה אשר אינם עולים בקנה אחד עם
מדיניותנו.
אנו סבורים כי המענק המוצע הינו סביר לאור
העסקה המוצעת.
אנו סבורים כי המענק המוצע הינו סביר לאור
העסקה המוצעת.
אנו סבורים כי המענק המוצע הינו סביר לאור
העסקה המוצעת.

בעד

אנו סבורים כי העסקה המוצעת הינה לטובת בעלי
המניות בחברה.

בעד

הגדלת ההון לא צפויה לפגוע בבעלי מניות המיעוט.

דיון
בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

רמי לוי

1104249

2569146

17/03/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר אופיר אטיאס ,המכהן בדירקטוריון החברה ,לתקופת
כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

נגד

השתתף בישיבות הדירקטוריון בשיעור הנמוך מהסך
הנדרש על ידנו.

רמי לוי

1104249

2569146

17/03/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר מרדכי ברקוביץ ,המכהן בדירקטוריון החברה,
לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית
השנתית הבאה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

רמי לוי

1104249

2569146

17/03/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של גב' דליה איציק ,המכהנת כדירקטורית בחברה ,לתקופת
כהונה נוספת כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

רמי לוי

1104249

2569146

17/03/2021

מניות

רמי לוי

1104249

2569146

17/03/2021

מניות

רמי לוי

1104249

2569146

17/03/2021

מניות

רמי לוי

1104249

2569146

17/03/2021

מניות

רמי לוי

1104249

2569146

17/03/2021

מניות

רמי לוי

1104249

2569146

17/03/2021

מניות

רמי לוי

1104249

2569146

17/03/2021

מניות

נושאים שעל סדר היום
 .6מינוי מחדש של מר יורם דר ,המכהן בדירקטוריון החברה ,לתקופת כהונה
נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
 .7מינוי מחדש של גב' מיכאלה אלרם ,המכהנת כדירקטורית בחברה,
לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה הכללית
השנתית הבאה
 .8מינוי מחדש של מר חיים לוטן ,המכהן בדירקטוריון החברה ,לתקופת
כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
מינוי מחדש של משרד רואי החשבון שלוי-קופ ושות' ומשרד בריטמן אלמגור
זהר ושות' ,רואי חשבון (דלויט ישראל) ,כרואי החשבון המבקרים המשותפים
של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה ודיווח על שכרם
לשנת 2019
 .10אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה לתקופה נוספת
 .11אישור חידוש תנאי העסקתה של גב' יפית (עבוד לוי) אטיאס כסמנכ"לית
השיווק של החברה ועדכונם
 .12חידוש תנאי העסקתם של קרובים (כהגדרת מונח זה בחוק החברות)
של בעל השליטה בחברה ועדכונם

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

בעד

משרד רו"ח בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

בעד
בעד
בעד

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.
התנאים המוצעים נראיים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.
אנו בדעה כי יש להעניק כיסוי ביטוחי לנושאי
המשרה בחברה ,מאחר ומדובר ברובד ראשוני
במסגרתו החברה מבקשת לפזר את סיכוניה.
לדידנו ,בשינוי המוצע אין לפגוע בזכויותיהם של
בעלי מניות המיעוט בחברה.
התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

רמי לוי

1104249

2569146

17/03/2021

מניות

 .13אישור עדכון תנאי פוליסות הביטוח לאחריות נושאי משרה ודירקטורים
של החברה וההתקשרות בהן

בעד

רמי לוי

1104249

2569146

17/03/2021

מניות

 .14אישור תיקון תקנון החברה

בעד

רמי לוי

1104249

2569146

17/03/2021

מניות

 .15אישור עדכון תנאי הכהונה של מר מרדכי ברקוביץ' ,כיו"ר הדירקטוריון

בעד

ליבנטל

584011

94847

18/03/2021

מניות

דיון בדו"ח הדירקטוריון ובדו"חות הכספיים של החברה לשנת 2019

דיון

ליבנטל

584011

94847

18/03/2021

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

ליבנטל

584011

94847

18/03/2021

מניות

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

נגד

ליבנטל

584011

94847

18/03/2021

מניות

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

נגד

ליבנטל

584011

94847

18/03/2021

מניות

 .5מינוי גב' חנה ולנסי כדירקטורית חיצונית בחברה

נגד

ליבנטל

584011

94847

18/03/2021

מניות

 .6אישור תגמול שנתי לדירקטורים בלתי תלויים החלטה המוצעת :מוצע
לאשר כי סכום הגמול השנתי שישולם לדירקטורים הבלתי תלויים ,מר הדי בן
סירא וגב' חנה ולנסי (בכפוף למינויה בהתאם לסעיף  5לעיל) יהיה בגובה
הסכום המזערי שנקבע בתוספת השנייה לתקנות החברות (כללים בדבר
גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס ,2000-בהתאם לדרגת החברה.

בעד

התגמול המוצע הינו הדירקטורים הבלתי תלויים
בחברה הינו כמקובל בחברה בהתאם לגודל החברה
והיקף פעילותה.

ליבנטל

584011

94847

18/03/2021

מניות

 .7אישור שינוי במדיניות התגמול

בעד

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

שופרסל

777037

5837214

18/03/2021

מניות

 .1לאשר את תנאי התגמול של מר יקי ודמני ,יו"ר הדירקטוריון של החברה

בעד

שופרסל

777037

5837214

18/03/2021

מניות

 .2לאשר מענק הסתגלות בסך של  348,000ש"ח למר מאוריסיו ביאור ,יו"ר
הדירקטוריון לשעבר של החברה

בעד

אלרוב נדלן

387019

3223109

18/03/2021

מניות

 .1אישור מתווה ההסדרה נשוא עסקת  Lockaבין מר ג'ורג'י אקירוב לבין
החברה כמפורט בדו"ח נשוא זימון האסיפה הכללית בנושא

נגד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.
אנו סבורים כי השתתפות בשיעור מינימאלי של
 75%בישיבות הדירקטוריון ובישיבות הוועדות הינה
רף מינימלי סביר שנדרש מדירקטורים.
אנו סבורים כי השתתפות בשיעור מינימאלי של
 75%בישיבות הדירקטוריון ובישיבות הוועדות הינה
רף מינימלי סביר שנדרש מדירקטורים.
החברה טרם השיבה אודות אופן איתור המועמדת.
בהתאם לכך ,לא נוכל לתמוך באישורה של
המועמדת.

אנו סבורים כי התנאים המוצעים לו הינם סבירים
ביחס לתקובל בשוק.
תמיכתו הינה לאור העובדה כי המענק המוצע תואם
את מדיניות התגמול של החברה.
בשל העובדה כי דוח זימון האסיפה המתוקן טרם
פורסם ובשל לוחות הזמנים ביחס לאסיפה הנוכחית,
לא נוכל לתמוך במתווה המוצע.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

כלל משקאות

1147685

451600

21/03/2021

מניות

 .1אישור התקשרות החברה בתיקון להסכם לקבלת שירותי ניהול מכלל
תעשיות בע"מ ,במסגרתו יעודכן גובה דמי הניהול

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

כלל משקאות

1147685

451600

21/03/2021

מניות

 .2אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה

בעד

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

הום ביוגז

1172204

0

21/03/2021

מניות

 .1מינויה של הגב' לימור ויזל כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

הום ביוגז

1172204

0

21/03/2021

מניות

 .2מינויה של הגב' אורית סתו כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

הום ביוגז

1172204

0

21/03/2021

מניות

 .3מינויו של מר אריק רשקס כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה
של החברה

בעד

בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

חמת

384016

313496

22/03/2021

מניות

מינוי מר גדעון אלטמן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שניה בת
שלוש ( )3שנים החל מיום  14במרץ .2021

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

חמת

384016

313496

22/03/2021

מניות

 .2אישור תנאי כהונתו של מר ניר קליין ,מנכ"ל החברה.

בעד

התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוק.

חמת

384016

313496

22/03/2021

מניות

 .3חידוש ההתחייבות הקיימת למתן שיפוי למר ניר גולן ,דירקטור בחברה
ובנו של מר יואב גולן ,בעל השליטה בחברה.

בעד

החברה מגבילה את סכום השיפוי המקסימאלי ל-
 25%מהונה העצמי במה שתואם את מדיניותנו
בנושא.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

חמת

384016

313496

22/03/2021

מניות

 .4שינוי תקנון החברה – מתן פטור מאחריות לנושאי המשרה בחברה.

בעד

נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנו.

חמת

384016

313496

22/03/2021

מניות

 .5מתן פטור מאחריות לנושאי המשרה המכהנים בחברה ובחברות בת וכפי
שיכהנו בהן מעת לעת ,שהם בעלי השליטה ו/או קרוביהם ו/או מי מטעמם.

בעד

נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנו.

חמת

384016

313496

22/03/2021

מניות

 .6מתן פטור מאחריות לדירקטורים המכהנים בחברה ובחברות בת וכפי
שיכהנו בה מעת לעת ,שאינם בעלי השליטה ו/או קרוביהם.

בעד

נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנו.

פלנטארק

1171404

0

22/03/2021

מניות

 .1מוצע למנות את גב' עופרה ימין כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת
כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים ,החל ממועד אישור האסיפה .לפרטים
אודות גב' ימין כנדרש בהתאם לתקנה 36ב(א)( )10לתקנות הדוחות ,ראו
נספח א' לדוח זימון האסיפה .גב' ימין הוערכה על ידי דירקטוריון החברה
כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית ,בהתאם לתקנות החברות (תנאים
ומבחנים לדירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל
כשירות מקצועית) ,תשס"ו"( 2005-תקנות הכשירות") .בגין כהונתה
כדירקטורית חיצונית בחברה ובכפוף לאישור מינויה ,תהיה גב' ימין זכאית
לתנאי כהונה כמפורט בסעיפים  8.1.3עד  8.1.6לתשקיף החברה (מס'
אסמכתא  ,)2020-01-120112אשר הפרטים הכלולים בהם מובאים על דרך
ההפניה ("התשקיף") ,ובכלל כך לגמול השתתפות בישיבות וגמול שנתי
בהתאם לסכומי הגמול המזערי בתקנות החברות (כללים בדבר גמול
והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס"( 2000-תקנות הגמול") ,לפי דרגתה של
החברה ,וכן להסדרי ביטוח ,שיפור ופטור הנהוגים החברה .הצהרה חתומה
של גב' ימין ,כנדרש על פי הוראות סעיפים 224ב(א) ו 241-לחוק החברות,
מצורפת כנספח ב' לדוח זימון האסיפה .תמצית נוסח ההחלטה המוצעת :ל

בעד

פלנטארק

1171404

0

22/03/2021

מניות

 .2מוצע למנות את מר אבי זיגלמן כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת כהונה
(ראשונה) בת שלוש שנים ,החל ממועד אישור האסיפה .לפרטים אודות מר
זיגלמן כנדרש בהתאם לתקנה 36ב(א)( )10לתקנות הדוחות ,ראו נספח א'
לדוח זימון האסיפה .מר זיגלמן הוערך על ידי דירקטוריון החברה כבעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות הכשירות .בגין כהונתו
כדירקטור חיצוני בחברה ובכפוף לאישור מינויו ,יהיה מר זיגלמן זכאי לתנאי
כהונה כמפורט בסעיפים  8.1.3עד  8.1.6לתשקיף ,ובכלל כך לגמול
השתתפות בישיבות וגמול שנתי בהתאם לסכומי הגמול המזערי בתקנות
הגמול ,לפי דרגתה של החברה ,וכן להסדרי ביטוח ,שיפור ופטור הנהוגים
החברה .הצהרה חתומה של מר זיגלמן ,כנדרש על פי הוראות סעיפים
224ב(א) ו 241-לחוק החברות ,מצורפת כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.
תמצית נוסח ההחלטה המוצעת :לאשר את מינויו של מר אבי זיגלמן
כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה ,כמפורט בסעיף  1.2לדוח זימון
האסיפה.

בעד

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

פלנטארק

1171404

0

22/03/2021

מניות

 .3מוצע למנות את מר מיכה דנציגר כדירקטור בחברה החל ממועד אישור
האסיפה .לפרטים אודות מר דנציגר כנדרש בהתאם לתקנה 36ב(א)()10
לתקנות הדוחות ,ראו נספח א' לדוח זימון האסיפה .מר דנציגר הוערך על ידי
דירקטוריון החברה כבעל כשירות מקצועית בהתאם לתקנות הכשירות .בגין
כהונתו כדירקטור בחברה ובכפוף לאישור מינויו ,יהיה מר דנציגר זכאי לתנאי
כהונה כמפורט בסעיפים  8.1.3עד  8.1.6לתשקיף ,ובכלל כך לגמול
השתתפות בישיבות וגמול שנתי בהתאם לסכומי הגמול המזערי בתקנות
הגמול ,לפי דרגתה של החברה ,וכן להסדרי ביטוח ,שיפור ופטור הנהוגים
החברה .עם כינונה של ועדת ביקורת בחברה ,בכוונת החברה לסווג את מר
דנציגר כדירקטור בלתי תלוי (כמשמעותו בחוק החברות) .בהתאם ,הצהרה
חתומה של מר דנציגר כדירקטור בלתי תלוי ,כנדרש על פי הוראות סעיפים
224ב(א) ו249 -ב לחוק החברות ,מצורפת כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.
תמצית נוסח ההחלטה המוצעת :לאשר את מינויו של מר מיכה דנציגר
כדירקטור בדירקטוריון החברה ,כמפורט בסעיף  1.3לדוח זימון האסיפה.

בעד

פלנטארק

1171404

0

22/03/2021

מניות

 .4מוצע למנות את מר עמיחי רב כדירקטור בחברה החל ממועד אישור
האסיפה .לפרטים אודות מר רב כנדרש בהתאם לתקנה 36ב(א)()10
לתקנות הדוחות ,ראו נספח א' לדוח זימון האסיפה .מר רב הוערך על ידי
דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות
הכשירות .בגין כהונתו כדירקטור בחברה ובכפוף לאישור מינויו ,יהיה מר רב
זכאי לתנאי כהונה כמפורט בסעיפים  8.1.3עד  8.1.6לתשקיף ,ובכלל כך
לגמול השתתפות בישיבות וגמול שנתי בהתאם לסכומי הגמול המזערי
בתקנות הגמול ,לפי דרגתה של החברה ,וכן להסדרי ביטוח ,שיפור ופטור
הנהוגים החברה .הצהרה חתומה של מר רב כנדרש על פי הוראות סעיף
224ב(א) לחוק החברות ,מצורפת כנספח ב' לדוח זימון האסיפה .תמצית
נוסח ההחלטה המוצעת :לאשר את מינויו של מר עמיחי רב כדירקטור
בדירקטוריון החברה ,כמפורט בסעיף  1.4לדוח זימון האסיפה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אמיליה פיתוח

589010

518165

24/03/2021

מניות

 .1הארכת תקופת כהונתו של מר ישראל עוז ,כדירקטור חיצוני בחברה,
לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים ,החל מיום  27בפברואר,2021 ,
כמפורט בדוח זימון האסיפה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

תיקון עולם קנבט

1084367

244719

24/03/2021

מניות

 .1מינוי הגב' אורלי זילברמן כדירקטורית חיצונית בחברה ,כמפורט בסעיף
 1.1לדוח הזימון.

בעד

אנו סבורים כי המועמדת הינה בעלת ההשכלה
והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

תיקון עולם קנבט

1084367

244719

24/03/2021

מניות

 .2מתן כתב פטור והתחייבות לשיפוי לגב' אורלי זילברמן ,כמפורט בסעיף
 1.2לדוח הזימון.

נגד

נוסח כתב הפטור אינו תואם את מדיניותנו.

החלטת האסיפה

נימוקים

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

אינטרקיור

1106376

862990

24/03/2021

מניות

 .1החלפת משרד רואה החשבון המבקר של החברה כמפורט בקובץ המצ"ב.

בעד

מיקרונט

1099787

15433

24/03/2021

מניות

דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2019

דיון

מיקרונט

1099787

15433

24/03/2021

מניות

 .2חידוש מינויו של משרד רו"ח BDOזיו האפט כרואה החשבון המבקר של
החברה והסמכת הדירקטוריון ו/או הנהלת החברה לקבוע את שכרו .מוצע
למנות מחדש את משרד רו"ח  BDOזיו האפט כרואה החשבון המבקר של
החברה לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה ,דיווח
על שכרו והסמכת הדירקטוריון ו/או הנהלת החברה לקבוע את שכרו.

בעד

משרד רו"ח בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מיקרונט

1099787

15433

24/03/2021

מניות

 .3מוצע למנות מחדש את ה"ה יחזקאל (חזי) אופיר (יו"ר הדירקטוריון)
כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מיקרונט

1099787

15433

24/03/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של ה"ה טלי דינר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

מיקרונט

1099787

15433

24/03/2021

מניות

 .5אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה

בעד

התקרות המוצעות במסגרת מדיניות התגמול נראות
לנו כסבירות ביחס לגודל החברה והיקף פעילותה.

מיקרונט

1099787

15433

24/03/2021

מניות

 .6אישור הענקת תגמול הוני ,על דרך של הקצאה פרטית מהותית ,לגב' טלי
דינר ,דירקטורית בחברה כמפורט בדוח הזימון

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

מיקרונט

1099787

15433

24/03/2021

מניות

 .7אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אליהו אביבי ,מ"מ המנכ"ל ,לרבות
הקצאה פרטית מהותית

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

החלטת האסיפה

נימוקים

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

מיקרונט

1099787

15433

24/03/2021

מניות

 .8אישור התקשרות החברה עם מר יחזקאל (חזי) אופיר ,יו"ר דירקטוריון
החברה ,בהסכם שירותים ,לרבות הקצאה פרטית מהותית

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

פארמוקן

1096890

150730

24/03/2021

מניות

 .1אישור מינוי מחדש של הגב' צליל קרן בלום לתפקיד של דירקטורית
חיצונית בחברה ואישור זכאותה לגמול

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אייאייאםאינפ

1171230

0

24/03/2021

 .1אישור מינויו לראשונה של מר יוסף הראל כדירקטור חיצוני בחברה
יחידת השתתפות לתקופה של שלוש ( )3שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית ,ואישור
תנאי התגמול להם יהיה זכאי.

אייאייאםאינפ

1171230

0

24/03/2021

 .2אישור מינויו לראשונה של מר ניר דגן כדירקטור חיצוני בשותף הכללי של
יחידת השתתפות השותפות לתקופה של שלוש ( )3שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית,
ואישור תנאי התגמול להם יהיה זכאי.

אייאייאםאינפ

1171230

0

24/03/2021

יחידת השתתפות  .3אישור מינויו של מר דן זיסקינד כדירקטור בשותף הכללי של השותפות

בעד

אייאייאםאינפ

1171230

0

24/03/2021

 .4אישור שינוי שם השותפות כדלהלן( :א) בעברית -אימד אינפיניטי מדיקל -
שותפות מוגבלת; (ב) באנגליתIMED Infinity Medical - Limited -
יחידת השתתפות ( ;Partnershipג) ל שם דומה לשמות המוצעים בסעיפים (א) ו(-ב) לעיל כפי
שיאושר על ידי רשם החברות והשותפויות ,ולהסמיך את הנהלת השותפות
לאשר שם דומה וכן לעדכן בהתאם את שם השותפות בהסכם השותפות.

בעד

שינוי השם לא צפוי לפגוע במחזיקי יחידות
ההשתתפות.

אייאייאםאינפ

1171230

0

24/03/2021

 . .5אישור מינויה לראשונה של הגב'' איריס לוונשטיין כדירקטורית חיצונית
יחידת השתתפות בשותף הכללי לתקופה של שלוש ( )3שנים החל ממועד אישור האסיפה
הכללית ,ואישור תנאי התגמול להם תהיה זכאית.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בלנדר טכנו

1172097

0

24/03/2021

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מניות

 .1אישור מינויו של מר אבי וינטר כדירקטור חיצוני בחברה

נגד

ללא המלצה

לאור הבחירה המרובה באסיפה זו ,אנו ממליצים
בעד מינויה של הגב'' איריס לוונשטיין אשר הוצעה
הורד מסדר היום
לתפקיד ע"י גוף מוסדי .נדגיש כי הסתייגותנו אינה
על רקע מקצועי.

הורד מסדר היום

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

בלנדר טכנו

1172097

0

24/03/2021

מניות

 .2אישור מינויו של מר יצחק שיסגל כדירקטור חיצוני בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אינפימר

1080688

53285

24/03/2021

מניות

 .1אישור מיזוג פיוצ'ר קרופס לחברה ואישור והתנאים הנלווים למיזוג
כמפורט בדו"ח הזימון

בעד

אנו סבורים כי עסקת המיזוג המוצעת הינה לטובת
בעלי המניות בחברה.

אלרוב נדלן

387019

3223109

25/03/2021

מניות

 .1אישור מתווה ההסדרה נשוא עסקת  Lockaבין מר ג'ורג'י אקירוב לבין
החברה כמפורט בדו"ח נשוא זימון האסיפה הכללית בנושא

נגד

בשל העובדה כי דוח זימון האסיפה המתוקן טרם
פורסם ובשל לוחות הזמנים ביחס לאסיפה הנוכחית,
לא נוכל לתמוך במתווה המוצע.

ליבנטל

584011

94847

25/03/2021

מניות

דיון בדו"ח הדירקטוריון ובדו"חות הכספיים של החברה לשנת 2019

דיון

ליבנטל

584011

94847

25/03/2021

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

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

ליבנטל

584011

94847

25/03/2021

מניות

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

נגד

אנו סבורים כי השתתפות בשיעור מינימאלי של
 75%בישיבות הדירקטוריון ובישיבות הוועדות הינה
רף מינימלי סביר שנדרש מדירקטורים.

ליבנטל

584011

94847

25/03/2021

מניות

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

נגד

אנו סבורים כי השתתפות בשיעור מינימאלי של
 75%בישיבות הדירקטוריון ובישיבות הוועדות הינה
רף מינימלי סביר שנדרש מדירקטורים.

ליבנטל

584011

94847

25/03/2021

מניות

 .5מינוי גב' חנה ולנסי כדירקטורית חיצונית בחברה

נגד

החברה טרם השיבה אודות אופן איתור המועמדת.
בהתאם לכך ,לא נוכל לתמוך באישורה של
המועמדת.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

ליבנטל

584011

94847

25/03/2021

מניות

 .6אישור תגמול שנתי לדירקטורים בלתי תלויים החלטה המוצעת :מוצע
לאשר כי סכום הגמול השנתי שישולם לדירקטורים הבלתי תלויים ,מר הדי בן
סירא וגב' חנה ולנסי (בכפוף למינויה בהתאם לסעיף  5לעיל) יהיה בגובה
הסכום המזערי שנקבע בתוספת השנייה לתקנות החברות (כללים בדבר
גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס ,2000-בהתאם לדרגת החברה.

בעד

התגמול המוצע הינו הדירקטורים הבלתי תלויים
בחברה הינו כמקובל בחברה בהתאם לגודל החברה
והיקף פעילותה.

ליבנטל

584011

94847

25/03/2021

מניות

 .7אישור שינוי במדיניות התגמול

בעד

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

בית הזהב

235010

206426

25/03/2021

מניות

 .1עדכון מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה ואישורה לתקופה בת
שלוש שנים

בעד

מדיניות התגמול המוצעת הינה סבירה ביחס למקובל
בשוק.

החלטת האסיפה

נימוקים

איסתא

1081074

806613

29/03/2021

מניות

 .1תיקון כתבי השיפוי והענקתם לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה אשר
אינם נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם ,כפי שיכהנו בה מעת לעת.

בעד

עבר

כתב השיפוי המוצע מגביל את היקף השיפוי ל25%-
מהונה העצמי של החברה ,בהתאם למדיניותנו.

איסתא

1081074

806613

29/03/2021

מניות

אישור הענקת כתבי השיפוי לנושאי משרה בחברה שהינם בעלי השליטה
בחברה או קרוביהם המכהנים כיום בחברה ואשר יכהנו בחברה מעת לעת,
לתקופה של שלוש שנים ,החל מיום .19.3.2021

בעד

עבר

כתב השיפוי המוצע מגביל את היקף השיפוי ל25%-
מהונה העצמי של החברה ,בהתאם למדיניותנו.

רותם שני

1171529

0

30/03/2021

מניות

 .1מינוי גב' עמית דרורי בריקמן לתקופה של  3שנים כדירקטורית חיצונית
בחברה.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

רותם שני

1171529

0

30/03/2021

מניות

 .2מינוי מר אריה פישר לתקופה של  3שנים כדירקטור חיצוני בחברה .

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

בי קומיונקיישנס

1107663

253393

31/03/2021

מניות

 .1דיון בדוחות כספיים ודוח הדירקטוריון ודיווח על שכרו של רואה החשבון
המבקר

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בי קומיונקיישנס

1107663

253393

31/03/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון
לקבוע את שכרו

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת ומס לחברה.

בי קומיונקיישנס

1107663

253393

31/03/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר דארן גלאט כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית
הבאה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

בי קומיונקיישנס

1107663

253393

31/03/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר תומר ראב"ד כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית
הבאה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

בי קומיונקיישנס

1107663

253393

31/03/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של מר פיל בקאל כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית
הבאה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

בי קומיונקיישנס

1107663

253393

31/03/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של מר רן פורר כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית
הבאה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

בי קומיונקיישנס

1107663

253393

31/03/2021

מניות

 .7מינוי מחדש של מר סטיבן ג'וזף כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד לאסיפה
השנתית הבאה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

בי קומיונקיישנס

1107663

253393

31/03/2021

מניות

 .8אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה כך שלאחר הגדלת ההון
הרשום כאמור יעמוד הונה הרשום של החברה על  30,000,000ש"ח,
המחולק ל 300,000,000 -מניות רגילות בנות  0.1ש"ח כל אחת וכן תיקון
תקנון החברה בהתאם

בעד

הגדלת ההון המוצעת הינה מקובלת.

אייאייאםאינפ

1171230

0

31/03/2021

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

 .1אישור מינויו לראשונה של מר יהל שחר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה
יחידת השתתפות של שלוש ( )3שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית ,ואישור תנאי
התגמול להם יהיה זכאי.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

אייאייאםאינפ

1171230

0

31/03/2021

 .2אישור מינויו של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר ,רואי
חשבון ,כרואה החשבון המבקר של השותפות ,לתקופת כהונה שסיומה
במועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של השותפות ,ולהסמיך את
יחידת השתתפות
דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר של
השותפות בהתאם להיקף ואופי השירותים הניתנים על ידו בנושא זה .הכול
כמפורט בסעיף  2.2לדוח הזימון.

בעד

אייאייאםאינפ

1171230

0

31/03/2021

 .3הצגה ודיון בדוחות הכספיים של השותפות לשנה שהסתיימה ביום 31
יחידת השתתפות
בדצמבר  , 2020כפי שצורפו לדוח התקופתי של השותפות לשנת .2020

דיון

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אנו סבורים כי משרד רואה החשבון בעל המוניטין
והניסיון הדרוש לערוך שירותי ביקורת לחברה.

אוגווינד

1105907

32730

01/04/2021

מניות

 .1מינוי מר גבריאל זליגסון כדירקטור (אשר אינו דירקטור חיצוני)
לדירקטוריון החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אוגווינד

1105907

32730

01/04/2021

מניות

 .2אישור תנאי הכהונה של מר גבריאל זליגסון ,יו"ר הדירקטוריון

נגד

לדידנו ,התגמול ההוני המוצע עבור יו"ר דירקטוריון,
הינו גבוה ביחס לגודלה וביצועיה של החברה.

אינטרקיור

1106376

862990

01/04/2021

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה ליום  31בדצמבר 2019

דיון

אינטרקיור

1106376

862990

01/04/2021

מניות

 .2לאשר את מינויו מחדש של אהוד ברק כדירקטור בחברה וזאת עד
לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אינטרקיור

1106376

862990

01/04/2021

מניות

 .3לאשר את מינויו מחדש של אלכסנדר רבינוביץ כדירקטור בחברה וזאת
עד לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אינטרקיור

1106376

862990

01/04/2021

מניות

 .4לאשר את מינויו מחדש של דוד סלטון כדירקטור בלתי תלוי בחברה וזאת
עד לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד

המועמד 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

אינטרקיור

1106376

862990

01/04/2021

מניות

 .5לאשר את מינויו מחדש של אלון גרנות כדירקטור בחברה וזאת עד
לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אינטרקיור

1106376

862990

01/04/2021

מניות

 .6אישור איחוד הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של החברה
ביחס של  ,4.4492567 :1באופן שכל ( )4.4492567מניות רגילות ללא ע.נ.
כ"א ,תאוחדנה למניה רגילה אחת ( )1ללא ע.נ .של החברה.

בעד

אנו מתרשמים כי אין באיחוד ההון עצמו בכדי לפגוע
בבעלי מניות המיעוט שכן הוא נעשה בתנאים זהים
לכלל בעלי המניות.

אינטרקיור

1106376

862990

01/04/2021

מניות

 .7אישור הגדלת ההון הרשום של החברה ב 55,048,671-מניות רגילות
ללא ערך נקוב נוספות ( 300,000,000מניות רגילות ללא ערך נקוב לפני
איחוד ההון)

בעד

אנו מוצאים את הגדלת ההון המוצעת כסבירה
וסבורים כי בשינוי המוצע אין לפגוע בזכויות בעלי
מניות המיעוט.

אינטרקיור

1106376

862990

01/04/2021

מניות

 .8אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה

בעד

לדידנו ,אין בשינוי המוצע לפגוע בזכויות בעלי מניות
המיעוט.

אינטרקיור

1106376

862990

01/04/2021

מניות

 .9אישור תיקון תזכיר ההתאגדות של החברה

בעד

לדידנו ,אין בשינוי המוצע לפגוע בזכויות בעלי מניות
המיעוט.

אינטרקיור

1106376

862990

01/04/2021

מניות

 .10אישור התקשרות החברה בהסכם קומבינציה עסקית (הסכם מיזוג) עם
Subversive Real Estate Acquisition REIT LP, Subversive Real
 Estate Acquisition Reit (GP) IncוSubversive Real Estate -
 ,Sponsor LLCלרבות הצעה פרטית מהותית.

בעד

אנו מתרשמים כי עסקת הרכישה הינה לטובת בעלי
המניות של החברה .במסגרת העסקה תכניס
החברה סכום כסף משמעותי ,אשר בהתאם לרישום
החברה צפויים להיות בשימוש החברה לצורך פיתוח
עסקיה.

אינטרקיור

1106376

862990

01/04/2021

מניות

 .11בכפוף לאישור עסקת המיזוג ,אישור מינויו של מייקל אוארבך לדירקטור
בחברה וזאת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה
ותנאי העסקתו בהתאם לתקנות הגמול ,לרבות קביעת סכום הגמול השנתי
וסכום גמול ההשתתפות בהתאם לסכומים הקבועים בתקנות הגמול.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אינטרקיור

1106376

862990

01/04/2021

מניות

 .12בכפוף לאישור עסקת המיזוג וקבלת אישור רישום מניות החברה
למסחר בבורסת  TSXובבורסת  ,NASDAQבהתאם לכללי הרישום הכפול
של הבורסה ,אישור מעבר החברה ממתכונת הדיווח בהתאם לפרק ו' לחוק
ניירות ערך למתכונת דיווח לפי דיני ניירות ערך הקנדיים.

בעד

המעבר למתכונת הדיווח הינה בהתאם לחוק ניירות
ערך ,בהתאם לכך ,לא נסתייג על רקע זה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אינטרקיור

1106376

862990

01/04/2021

מניות

 .13אישור מדיניות תגמול חדשה בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק

נגד

התקרות המוצעות במסגרת מדיניות התגמול נראות
לנו כגבוהות ביחס לגודל החברה והיקף פעילותה.

הייקון מערכות

1169945

0

01/04/2021

מניות

 .1לאשר את התקשרות החברה בהסכם שירותים עם יו"ר דירקטוריון
החברה ,מר אלון בר שני ,על־פי התנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה ,כך
שהסכם השירותים ייכנס לתוקף החל מיום ( 11.1.2021מועד תחילת
כהונתו של מר בר-שני כיו"ר דירקטוריון החברה).

נגד

נוסח כתב הפטור אינו תואם את מדיניותנו.

קנאשור

111013

86939

04/04/2021

מניות

 .1אישור הקצאה פרטית מהותית לחברת סולבר טכנולוגיות מזון בע"מ,
בעלת השליטה בחברה

בעד

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

עשות

312017

200908

04/04/2021

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה לנושאי המשרה בחברה

בעד

התקרות המצויות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

שיכון ובינוי

1081942

4200135

04/04/2021

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר .2019

דיון

שיכון ובינוי

1081942

4200135

04/04/2021

מניות

 .2לאשר את חידוש מינויו של מר תמיר כהן כדירקטור בחברה ,עד לתום
האסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שיכון ובינוי

1081942

4200135

04/04/2021

מניות

 .3לאשר את חידוש מינויו של מר רועי דוד כדירקטור בחברה ,עד לתום
האסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שיכון ובינוי

1081942

4200135

04/04/2021

מניות

 .4לאשר את חידוש מינויו של מר שלום שמחון כדירקטור בחברה ,עד לתום
האסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שיכון ובינוי

1081942

4200135

04/04/2021

מניות

 .5לאשר את חידוש מינויו של מר דורון ארבלי כדירקטור בחברה ,עד לתום
האסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שיכון ובינוי

1081942

4200135

04/04/2021

מניות

 .6לאשר את חידוש מינויו של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה ,עד
לתום האסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שיכון ובינוי

1081942

4200135

04/04/2021

מניות

 .7לאשר את המשך כהונתם של רואי החשבון ממשרד רו״ח  KPMGסומך-
חייקין ,רו״ח ,כרואי החשבון המבקרים של החברה ,ולהסמיך את דירקטוריון
החברה לקבוע את שכרם.

בעד

משרד רו"ח בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שיכון ובינוי

1081942

4200135

04/04/2021

מניות

 .8לאשר את מינוי גב' אורלי זילברמן ,לתפקיד דירקטורית חיצונית לתקופת
כהונה בת  3שנים החל ממועד אישור מינוייה על ידי האסיפה הכללית.

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

מניבים ריט

1140573

484188

05/04/2021

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוחות הדירקטוריון של החברה לשנים 2019
ו .2020-ניתן לעיין בדוחות התקופתיים של החברה לשנים  2019ו2020-
אשר פורסמו בהתאמה במועדים  15.3.2020ו 16.3.2021-באתר ההפצה
של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב
בע"מ (אסמכתאות בהתאמה  2020-01-021025ו.)2021-01-035511-

דיון

מניבים ריט

1140573

484188

05/04/2021

מניות

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

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

ביוליין אר אקס

1101518

202529

05/04/2021

מניות

TO APPROVE an amendment to Section 4.3 of the .1
,Company’s Compensation Policy for Executives and Directors
relating to Directors' and Officers' insurance, in the form attached
.as Annex A to the Proxy Statement

בעד

אנו מוצאים את התיקון המוצע כמקובל.

ביוליין אר אקס

1101518

202529

05/04/2021

מניות

TO APPROVE an amendments to Sections 5.3 and 5.4 of .10
the Company’s Compensation Policy for Executives and
Directors, relating to differential compensation for a Board
chairperson, in the form attached as Annex B to the Proxy
.Statement

בעד

אנו מוצאים את התיקון המוצע במדיניות התגמול של
החברה כמקובל.

ביוליין אר אקס

1101518

202529

05/04/2021

מניות

TO APPROVE an equity compensation grant to Philip .100
.Serlin, the Company’s Chief Executive Officer

נגד

אנו סבורים כי חבילת התגמול המוצעת למנכ"ל הינה
גבוהה ביחס למקובל בשוק.

אינטליקנה

673012

187383

05/04/2021

מניות

 .1הצגה ודיון בדוחות הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לתקופה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר .2020

דיון

אינטליקנה

673012

187383

05/04/2021

מניות

 .2הצגה ודיון בדוחות הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לתקופה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר .2019

דיון

אינטליקנה

673012

187383

05/04/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ליאון אורליצקי ושות' ,כרואה החשבון
המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת הנהלת החברה
לקבוע את שכרם.

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

אינטליקנה

673012

187383

05/04/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר אורי וייס כדירקטור בחברה ,בתנאים זהים לתנאי
כהונתו הנוכחית (לרבות כתבי פטור ושיפוי) והמשך הכללתו בפוליסת
הביטוח של החברה לדירקטורים ונושאי משרה.

נגד

החברה טרם העבירה לנו את שיעורי השתתפותם
של הדירקטורים המועמדים לכהונה מחדש בישיבות
הדירקטוריון וועדותיו ומשכך אנו מסתייגים מהמשך
כהונתם של הדירקטורים המוצעים באסיפה זו.

אינטליקנה

673012

187383

05/04/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של מר יונה לוי כדירקטור בחברה ,בתנאים זהים לתנאי
כהונתו הנוכחית (לרבות כתבי פטור ושיפוי) והמשך הכללתו בפוליסת
הביטוח של החברה לדירקטורים ונושאי משרה.

נגד

החברה טרם העבירה לנו את שיעורי השתתפותם
של הדירקטורים המועמדים לכהונה מחדש בישיבות
הדירקטוריון וועדותיו ומשכך אנו מסתייגים מהמשך
כהונתם של הדירקטורים המוצעים באסיפה זו.

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

אינטליקנה

673012

187383

05/04/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של מר בלפור מור כדירקטור בחברה ,בתנאים זהים לתנאי
כהונתו הנוכחית (לרבות כתבי פטור ושיפוי) והמשך הכללתו בפוליסת
הביטוח של החברה לדירקטורים ונושאי משרה.

נגד

החברה טרם העבירה לנו את שיעורי השתתפותם
של הדירקטורים המועמדים לכהונה מחדש בישיבות
הדירקטוריון וועדותיו ומשכך אנו מסתייגים מהמשך
כהונתם של הדירקטורים המוצעים באסיפה זו.

אינטליקנה

673012

187383

05/04/2021

מניות

 .7מינוי מחדש של מר אברהם סדן כדירקטור בלתי תלוי בחברה ,בתנאים
זהים לתנאי כהונתו הנוכחית (לרבות כתבי פטור ושיפוי) והמשך הכללתו
בפוליסת הביטוח של החברה לדירקטורים ונושאי משרה.

נגד

החברה טרם העבירה לנו את שיעורי השתתפותם
של הדירקטורים המועמדים לכהונה מחדש בישיבות
הדירקטוריון וועדותיו ומשכך אנו מסתייגים מהמשך
כהונתם של הדירקטורים המוצעים באסיפה זו.

אינטליקנה

673012

187383

05/04/2021

מניות

 .8מינוי מחדש של מר בועז תושב כדירקטור בלתי תלוי בחברה ,בתנאים
זהים לתנאי כהונתו הנוכחית (לרבות כתבי פטור ושיפוי) והמשך הכללתו
בפוליסת הביטוח של החברה לדירקטורים ונושאי משרה.

נגד

החברה טרם העבירה לנו את שיעורי השתתפותם
של הדירקטורים המועמדים לכהונה מחדש בישיבות
הדירקטוריון וועדותיו ומשכך אנו מסתייגים מהמשך
כהונתם של הדירקטורים המוצעים באסיפה זו.

אינטליקנה

673012

187383

05/04/2021

מניות

 .9מינוי מחדש של מר דב תמרקין כדירקטור בחברה ,בתנאים זהים לתנאי
כהונתו הנוכחית (לרבות כתבי פטור ושיפוי) והמשך הכללתו בפוליסת
הביטוח של החברה לדירקטורים ונושאי משרה.

נגד

החברה טרם העבירה לנו את שיעורי השתתפותם
של הדירקטורים המועמדים לכהונה מחדש בישיבות
הדירקטוריון וועדותיו ומשכך אנו מסתייגים מהמשך
כהונתם של הדירקטורים המוצעים באסיפה זו.

אינטליקנה

673012

187383

05/04/2021

מניות

 .10מינוי מחדש של מר יהושע הרמלין כדירקטור בחברה ,בתנאים זהים
לתנאי כהונתו הנוכחית (לרבות כתבי פטור ושיפוי) והמשך הכללתו בפוליסת
הביטוח של החברה לדירקטורים ונושאי משרה.

נגד

החברה טרם העבירה לנו את שיעורי השתתפותם
של הדירקטורים המועמדים לכהונה מחדש בישיבות
הדירקטוריון וועדותיו ומשכך אנו מסתייגים מהמשך
כהונתם של הדירקטורים המוצעים באסיפה זו.

אינטליקנה

673012

187383

05/04/2021

מניות

 .11מינוי מר דורון בירגר לכהונת דירקטור בחברה ,בכפוף לקבלת אישור
היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אינטליקנה

673012

187383

05/04/2021

מניות

 . .12אישור עסקת מסגרת לרכישת פוליסת ביטוח לכיסוי אחריות
דירקטורים ונושאי משרה בחברה לתקופה של שלוש שנים.

בעד

קפיטל פוינט

1097146

50450

06/04/2021

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון ליום  31בדצמבר 2019

דיון

קפיטל פוינט

1097146

50450

06/04/2021

מניות

 .2אישור מינויו מחדש של ד"ר יהושע גלייטמן כדירקטור בחברה עד לתום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

קפיטל פוינט

1097146

50450

06/04/2021

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

קפיטל פוינט

1097146

50450

06/04/2021

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של מר אריה וובר כדירקטור בחברה עד לתום
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

החלטת האסיפה

נימוקים

קפיטל פוינט

1097146

50450

06/04/2021

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 רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

מר

338012

100287

06/04/2021

מניות

אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה ,לרבות עדכונה ,לתקופה של
 3שנים החל מיום  1בינואר .2021

בעד

אנו מוצאים את מדיניות התגמול המוצעת כסבירה.

מר

338012

100287

06/04/2021

מניות

 .2אישור הקצאת  156,250אופציות לא רשומות למסחר ,הניתנות למימוש
ל 156,250 -מניות רגילות ,בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת של החברה ,למר ניר
למפרט ,מנכ"ל החברה.

בעד

אנו מוצאים את ההקצאה המוצעת כסבירה.

מר

338012

100287

06/04/2021

מניות

 .3אישור התקשרות החברה עם מר יצחק בן בסט ,הנמנה על בעלי השליטה
בחברה ,בהסכם למתן שירותים עבור החברה וחברות בנות ,וזאת לתקופה
של  3שנים ,החל מיום  1בינואר .2021

בעד

אנו מוצאים את התנאים המוצעים לו כסבירים.

שירותי בנק אוטו

1158161

0

06/04/2021

מניות

 .1אישור תנאי העסקה של מר שלמה ביסטרי ,יו"ר דירקטוריון החברה

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

גיבוי אחזקות

448019

115280

06/04/2021

מניות

 .1התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה והכללת
הדירקטורים ונושאי המשרה בה

בעד

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

גיבוי אחזקות

448019

115280

06/04/2021

מניות

 .2מינוי מר ערן מזור כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

גיבוי אחזקות

448019

115280

06/04/2021

מניות

 .3מינוי מר אריאל פרדו כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

גיבוי אחזקות

448019

115280

06/04/2021

מניות

 .4מינוי מר דורון אדירי כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

גיבוי אחזקות

448019

115280

06/04/2021

מניות

 .5מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון.

בעד

משרד רואי החשבון הינו בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

גיבוי אחזקות

448019

115280

06/04/2021

מניות

 .6דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020

דיון

ביולייט

1095223

54697

07/04/2021

מניות

 .1מינוי דירקטורית חיצונית לתקופת כהונה נוספת ואישור תנאי כהונתה

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

ביולייט

1095223

54697

07/04/2021

מניות

 .2הארכת הסכם השירותים עם יו"ר הדירקטוריון (באותם התנאים)

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

נקסטפרם

1171933

0

07/04/2021

מניות

 .1מינוי הגב' סוזנה נחום זילברברג ,לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה,
לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים ,החל ממועד אישורה של האסיפה
הכללית.

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

נקסטפרם

1171933

0

07/04/2021

מניות

 .2מינוי הגב' ליאורה אטינגר ,לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת
כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים ,החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אלביט מערכות

1081124

23984438

07/04/2021

מניות

to approve the amended compensation policy of the .1
Company, substantially in the form attached as Exhibit A to the
Proxy Statement

בעד

אנו מוצאים את מדיניות התגמול המוצעת כמקובלת.

אלביט מערכות

1081124

23984438

07/04/2021

מניות

to approve the amended employment agreement of the .2
Company’s President and Chief Executive Officer, Mr. Bezhalel
Machlis

בעד

אנו מוצאים את התנאים המוצעים לו כסבירים.

אלביט מערכות

1081124

23984438

07/04/2021

מניות

to approve the provision of exemption letters, substantially in .3
.the form attached as Exhibit B to the Proxy Statement to Mr
Bezhalel Machlis, Mr. Michael Federmann and Mr. David
Federmann

בעד

נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנו.

אלביט מערכות

1081124

23984438

07/04/2021

מניות

to approve the provision of Exemption Letters in the form .4
attached as Exhibit B to the Proxy Statement to the Company’s
current and future Directors who are not direct or indirect
.controlling shareholders of the Company or relatives thereof

בעד

נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנו.

אנלייט אנרגיה

720011

1846949

07/04/2021

מניות

 .1מינוי לראשונה של גב מיכל צוק כדירקטורית חיצונית בחברה ואישור
תנאיה.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אנלייט אנרגיה

720011

1846949

07/04/2021

מניות

 .2מינוי לראשונה של גב ליאת בנימיני כדירקטורית חיצונית בחברה ואישור
תנאיה.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אנלייט אנרגיה

720011

1846949

07/04/2021

מניות

 .3להגדיל את הון המניות הרשום של החברה מ 1,246,000,000 -מניות
רגילות בנות  0.01ש"ח ע.נ .כל אחת ,ל 1,800,000,000 -מניות רגילות
בנות  0.01ש"ח ע.נ .כל אחת.

בעד

הגדלת ההון אינה צפויה לפגוע בבעלי מניות המיעוט
בחברה.

סאטקום מערכות

1080597

32440

07/04/2021

מניות

 .1אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה

בעד

התקרות המצויות במדיניות התגמול נראות לנו
כסבירות ביחס לגודל החברה והיקף פעילותה.

סאטקום מערכות

1080597

32440

07/04/2021

מניות

 .2הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם

בעד

אנו מוצאים את הגדלת ההון המוצעת כסבירה
וסבורים כי בשינוי המוצע אין לפגוע בזכויות בעלי
מניות המיעוט.

סאטקום מערכות

1080597

32440

07/04/2021

מניות

 .3עדכון תנאי כהונת מנכ"ל החברה

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

אייס קמעונאות

1171669

0

07/04/2021

מניות

 .1מינוי גב' איילת חייק כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש
שנים החל ממועד האסיפה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אייס קמעונאות

1171669

0

07/04/2021

מניות

 .2מינוי מר גיא יקואל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים
החל ממועד האסיפה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

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

סולאיר

1172287

0

07/04/2021

מניות

 .1מינויו של מר דניאל אבידן כדירקטור חיצוני בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

סולאיר

1172287

0

07/04/2021

מניות

 .2מינויה של הגב' ג'קלין נטלי סטרומינגר כדירקטורית חיצונית בחברה.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אינפימר

1080688

53285

08/04/2021

מניות

 .1אישור מיזוג פיוצ'ר קרופס לחברה ואישור והתנאים הנלווים למיזוג
כמפורט בדו"ח הזימון

בעד

אנו סבורים כי עסקת המיזוג המוצעת הינה לטובת
בעלי המניות בחברה.

אלקטרה נדלן

1094044

763227

11/04/2021

מניות

 .1אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו בע"מ
("אלקו") ,בעלת השליטה בחברה ,בתוקף מיום  21במרץ ( 2021מועד סיומו
של הסכם הניהול הנוכחי ) לתקופה של שלוש שנים ,לפיו אלקו מעמידה
לחברה שירותי ניהול.

בעד

הסכם הניהול המוצע נראה לנו כסביר ביחס
לפעילותה של החברה וביחס לתוצאותיה.

אלקטרה נדלן

1094044

763227

11/04/2021

מניות

 .2אישור מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה
בחברה ,בהתאם לנוסח המדיניות המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.
אישור מדיניות התגמול יהיה לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור
המדיניות על-ידי האסיפה הכללית ובאופן שמדיניות התגמול תחול על
תגמולים שישולמו החל משנת  2021ואילך.

בעד

התקרות המוצעות במסגרת מדיניות התגמול נראות
לנו כסבירות ביחס לפעילותה של החברה וביחס
לתוצאותיה.

אלקטרה נדלן

1094044

763227

11/04/2021

מניות

 .3אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר גיל רושינק ,מנכ"ל החברה,
החל מיום  1בינואר .2021

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס
לפעילותה של החברה וביחס לתוצאותיה.

אלקטרה צריכה

5010129

991796

11/04/2021

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה
בחברה ,בהתאם לנוסח המדיניות המצורף כנספח א' לדוח זה .אישור
מדיניות התגמול יהיה לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור המדיניות על-
ידי האסיפה הכללית ,ובאופן שמדיניות התגמול תחול על תגמולים שישולמו
החל משנת  2021ואילך.

בעד

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס
לפעילות החברה ותוצאותיה.

אלקטרה צריכה

5010129

991796

11/04/2021

מניות

 .2אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו ,בעלת
השליטה בחברה ,בתוקף מיום  1באפריל  2021לתקופה של שלוש שנים.

בעד

הסכם הניהול המוצע נראה לנו כסביר ביחס לפעילות
החברה ותוצאותיה.

אלקטרה צריכה

5010129

991796

11/04/2021

מניות

 .3אישור עדכון לתנאי כהונה והעסקה למנכ"ל החברה ,החל מיום  1בינואר
.2021

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

אלקטרה צריכה

5010129

991796

11/04/2021

מניות

 .4אישור הענקת מענק מיוחד למנכ"ל החברה ולסמנכ"ל בכיר בחברה בגין
שנת .2020

בעד

המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לתוצאותיה של
החברה במהלך שנת 2020

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אלקטרה צריכה

5010129

991796

11/04/2021

מניות

 .5אישור הארכת תוקפם של כתבי השיפוי שהוענקו למר דניאל זלקינד ולמר
מיכאל זלקינד ,בעלי השליטה בחברה ,המכהנים כדירקטורים בה ,בתוקף
החל מיום  15במאי  ,2021לתקופה של שלוש שנים.

בעד

חד-אסף

351015

154860

11/04/2021

מניות

 .1אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה ,כהגדרתה בסעיף 267א
לחוק החברות ,בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה (להלן -
"הדוח") וכמפורט בסעיף  2לדוח זה .נוסח ההחלטה המוצעת" :לאשר את
מדיניות התגמול המעודכנת של החברה כמפורט בסעיף  2לדוח זימון
האסיפה".

בעד

חד-אסף

351015

154860

11/04/2021

מניות

 .2אישור תנאי כהונה והעסקה של מר צבי יעקובוביץ כמנכ"ל החברה -
בכפוף לאישור מדיניות תגמול מעודכנת של נושאי המשרה כמפורט בסעיף 1
שעל סדר היום ,מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר צבי
יעקובוביץ כמנכ"ל החברה ,כמפורט בסעיף  3לדוח זימון האסיפה .תמצית
ההחלטה המוצעת" :בכפוף לאישור מדיניות התגמול המעודכנת של נושאי
המשרה ,לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר צבי יעקובוביץ כמנכ"ל
החברה ,כמפורט בסעיף  3לדוח זימון האסיפה".

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

בתי זיקוק

2590248

5865610

12/04/2021

מניות

 .1לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה ,בנוסח המצורף כנספח א'
לדוח זימון האסיפה ,לתקופה של שלוש שנים שתחילתה במועד אישור
האסיפה ,והכל כמפורט בדו"ח זימון האסיפה הכללית.

בעד

מדיניות התגמול המוצעת הינה סבירה ביחס למקובל
בשוק.

בתי זיקוק

2590248

5865610

12/04/2021

מניות

לאשר מינוי מחדש של ד"ר מרדכי זאב ליפשיץ כדירקטור חיצוני בחברה החל
מתום תקופת כהונתו הנוכחית ,ביום  9ביוני .2021

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אלקטרה

739037

3547972

12/04/2021

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה

בעד

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס
לתוצאותיה של החברה.

אלקטרה

739037

3547972

12/04/2021

מניות

אישור התקשרות בהסכם לקבלת שירותי ניהול בין החברה לבין אלקו בע"מ
לתקופה של  3שנים החל מיום  21במרץ 2021

בעד

הסכומים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס
לתוצאותיה של החברה וביחס לסכומים בהם נושאת
בעלת השליטה.

אלקטרה

739037

3547972

12/04/2021

מניות

 .3אישור מינוי מחדש של מר אריאל אבן כדירקטור חיצוני בחברה בהתאם
לאמור בסעיף (245א) לחוק החברות ,לתקופת כהונה שלישית ,בת שלוש
( )3שנים ,שתחילתה עם מועד סיום כהונתו השניה ביום  19ביוני 2021

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

תדיראן הולדינגס

258012

945211

12/04/2021

מניות

 .1אישור מינויה של הגב' יעל רבהון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת
כהונה שלישית ,בת שלוש שנים ,החל מיום  21באפריל  ,2021והכל כמפורט
בסעיף  2.1לדוח הזימון המצ"ב.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

החלטת האסיפה

נימוקים

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

התקרות המוצעות 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

תדיראן הולדינגס

258012

945211

12/04/2021

מניות

 .2אישור תשלום גמול שנתי וגמול השתתפות לגב' יעל רבהון בגין כהונתה
כדירקטורית חיצונית בחברה ,והכל כמפורט בסעיף  2.2לדוח הזימון המצ"ב.

בעד

התגמול המוצע תואם את תקנות החברות.

תדיראן הולדינגס

258012

945211

12/04/2021

מניות

 .3אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לגב' יעל רבהון והכול כמפורט בסעיף
 2.3לדוח הזימון המצ"ב.

בעד

נוסח כתבי השיפוי והפטור בחברה תואמים את
מדיניותנו.

תדיראן הולדינגס

258012

945211

12/04/2021

מניות

 .4שינוי שם החברה ועדכון תקנון ותזכיר החברה בהתאם ,כמפורט בסעיף
 2.4לדוח הזימון.

בעד

אין בשינוי השם כדי לפגוע בבעלי מניות המיעוט
בחברה.

אלקו

694034

2049087

12/04/2021

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול חדשה לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי
משרה בחברה ,בהתאם לנוסח המדיניות המצורף כנספח א'' לדוח הזימון.
אישור מדיניות התגמול יהיה לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור
המדיניות על-ידי האסיפה הכללית ובאופן שמדיניות התגמול תחול על
תגמולים שישולמו החל משנת  2021ואילך

בעד

התקרות המוצעות במסגרת מדיניות התגמול של
החברה נראות לנו כסבירות ביחס לגודל החברה
וביחס לתוצאותיה.

אלקו

694034

2049087

12/04/2021

מניות

 .2אישור תנאי כהונתם והעסקתם של ה"ה דניאל זלקינד ומיכאל זלקינד,
בעלי השליטה בחברה ,כמנכ"לים משותפים בחברה ,לרבות כתבי שיפוי
שניתנו להם ,בתוקף מיום  5באפריל ( 2021מועד סיום הסכם הניהול
הנוכחי בין החברה לבין שני המנהלים הנ"ל) ולתקופה של שלוש שנים.

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה ,היקף פעילותה ותוצאותיה.

אלקו

694034

2049087

12/04/2021

מניות

 .3אישור הענקת מענק מיוחד למשנה למנכ"ל ולסמנכ"ל הכספים בגין שנת
.2020

בעד

המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לתוצאותיה של
החברה במהלך השנה האחרונה.

ישראכרט

1157403

0

12/04/2021

מניות

אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה ,בנוסח שצורף
כנספח א' לדוח הזימון .מדיניות התגמול המעודכנת תהיה בתוקף למשך
שלוש שנים החל מיום  1בינואר .2021

בעד

התקרות המוצעות במסגרת מדיניות התגמול של
החברה נראות לנו כסבירות ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה.

ישראכרט

1157403

0

12/04/2021

מניות

 .2אישור תנאי כהונתה והעסקתה של גברת תמר יסעור כיו"ר דירקטוריון
החברה ,בתוקף מיום  1באפריל  .2021אישור החלטה זו הינו בכפוף לאישור
האסיפה הכללית למדיניות התגמול המעודכנת של החברה ,כמפורט בסעיף
 1לנושאים שעל סדר היום.

בעד

התנאים המוצעים 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

ישראכרט

1157403

0

12/04/2021

מניות

 .3אישור חידוש התקשרות החברה עם מר רון וקסלר בהסכם העסקה
כמנכ"ל החברה ,בתוקף מיום  1באפריל  ,2021למעט נוסחת המענק השנתי
המעודכנת אשר תחול בגין כל שנת  .2021אישור החלטה זו הינו בכפוף
לאישור האסיפה הכללית למדיניות התגמול המעודכנת של החברה ,כמפורט
בסעיף  1לנושאים שעל סדר היום.

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

מגדל ביטוח

1081165

4010121

13/04/2021

מניות

 .1מינוי מר איתן בן אליהו לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של
שלוש שנים שתחל במועד אישור האסיפה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מגדל ביטוח

1081165

4010121

13/04/2021

מניות

 .2מינוי מר כרמי גילון כדירקטור בחברה ,החל ממועד אישור האסיפה ועד
תום האסיפה הכללית השנתית הבאה שתכונס לאחר דוח זה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מגדל ביטוח

1081165

4010121

13/04/2021

מניות

 .3אישור תנאי התגמול והפיצוי של מנכ"ל החברה ,מר מרדכי (מוטי) רוזן
("מר רוזן") ,אשר מכהן גם כיו"ר דירקטוריון חברת הבת ,מגדל חברה
לביטוח בע"מ ("מגדל ביטוח") ,כמפורט בדוח זימון זה להלן.

בעד

התגמול המוצע לו עומד בחוק שכר בכירים.

סופרגז אנרגיה

1166917

0

13/04/2021

מניות

 .1הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר  .2020ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה
לשנת  2020אשר פורסם ביום  8במרס  2021באתר ההפצה של רשות
ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
(אסמכתא מספר.)2021-01-028302 :

דיון

סופרגז אנרגיה

1166917

0

13/04/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,רו"ח
כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

סופרגז אנרגיה

1166917

0

13/04/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת באותם תנאי כהונה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

סופרגז אנרגיה

1166917

0

13/04/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת באותם תנאי כהונה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

החלטת האסיפה

דיון

נימוקים

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

סופרגז אנרגיה

1166917

0

13/04/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת באותם תנאי כהונה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

סופרגז אנרגיה

1166917

0

13/04/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של מר נחמיה חצקלביץ כדירקטור בלתי תלוי בחברה
לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

חברה לישראל

576017

6605285

18/04/2021

מניות

 .1עיון בדוח התקופתי לשנת  :2019דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים של
החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר .2019

דיון

דיון

חברה לישראל

576017

6605285

18/04/2021

מניות

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

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

חברה לישראל

576017

6605285

18/04/2021

מניות

 .3לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור אביעד קאופמן ,אשר ימשיך
להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף  2לדוח זימון האסיפה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

חברה לישראל

576017

6605285

18/04/2021

מניות

 .4לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור אמנון ליאון ,אשר ימשיך להיות
זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף  2לדוח זימון האסיפה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

חברה לישראל

576017

6605285

18/04/2021

מניות

 .5לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור יאיר כספי ,אשר ימשיך להיות
זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף  2לדוח זימון האסיפה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

חברה לישראל

576017

6605285

18/04/2021

מניות

 .6לאשר את חידוש כהונתה של הדירקטורית טלי בליש-מישוד ,אשר תמשיך
להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף  2לדוח זימון האסיפה

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

חברה לישראל

576017

6605285

18/04/2021

מניות

 .7לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור ויקטור שוחט ,אשר ימשיך להיות
זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף  2לדוח זימון האסיפה

חברה לישראל

576017

6605285

18/04/2021

מניות

 .8לאשר את הענקת כתב ההתחייבות לשיפוי למר ויקטור שוחט ,כאמור
בסעיף  3לדוח זימון האסיפה

בעד

חברה לישראל

576017

6605285

18/04/2021

מניות

 .9לעדכן את סעיף ( 11.2ביטוח נושאי משרה) למדיניות התגמול לנושאי
משרה בחברה כאמור בסעיף  4לדוח זימון האסיפה

בעד

ירושלים

726018

555045

18/04/2021

מניות

 .1לקבל ולדון בדוחות הכספיים של הבנק ובדוח הדירקטוריון וההנהלה על
מצב ענייני הבנק לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2020

דיון

דיון

ירושלים

726018

555045

18/04/2021

מניות

 .2למנות 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

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

ירושלים

726018

555045

18/04/2021

מניות

 .3תיקון תקנון הבנק לעניין הוראות שונות

בעד

שינויים בתקנון החברה ובמתכונת דיווח ,בהתאם
לס''  16למדיניות

ירושלים

726018

555045

18/04/2021

מניות

 .4תיקון תקנון הבנק לעניין הוראות הנוגעות לפטור

בעד

שינויים בתקנון החברה ובמתכונת דיווח ,בהתאם
לס''  16למדיניות פטור לדירקטורים ונושאי משרה,
בהתאם לס''  13למדיניות

ירושלים

726018

555045

18/04/2021

מניות

 .5אישור עדכון מדיניות התגמול של הבנק [הוספת האפשרות להעניק מענק
משתנה נוסף "מענק מיוחד בקשר לעסקה מיוחדת"]

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

עבר

נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנו.

עבר

התיקון תואם 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

ירושלים

726018

555045

18/04/2021

מניות

 .6אישור עדכון מדיניות התגמול של הבנק [הוספת פטור לכל נושאי משרה
ולרבות כל הדירקטורים]

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות פטור
לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס''  13למדיניות

ירושלים

726018

555045

18/04/2021

מניות

 .7הענקת כתב פטור לכל נושאי המשרה ולרבות לכל הדירקטורים בבנק,
המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת (ובכללם אלו שימונו בעתיד) לרבות המנכ"ל
המכהן ו/או כל מנכ"ל שיכהן מעלת לעת (וכזה שימונה בעתיד) ולרבות
דירקטורים בבנק שהינם בעלי שליטה בבנק ו/או קרוביהם

בעד

פטור לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

ירושלים

726018

555045

18/04/2021

מניות

 .8מענק משתנה נוסף " -מענק מיוחד בקשר לעסקה מיוחד" ,גם למנכ"ל,
מר גיל טופז

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

אדגר השקעות

1820083

831598

18/04/2021

מניות

 .1לאשר הקצאת  1,500,000אופציות לא רשומות למסחר ,הניתנות
למימוש ל 1,500,000 -מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א של החברה ,למר
רועי גדיש ,מנכ"ל החברה.

בעד

עבר

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

אדגר השקעות

1820083

831598

18/04/2021

מניות

 .2לאשר תיקון מדיניות התגמול של החברה בנושא ביטוח אחריות
דירקטורים ונושאי משרה.

בעד

עבר

התיקונים המוצעים במדיניות התגמול הינם בהתאם
לעמדת רשות ניירות ערך ונראים לנו כסבירים.

אאורה

373019

426146

18/04/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר  2019ולשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר ,2020
כמפורט בסעיף  1.1לדוח זימון האסיפה המצ"ב

דיון

דיון

דיון

אאורה

373019

426146

18/04/2021

מניות

 .2דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת  2019ולשנת  ,2020כמפורט
בסעיף  1.2לדוח זימון האסיפה המצ"ב

דיון

דיון

דיון

אאורה

373019

426146

18/04/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון
החברה לקבוע את שכרו ,כמפורט בסעיף  1.3לדוח זימון האסיפה המצ"ב

בעד

עבר

משרד רואי החשבון הינו בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אאורה

373019

426146

18/04/2021

מניות

 .4מינויו מחדש של מר גדי קורן (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה
לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה,
כמפורט בסעיף  1.4לדוח זימון האסיפה המצ"ב

אאורה

373019

426146

18/04/2021

מניות

 .5מינויו מחדש של מר משה שמעוני (דירקטור בלתי-תלוי) כדירקטור
בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של
החברה ,כמפורט בסעיף  1.4לדוח זימון האסיפה המצ"ב

בעד

אאורה

373019

426146

18/04/2021

מניות

 .6אישור חלוקת דיבידנד ,כמפורט בסעיף  1.5לדוח זימון האסיפה המצ"ב

בעד

אל על

1087824

468455

19/04/2021

מניות

 .1לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי המכהן בחברה ,מר
גבריאל מימון ,לתקופת כהונה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אל על

1087824

468455

19/04/2021

מניות

 .2לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי המכהן בחברה ,ד"ר
אמנון שרייבר ,לתקופת כהונה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אל על

1087824

468455

19/04/2021

מניות

 .3לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר דירקטוריון החברה ,מר ברודט,
רטרואקטיבית לתקופה החל מיום  20באוקטובר  2020וזאת על־פי תנאי
הסכם העסקה ,אשר עיקריו מפורטים בסעיף  2לדוח זימון האסיפה

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

אל על

1087824

468455

19/04/2021

מניות

 .4לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה ,מר אביגל שורק,
רטרואקטיבית לתקופה החל מיום  22בינואר  2021וזאת על־פי תנאי הסכם
העסקה ,אשר עיקריו מפורטים בסעיף  3לדוח זימון האסיפה

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

עבר

הדיבידנד 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

גזית גלוב

126011

5514297

20/04/2021

מניות

 .1הנושא :אישור תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה ,מר חיים כצמן .פרטים:
מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר כצמן ,בעל השליטה בחברה,
בגין כהונתו כמנכ"ל החברה ,לתקופה של  3שנים ,בתוקף החל מיום 1
בפברואר  .2021התגמול השנתי הכולל יעמוד על סך מקסימלי של 5,600
אלפי ש"ח ("תקרת התגמול") והוא יהיה מורכב מ( :א) שכר שוטף ותנאים
נלווים וכן (ב) מענק שנתי תלוי ביצועים ומענק נדחה ,כמפורט להלן .מר
כצמן יהיה זכאי לשכר חודשי ,נכון למועד דוח זה ,בעלות מקסימאלית של כ-
 280אלפי ש"ח בחודש (הכולל שכר בסיס ותנאים סוציאליים ונלווים
מקובלים בחברה (כפי שיעודכן מעת לעת)) ,המשקף עלות שנתית לחברה,
בסך של כ 3,360-אלפי ש"ח (בהנחה כי החברה סולו נושאת במלוא התגמול
השנתי של מר כצמן לבדה) .השכר הקבוע שישולם למר כצמן מידי החברה
סולו ,יחושב כסך השווה ל 60%-מתוך ההפרש בין תקרת התגמול (5,600
אלפי ש"ח) לבין העלות הכוללת של התגמולים שישולמו למר כצמן על ידי
חברות הבת שאינן בבעלותה המלאה של החברה ,כפי שיהיו מעת לעת,
אשר נכון למועד הדוח הינו בסך של סך של  700אלפי יורו בשנה בגין כהונתו
כיו"ר  ATRוסך של כ 165 -אלפי יורו בשנה בשל כהונתו

בעד

גזית גלוב

126011

5514297

20/04/2021

מניות

הנושא :הענקה מחדש של פטור לסגן יו"ר הדירקטוריון ,מנכ"ל החברה ובעל
השליטה בה ,מר חיים כצמן .פרטים :בהתאם למדיניות התגמול של החברה,
שאושרה באסיפה הכללית של החברה ביום  15במרץ ( 2020לפרטים ר'
דוח זימון אסיפה כללית של החברה מיום  9בפברואר ( 2020אסמכתה:
"( )2020-01-014232מדיניות התגמול") ,נקבע כי החברה תשאף להעניק
לכל נושא משרה כתב פטור מאחריות ,בכפוף לכל דין ,וכן כי כתבי פטור ,ככל
שיוענקו ,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) .באסיפה הכללית של החברה
שנערכה בחודש יוני  ,2018הוענק למר כצמן פטור בנוסח ובהיקף זהה
לנוסח שהוענק ליתר נושאי המשרה בחברה ,המצורף כנספח ב' לדוח זימון
האסיפה .בהתאם להוראות סעיפים  )4(270ו 275-לחוק החברות ,תנאי
כהונה והעסקה של בעל שליטה טעונים אישור ועדת התגמול ,הדירקטוריון
והאסיפה הכללית ,אחת לשלוש שנים .בהתאם ,ביום  9במרץ  2021אישר
דירקטוריון החברה ,לאחר אישור ועדת התגמול ,הענקה מחדש של כתב
הפטור למר כצמן ,בנוסח זהה לנוסח שהוענק ליתר הדירקטורים ונושאי
המשרה בחברה ובהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה .לפרטים
נוספים ,לרבות בדבר נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור העסקה ,ר'
סעיפים  2ו 6.2-בדוח זימון האסיפה .ההחלטה :להעניק למר כצמן כתב
פטור מאחריות בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה ,לתקופה של
שלוש שנים ,החל מיום  1בפברואר .2021

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

אנו מוצאים את התנאים כמקובלים לאור הפחתת
בחברה בתנאיו.

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

גזית גלוב

126011

5514297

20/04/2021

מניות

 .3הנושא :הענקה מחדש של כתב התחייבות לשיפוי לסגן יו"ר הדירקטוריון,
מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה ,מר חיים כצמן .פרטים :בהתאם למדיניות
התגמול ,מדיניות החברה היא ליתן התחייבות לשיפוי לכל נושאי המשרה
בחברה עם כניסתם לתפקיד .ביום  17באוקטובר  2017אישרה האסיפה
הכללית ,לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ,הענקת כתב
התחייבות לשיפוי למר כצמן ,בנוסח ובהיקף שהוענק ליתר נושאי המשרה
בחברה ,המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה ("כתב ההתחייבות לשיפוי").
בהתאם להוראות סעיפים  )4(270ו 275-לחוק החברות ,תנאי כהונה
והעסקה של בעל שליטה טעונים אישור ועדת התגמול ,הדירקטוריון
והאסיפה הכללית ,אחת לשלוש שנים .בהתאם ,ביום  9במרץ  2021אישר
דירקטוריון החברה ,לאחר אישור ועדת התגמול ,הענקה מחדש של כתב
ההתחייבות לשיפוי למר כצמן ,בנוסח זהה לנוסח שהוענק ליתר הדירקטורים
ונושאי המשרה בחברה ובהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה.
לפרטים נוספים ,לרבות בדבר נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור
העסקה ,ר' סעיפים  2ו 6.2-בדוח זימון האסיפה הכללית .החלטה :להעניק
מחדש למר חיים כצמן כתב התחייבות לשיפוי בהתאם להוראות מדיניות
התגמ

בעד

נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנו.

הכשרת הישוב

612010

880275

20/04/2021

מניות

 .1לאשר את התקשרות החברה בהסכם הניהול עם חברת הניהול ,כמפורט
בדוח המצ"ב.

נגד

התנאים המוצעים נראים לנו כגבוהים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

הכשרת הישוב

612010

880275

20/04/2021

מניות

 .2לאשר את חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם דנית ,כמפורט
בדוח העסקה המצ"ב.

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

הכשרת הישוב

612010

880275

20/04/2021

מניות

 .3אישור תשלום מענק חד פעמי מיוחד לדנית ,כמפורט בדוח העסקה
המצ"ב.

בעד

המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה.

רקח

1081009

260671

20/04/2021

מניות

אישור מדיניות התגמול של החברה לתקופה של שלוש שנים נוספות
שתחילתה ביום  15באפריל 2021

בעד

אנו מוצאים את מדיניות התגמול המוצעת כסבירה.

רקח

1081009

260671

20/04/2021

מניות

 .2אישור כתב שיפוי לנושאי משרה בחברות הקבוצה ,שאינם נמנים על בעלי
השליטה בחברה או קרוביהם

בעד

נוסח כתב השיפוי בחברה תואם את מדיניותנו.

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

רקח

1081009

260671

20/04/2021

מניות

 .3אישור ואשרור כתב פטור לנושאי משרה בחברות הקבוצה שאינם נמנים
על בעלי השליטה בחברה או קרוביהם

בעד

נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנו.

רקח

1081009

260671

20/04/2021

מניות

 .4אישור כתב שיפוי לנושאי המשרה בחברות הקבוצה הנמנים על בעלי
השליטה בחברה או קרוביהם

בעד

נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנו.

רקח

1081009

260671

20/04/2021

מניות

 .5אישור כתב פטור לנושאי המשרה בחברות הקבוצה הנמנים על בעלי
השליטה של החברה או קרוביהם

בעד

נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנו.

רקח

1081009

260671

20/04/2021

מניות

 .6אישור הארכת העסקת מר מרדכי אלגרבלי ,כמנכ"ל הקבוצה ללא שינוי
כלשהו בתנאי העסקתו הקיימים שתחילתה ביום  15באפריל 2021

בעד

התנאים המוצעים לו סבירים ביחס למקובל בשוק.

רקח

1081009

260671

20/04/2021

מניות

 .7אישור הארכת העסקת גב' ג'ורג'ט אלגרבלי ,כמנהלת חטיבת התעשייה
בחברה ללא שינוי כלשהו בתנאי העסקתה הקיימים שתחילתה ביום 15
באפריל 2021

בעד

התנאים המוצעים לה הינם ללא שינוי וסבירים ביחס
למקובל בשוק.

רקח

1081009

260671

20/04/2021

מניות

 .8אישור הארכת העסקתו של מר יובל אלגרבלי ,כמשנה למנכ"ל שינוי תנאי
העסקתו ובכלל זה הקצאת אופציות לתקופה של  3שנים שתחילתה ביום 15
באפריל 2021

בעד

אנו מוצאים את התנאים המוצעים לו כסבירים.

רקח

1081009

260671

20/04/2021

מניות

 .9אישור הארכת כהונתה של גב' אורלי זילברמן כדירקטורית חיצונית
בחברה לכהונה נוספת בת  3שנים שתחילתה  15באפריל 2021

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

מגדל ביטוח

1081165

4010121

21/04/2021

מניות

 .1מינוי מר איתן בן אליהו לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של
שלוש שנים שתחל במועד אישור האסיפה.

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

נימוקים

החלטת האסיפה

מגדל ביטוח

1081165

4010121

21/04/2021

מניות

 .2מינוי מר כרמי גילון כדירקטור בחברה ,החל ממועד אישור האסיפה ועד
תום האסיפה הכללית השנתית הבאה שתכונס לאחר דוח זה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מגדל ביטוח

1081165

4010121

21/04/2021

מניות

 .3אישור תנאי התגמול והפיצוי של מנכ"ל החברה ,מר מרדכי (מוטי) רוזן
("מר רוזן") ,אשר מכהן גם כיו"ר דירקטוריון חברת הבת ,מגדל חברה
לביטוח בע"מ ("מגדל ביטוח") ,כמפורט בדוח זימון זה להלן.

בעד

התגמול המוצע לו עומד בחוק שכר בכירים.

אפי נכסים

1091354

3182784

21/04/2021

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה ,לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2019

דיון

אפי נכסים

1091354

3182784

21/04/2021

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 והנסיון הדרושים לתפקיד.

אפי נכסים

1091354

3182784

21/04/2021

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 והנסיון הדרושים לתפקיד.

אפי נכסים

1091354

3182784

21/04/2021

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 והנסיון הדרושים לתפקיד.

אפי נכסים

1091354

3182784

21/04/2021

מניות

 .5הגדלת ההון הרשום של החברה נוסח ההחלטה המוצעת :להגדיל את
ההון הרשום של החברה ב 20,000,000 -ש"ח ,מחולקים ל20,000,000 -
מניות רגילות של החברה בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת ,באופן שלאחר ההגדלה
האמורה יעמוד ההון הרשום של החברה על  60,000,000ש"ח ,מחולק ל-
 60,000,000מניות רגילות של החברה בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת

בעד

אנו מוצאים את הגדלת ההון המוצעת כסבירה
וסבורים כי בשינוי המוצע אין לפגוע בזכויות בעלי
מניות המיעוט.

אפי נכסים

1091354

3182784

21/04/2021

מניות

 .6מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם  .נוסח ההחלטה המוצעת:
למנות מחדש את קוסט פורר גבאי את קסירר ( ,)EYכרואה החשבון המבקר
של החברה.

בעד

משרד רואי החשבון הינו בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

דיון

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אפי נכסים

1091354

3182784

21/04/2021

מניות

 .7אישור תוכנית תגמול הוני למנכ"ל החברה ולנושאי משרה נוספים נוסח
ההחלטה המוצעת :לאשר הקצאה מכח תוכנית תגמול הוני למנכ"ל החברה
(להלן" :המנכ"ל") ,למשנה למנכ"ל החברה ומנהל הכספים הראשי (להלן:
"המשנה למנכ"ל") ול 8 -עובדים ונושאי משרה נוספים בחברה ובחברות בת
של החברה ,לפיה ,בין היתר ,מנכ"ל החברה יהיה זכאי לקבלת 40,000
כתבי אופציה ניתנים למימוש למניות החברה ,המשנה למנכ"ל יהיה זכאי
לקבלת  30,000כתבי אופציה ניתנים למימוש למניות החברה.

בעד

אפי נכסים

1091354

3182784

21/04/2021

מניות

 .8אישור עדכון לתוכנית תגמול הוני משנת  2019למנכ"ל החברה ולנושאי
משרה נוספים נוסח ההחלטה המוצעת :לאשר הכללתו של מנגנון האצה
למועד ההבשלה של ני"ע ההמירים בקרות אירועים מסוימים בתוכנית
התגמול ההוני שאושרה על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחודש
מאי ( 2019אשר מכוחה הוקצו למנכ"ל החברה ולניצעים נוספים ני"ע
המירים של החברה) ,וכן לעדכן את המנגנון לקביעת סכום ההטבה הכספי,
בהתאם לרולינג שהתקבל ממס הכנסה

בעד

להתרשמותנו ,מדובר במנגנון האצה מקובל בתכניות
תגמול הוני.

אלספק

1090364

42660

21/04/2021

מניות

אישור התקשרות החברה מחדש בהסכם העסקה עם אורן הררי ,בנו של
בעל השליטה בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום  1באפריל 2021

בעד

התגמול המוצע לו סביר ביחס למקובל בשוק.

גנריישן קפיטל

1156926

0

21/04/2021

מניות

 .1דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2020כמפורט בסעיף  1.1לדוח
זימון האסיפה.

דיון

גנריישן קפיטל

1156926

0

21/04/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד  KPMGסומך חייקין רואי חשבון ,כרואה החשבון
המבקר של החברה ,החל ממועד אישור האסיפה ועד תום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה.

בעד

ביג

1097260

3711827

21/04/2021

מניות

 .1הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2020

דיון

ביג

1097260

3711827

21/04/2021

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 2020

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

ביג

1097260

3711827

21/04/2021

מניות

 .3אישור מינוי מחדש של מר איתן בר זאב לתקופת כהונה נוספת
בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

תנאי התגמול ההוני נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

דיון

דיון

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

דיון

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

ביג

1097260

3711827

21/04/2021

מניות

 .4אישור מינוי מחדש של מר ישראל יעקבי לתקופת כהונה נוספת
בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

ביג

1097260

3711827

21/04/2021

מניות

 .5אישור מינוי מחדש של מר דניאל נפתלי לתקופת כהונה נוספת
בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

ביג

1097260

3711827

21/04/2021

מניות

 .6אישור מינוי מחדש של גב' נועה נפתלי לתקופת כהונה נוספת
בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

ביג

1097260

3711827

21/04/2021

מניות

 .7עדכון התקשרויות החברה מעת לעת בפוליסות לביטוח אחריות נושאי
משרה של החברה

בעד

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

בזק

230011

7345130

22/04/2021

מניות

דיון בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה והדוחות הכספיים של החברה
לשנת  ,2020הצפויים להתפרסם עובר למועד האסיפה ,ביום  25במרץ
.2021

דיון

בזק

230011

7345130

22/04/2021

מניות

 .2אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון סומך חייקין  KPMGכמשרד
רואה החשבון המבקר של החברה לשנת  ,2021עד למועד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

בזק

230011

7345130

22/04/2021

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של הדירקטור (המכהן כיו"ר הדירקטוריון) ,מר גיל
שרון ,לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

בזק

230011

7345130

22/04/2021

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של הדירקטור ,מר דארן גלאט ,לתקופת כהונה נוספת
בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
בעלי המניות של החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

דיון

דיון

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

22/04/2021

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של הדירקטור ,מר רן פורר ,לתקופת כהונה נוספת
בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
בעלי המניות של החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

בזק

230011

7345130

22/04/2021

מניות

 .6אישור מינויו מחדש של הדירקטור ,מר תומר ראב"ד ,לתקופת כהונה
נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה
של בעלי המניות של החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

בזק

230011

7345130

22/04/2021

מניות

 .7אישור מינויו מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי ,מר דוד גרנות ,לתקופת
כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית
הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

בזק

230011

7345130

22/04/2021

מניות

 .8אישור מינויו מחדש של הדירקטור מקרב העובדים ,מר יוסי אברג'יל,
לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

הינו בעל הניסיון הדרוש למילוי התפקיד.

בזק

230011

7345130

22/04/2021

מניות

 .9אישור מינויה מחדש של הגברת עידית לוסקי לתקופת כהונה נוספת
(שנייה) בת שלוש ( )3שנים כדירקטורית חיצונית בחברה ,וזאת החל מיום
 26באפריל  2021ועד ליום  25באפריל ( 2024כולל).

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בזק

230011

7345130

22/04/2021

מניות

 .10אישור מינויה לראשונה של הגברת ציפי לבני כדירקטורית חיצונית
בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה בת שלוש ( )3שנים ,וזאת החל מיום
 26באפריל  2021ועד ליום  25באפריל ( 2024כולל).

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בזק

230011

7345130

22/04/2021

מניות

 .11בכפוף לאישור מינויה של המועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית
בדירקטוריון החברה כמפורט בסעיף  2.10לדוח זימון האסיפה ,אישור מתן
כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות למועמדת לכהונה כדירקטורית
חיצונית בנוסח הזהה לכתבי ההתחייבות לשיפוי וכתבי ההתחייבות לפטור
מאחריות שאושרו על ידי האסיפה הכללית לכל נושאי המשרה בחברה
בימים  6בפברואר  14 ,2020במאי  6 ,2020בספטמבר  2020ו – 18
בינואר .2021

בעד

בזק

230011

7345130

22/04/2021

מניות

 .12אישור ביצוע תיקונים ועדכונים לסעיף ( 8.1ביטוח) למדיניות התגמול
של נושאי המשרה של החברה כמשמעותה בסעיף 267א(א) לחוק החברות,
כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית ביום  23במאי  2019לתקופה של
שלוש ( )3שנים ,ותוקנה בימים  6בפברואר  14 ,2020במאי  2020ו – 18
בינואר .2021

בעד

התנאים המוצעים תואמים את מדיניותנו.

אנו מוצאים את התיקונים המוצעים כמקובלים.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

מימון ישיר קב

1168186

0

22/04/2021

מניות

 .1לאשר את חידוש מינויו של יו"ר הדירקטוריון ,מר דורון שנידמן ,לתקופת
כהונה נוספת ,עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מימון ישיר קב

1168186

0

22/04/2021

מניות

 .2לאשר את חידוש מינויו של סגן יו"ר הדירקטוריון ,מר משה (מוקי) שנידמן,
לתקופת כהונה נוספת ,עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי
המניות של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מימון ישיר קב

1168186

0

22/04/2021

מניות

 .3לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור ,מר יוסי קוצ'יק ,לתקופת כהונה
נוספת ,עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מימון ישיר קב

1168186

0

22/04/2021

מניות

 .4לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור ,מר בצלאל לבנה ,לתקופת כהונה
נוספת ,עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מימון ישיר קב

1168186

0

22/04/2021

מניות

 .5לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית ,ד"ר חדוה בר ,לתקופת כהונה
נוספת ,עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

הורד מסדר היום בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מימון ישיר קב

1168186

0

22/04/2021

מניות

 .6לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור ,מר שמואל מאיר מסנברג,
לתקופת כהונה נוספת ,עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי
המניות של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מימון ישיר קב

1168186

0

22/04/2021

מניות

 .7לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור ,מר ברוך טנה ,לתקופת כהונה
נוספת ,עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מימון ישיר קב

1168186

0

22/04/2021

מניות

 .8לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה ,גב' הילה בן
חיים ,לתקופת כהונה נוספת ,עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי
המניות של 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

נימוקים

החלטת האסיפה

מימון ישיר קב

1168186

0

22/04/2021

מניות

 .9לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ,רואי
חשבון ,כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופת כהונה נוספת ,עד
האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

משרד רו"ח בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מימון ישיר קב

1168186

0

22/04/2021

מניות

 .10דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה ,לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר.2020 ,

דיון

דיון

מימון ישיר קב

1168186

0

22/04/2021

מניות

 .11לאשר את עדכון שכר הבסיס של מר ערן וולף ,מנכ"ל החברה ,לשכר
בסיס חודשי בסך של  85,000ש"ח (חלף סך של  76,950ש"ח) ,צמוד למדד
המחירים לצרכן ,וכן לאשר תכנית מענק שנתי עבורו לשנת .2021

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

מימון ישיר קב

1168186

0

22/04/2021

מניות

 .12לאשר הענקת מענק בשיקול דעת למר ערן וולף ,מנכ"ל החברה ,בגובה
של  3משכורות חודשיות (כ 231-אלפי ש"ח) ,בהתאם למדיניות התגמול
(כהגדרת המונח בדוח הזימון המצ"ב) ,וזאת בגין תרומתו במהלך שנת
 2020וכן לאור שביעות רצון דירקטוריון החברה מתפקידו.

בעד

המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה.

מימון ישיר קב

1168186

0

22/04/2021

מניות

 .13לאשר להסמיך את דירקטוריון החברה (בכפוף לקבלת אישור ועדת
התגמול) להעניק מידי שנה קלנדרית מענק בשיקול דעת בהיקף שלא יעלה
על  3משכורות חודשיות ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובכפוף להוראות
מדיניות התגמול (כהגדרת המונח בדוח הזימון המצ"ב) ,למר ערן וולף,
מנכ"ל החברה.

בעד

אנו מוצאים את היקף המענק המוצע בשיקול דעת
כסביר ביחס לגודל החברה והיקף פעילותה.

אנרגין טכנו

1172071

0

22/04/2021

מניות

 .1מינוי דירקטורית חיצונית  -גב' ענבר מימון פומרנצ'יק

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אנרגין טכנו

1172071

0

22/04/2021

מניות

 .2מינוי דירקטור חיצוני  -מר אורן מוהר

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אנרגין טכנו

1172071

0

22/04/2021

מניות

 .3אישור שינוי שמה של החברה

בעד

שינוי שם החברה אינו צפוי לפגוע בבעלי מניות
המיעוט בחברה.

גב ים

759019

4094023

22/04/2021

מניות

 .1דיון (ללא החלטה) בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר .2020

דיון

דיון

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

גב ים

759019

4094023

22/04/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן ( )PWCכרואי
החשבון המבקרים של החברה ודיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים
בגין תקופת כהונתם.

בעד

משרד רו"ח בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

גב ים

759019

4094023

22/04/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,מר אלדד פרשר (יו"ר
הדירקטוריון) ,כמפורט בסעיף  3לדוח הזימון המצורף.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

גב ים

759019

4094023

22/04/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,מר יובל ברונשטיין ,כמפורט
בסעיף  3לדוח הזימון המצורף.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

גב ים

759019

4094023

22/04/2021

מניות

 .5מנוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,מר אילן גיפמן ,כמפורט בסעיף
 3לדוח הזימון המצורף.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

גב ים

759019

4094023

22/04/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של הדירקטור המכהן החברה ,מר יורם טורבוביץ ,כמפורט
בסעיף  3לדוח הזימון המצורף.

בעד

הורד מסדר היום בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

גב ים

759019

4094023

22/04/2021

מניות

 .7הארכת כהונתו של מר ברני מוסקוביץ' כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת
כהונה שנייה בת שלוש שנים ,כמפורט בסעיף  4לדוח הזימון המצורף.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

גב ים

759019

4094023

22/04/2021

מניות

 .8הארכת כהונתו של מר יוסף שטח כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת
כהונה שלישית בת שלוש שנים ,כמפורט בסעיף  5לדוח הזימון המצורף.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

גב ים

759019

4094023

22/04/2021

מניות

 .9שינוי שם החברה באנגלית ועדכון תקנון ותזכיר החברה ,כמפורט בסעיף
 6לדוח הזימון המצורף.

בעד

לדידנו ,השינוי המוצע 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

נימוקים

החלטת האסיפה

אנו סבורים כי עסקת המיזוג המוצעת הינה לטובת
בעלי המניות בחברה.

אינפימר

1080688

53285

22/04/2021

מניות

 .1אישור מיזוג פיוצ'ר קרופס לחברה ואישור והתנאים הנלווים למיזוג
כמפורט בדו"ח הזימון

בעד

גן שמואל

532010

577454

22/04/2021

מניות

 .1מוצע לאשר את עדכון המסגרת לעריכת פוליסת ביטוח אחריות נושאי
משרה ודירקטורים בחברה ,שאושרה על ידי האסיפה הכללית ביום 20
באפריל ,2020 ,באופן שיוסרו ממנה ההתייחסויות לגובה הפרמיה ,דמי
ההשתתפות העצמית והחובה להתקשר עם מבטח ישראלי .מעבר לכך ,לא
יחולו שינויים נוספים במסגרת לעריכת פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה
ודירקטורים בחברה .בהתאם ,ועדת התגמול של החברה תהיה רשאית
לאשר התקשרות בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים בחברה
כפי שיהיו מעת לעת ,שתירכש מכוח מסגרת הביטוח המפורטת לעיל (בין על

בעד

התיקון המוצע תואם את המקובל בשוק.

פרשקובסקי

1102128

660725

22/04/2021

מניות

 .1אישור תנאי העסקתו של מר עדי קרדי ,קרוב של הגב' מאיה קרדי הנמנית
עם בעלי השליטה בחברה ,המכהן כמנהל פעילות החברה בארה"ב.

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

קרור

621011

1158265

22/04/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר 2020

דיון

דיון

קרור

621011

1158265

22/04/2021

מניות

 .2למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה
החשבון המבקר של החברה לשנת  ,2021ועד לתום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה ,וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו
של רואה החשבון המבקר בהתאם להמלצת ועדת הביקורת ולאופי והיקף
השירותים שינתנו על ידו

בעד

משרד רואי החשבון הינו בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

קרור

621011

1158265

22/04/2021

מניות

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

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

קרור

621011

1158265

22/04/2021

מניות

 .4למנות מחדש את מר דוד שמואל ,המכהן כדירקטור בחברה ,לתקופת
כהונה נוספת החלה ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית
שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

ירושלים

726018

555045

25/04/2021

מניות

 .1אישור גבולות הכיסוי של ביטוח דירקטורים ונושאי המשרה

בעד

עבר

התנאים המוצעים תואמים את המקובל בשוק.

רני צים

1143619

266933

25/04/2021

מניות

 .1אישור מינויה של גב' נורית פלג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת
כהונה נוספת (שניה)

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

סולאיר

1172287

0

25/04/2021

מניות

 .1דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת  2020כמפורט בסעיף  2.1לדוח
זימון האסיפה

סולאיר

1172287

0

25/04/2021

מניות

 .2מינוי רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו כמפורט בסעיף
 2.2לדוח זימון האסיפה

בעד

סולאיר

1172287

0

25/04/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של הגב' פאולה וילין שגב (המכהנת כיו"ר דירקטוריון
החברה) ,כדירקטורית בדירקטוריון החברה כמפורט בסעיף  2.3לדוח זימון
האסיפה

בעד

עבר

סולאיר

1172287

0

25/04/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר אלון שגב (המכהן כמנכ"ל החברה) כדירקטור
בדירקטוריון החברה כמפורט בסעיף  2.3לדוח זימון האסיפה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

סולאיר

1172287

0

25/04/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של מר יפתח זיידמן כדירקטור בדירקטוריון החברה כמפורט
בסעיף  2.3לדוח זימון האסיפה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

סולאיר

1172287

0

25/04/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של מר אבישי מלכה כדירקטור בדירקטוריון החברה כמפורט
בסעיף  2.3לדוח זימון האסיפה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

סולאיר

1172287

0

25/04/2021

מניות

 .7מינוי מחדש של מר עמית חיות (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור
בדירקטוריון החברה כמפורט בסעיף  2.3לדוח זימון האסיפה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

סולאיר

1172287

0

25/04/2021

מניות

 .8מתן התחייבות לשיפוי למר דניאל אבידן (דירקטור חיצוני) ולגב' ג'קלין
נטלי סטרומינג (דירקטורית חיצונית) כמפורט בסעיף  2.4לדוח זימון האסיפה

בעד

עבר

נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנו.

סולאיר

1172287

0

25/04/2021

מניות

 .9מתן התחייבות לפטור למר דניאל אבידן (דירקטור חיצוני) ולגב' ג'קלין
נטלי סטרומינג (דירקטורית חיצונית) כמפורט בסעיף  2.5לדוח זימון האסיפה

נגד

עבר

נוסח כתב הפטור אינו תואם את מדיניותנו.

ישרס

613034

2941341

26/04/2021

מניות

 .1אישור הארכת תוקף התקשרות בהסכם עם חברה פרטית בשליטתו של
מר שלמה איזנברג ,מבעלי השליטה בחברה ,לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון
פעיל באמצעות מר שלמה איזנברג ,בתוקף לשלוש שנים החל מיום  1במאי
 ,2021לרבות אישור מנגנון בונוס המותנה ביעדים ביחס לשנים  2021עד
( 2023כולל).

בעד

עבר

אייאייאםאינפ

1171230

0

26/04/2021

 .1אישור מינויה לראשונה של הגב' איריס לוונשטיין כדירקטורית חיצונית
יחידת השתתפות בשותף הכללי לתקופה של שלוש ( )3שנים החל ממועד אישור האסיפה
הכללית ,ואישור תנאי התגמול להם תהיה זכאית.

בעד

לא עבר

אייאייאםאינפ

1171230

0

26/04/2021

יחידת השתתפות  .2אישור מינויו של מר דן זיסקינד כדירקטור בשותף הכללי של השותפות

בעד

לא עבר

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

הינה בעלת הניסיון הדרוש למילוי התפקיד.

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

אייאייאםאינפ

1171230

0

26/04/2021

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

 .3אישור שינוי שם השותפות כדלהלן( :א) בעברית -אימד אינפיניטי מדיקל -
שותפות מוגבלת; (ב) באנגליתIMED Infinity Medical - Limited -
יחידת השתתפות ( ;Partnershipג) ל שם דומה לשמות המוצעים בסעיפים (א) ו(-ב) לעיל כפי
שיאושר על ידי רשם החברות והשותפויות ,ולהסמיך את הנהלת השותפות
לאשר שם דומה וכן לעדכן בהתאם את שם השותפות בהסכם השותפות.

המלצה

בעד

החלטת האסיפה

עבר

נימוקים

שינוי שם החברה אינו צפוי לפגוע בבעלי מניות
המיעוט בחברה.

נקסטקום

1095785

63760

27/04/2021

מניות

לאשר את הארכת התקשרות החברה עם מר ישראלי ,אשר הינו בעל
השליטה בחברה (מחזיק בכ 61.4%-מהונה המונפק והנפרע של החברה)
ויו"ר דירקטוריון החברה ,בהסכם העסקה כמנכ"ל החברה לתקופה נוספת
וללא שינוי בתנאי העסקתו ,בהתאם להוראות סעיף (275א )1()1לחוק
החברות ,וזאת החל מיום  1במאי.2021 ,

בעד

נקסטקום

1095785

63760

27/04/2021

מניות

לאשר את הארכת כתב השיפוי למר גיא ישראלי  ,יו"ר דירקטוריון ,מנכ"ל
ובעל שליטה למשך תקופה של  3שנים ,החל מיום  10במאי.2021 ,

בעד

עבר

נקסטקום

1095785

63760

27/04/2021

מניות

 .3אישור מינויו של מר שלומי בסון המכהן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה נוספת בת שלוש שנים אשר תחילתה ביום  27באפריל ,2021 ,ועד
ליום  26באפריל.2024 ,

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

נקסטקום

1095785

63760

27/04/2021

מניות

 .4אישור מינויה של גב' אורנה הוזמן בכור לראשונה כדירקטורית בלתי תלוי
בחברה ,וזאת החל ממועד אישור המינוי על ידי האסיפה ועד לאסיפה
השנתית הבאה של החברה

בעד

עבר

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מספנות ישראל

1168533

0

27/04/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת .2020

דיון

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

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

מספנות ישראל

1168533

0

27/04/2021

מניות

 .2לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר שלמה פוגל,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מספנות ישראל

1168533

0

27/04/2021

מניות

 .3לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר סמי קצב,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מספנות ישראל

1168533

0

27/04/2021

מניות

 .4לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אסי שמלצר,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מספנות ישראל

1168533

0

27/04/2021

מניות

 .5לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) גל יוסף תורן,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מספנות ישראל

1168533

0

27/04/2021

מניות

 .6לאשר את חידוש מינויו של מר אלכס טל כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד
למועד האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

מספנות ישראל

1168533

0

27/04/2021

מניות

 .7אישור מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר.

מספנות ישראל

1168533

0

27/04/2021

מניות

 .8עדכון מנגנון המענק השנתי למר ארז כץ ,נושא משרה בחברה בת של
החברה שהינו קרוב של אחד מבעלי השליטה בחברה החל מהמענק בגין
שנת  2021וכן אישור מענק שנתי בגין שנת .2020

בעד

מספנות ישראל

1168533

0

27/04/2021

מניות

 .9אישור למפרע מתן מענק מיוחד למר ארז כץ בעבור שנת  2020עקב
תרומתו להנפקת מניות החברה

בעד

עבר

גולף

1096148

94522

27/04/2021

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה

בעד

עבר

אנו מוצאים את מדיניות התגמול המוצעת כסבירה.

גולף

1096148

94522

27/04/2021

מניות

 .2אישור הקצאת  918,480אופציות שאינן רשומות למסחר ,הניתנות
למימוש ל 918,480 -מניות רגילות של החברה ,לארבעה נושאי משרה
בחברה.

בעד

עבר

אנו מוצאים את תנאי ההקצאה כמתמרצים.

גולף

1096148

94522

27/04/2021

מניות

 .3אישור הקצאת  235,508אופציות שאינן רשומות למסחר ,הניתנות
למימוש ל 235,508-מניות רגילות של החברה ,למר גונן ביבר ,יו"ר
דירקטוריון החברה

בעד

עבר

אנו מוצאים את תנאי ההקצאה כמתמרצים בצורה
סבירה.

גולף

1096148

94522

27/04/2021

מניות

 .4אישור התקשרות בהסכם שירותי ניהול לקבלת שירותי מנכ"ל ומנהל
עסקים ראשי החל מיום  1באפריל2020 ,

בעד

עבר

השכר המוצע הינו סביר ביחס למקובל בשוק.

גולף

1096148

94522

27/04/2021

מניות

 .5אישור הארכה ועדכון של הסכם לקבלת שירותי ניהול מכלל תעשיות
בע"מ (בעלת השליטה בחברה) ,לתקופה נוספת של שלוש שנים החל מיום
 29בינואר2021 ,

בעד

עבר

הסכם הניהול הינו במונחי גב אל גב ביחס לשירותים
הניתנים.

יוניבו

1093558

97263

27/04/2021

מניות

 .1תשלום מענק בשיקול דעת בגין שנת  2020למר גולן ביטון ,דירקטור,
מנכ"ל ובעל השליטה בחברה

נגד

לדידנו ,עלות התגמול עבור מנכ"ל החברה ,הינה
גבוהה ביחס לגודלה וביצועיה של החברה וכן ביחס
לשכרם של מנכ"לים אחרים מחברות בעלות היקפי
פעילות דומים

יוניבו

1093558

97263

27/04/2021

מניות

 .2תשלום מענק מיוחד בגין שנת  2020למר גולן ביטון ,דירקטור ,מנכ"ל
ובעל השליטה בחברה

נגד

לדידנו ,עלות התגמול עבור מנכ"ל החברה ,הינה
גבוהה ביחס לגודלה וביצועיה של החברה וכן ביחס
לשכרם של מנכ"לים אחרים מחברות בעלות היקפי
פעילות דומים

מדיפאואר

1139955

182722

27/04/2021

מניות

 .1הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר.2020 ,

דיון

דיון

מדיפאואר

1139955

182722

27/04/2021

מניות

 .2לאשר את מינויים של משרד רואי החשבון בריטמן ,אלמגור ,זהר ושות'
כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת
הנהלת החברה לקבוע את שכרם.

בעד

עבר

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

עבר

המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה.

המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה.

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

מדיפאואר

1139955

182722

27/04/2021

מניות

 .3לאשר את הארכת מינויו של מר יאיר גולדפינגר כדירקטור בחברה

מדיפאואר

1139955

182722

27/04/2021

מניות

 .4לאשר את הארכת מינויו של מר אמיר שרף כדירקטור בחברה

בעד

מדיפאואר

1139955

182722

27/04/2021

מניות

 .5לאשר את הארכת מינויו של מר פטרוס אדאמידס כדירקטור בחברה

בעד

עבר

מדיפאואר

1139955

182722

27/04/2021

מניות

 .6לאשר את הארכת מינויו של מר לואיס קלאפאס כדירקטור בחברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מדיפאואר

1139955

182722

27/04/2021

מניות

 .7לאשר את הארכת מינויה של גב' שירלי שטריפלר כדירקטורית בלתי
תלויה בחברה

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

מיטב דש השקעות

1081843

834666

27/04/2021

מניות

 .1אישור מינויה של גב' לילי אילון לדירקטורית חיצונית בחברה

בעד

עבר

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אוגווינד

1105907

32730

27/04/2021

מניות

 .1אישור אימוץ מדיניות תגמול חדשה לחברה

בעד

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

אוגווינד

1105907

32730

27/04/2021

מניות

 .2עדכון תנאי התגמול של מר אור יוגב ,מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

אוגווינד

1105907

32730

27/04/2021

מניות

 .3אישור הענקת מענק שנתי למר אור יוגב ,מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה
בה

בעד

המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה
וביחס לתוצאותיה במהלך שנת .2020

אורביט

265017

182062

28/04/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר 2020

דיון

אורביט

265017

182062

28/04/2021

מניות

 .2למנות 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

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אורביט

265017

182062

28/04/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר יצחק גת לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה,
באותם תנאי כהונה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

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

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אורביט

265017

182062

28/04/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר גילון בק לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה,
באותם תנאי כהונה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אורביט

265017

182062

28/04/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של מר רון בן חיים לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה,
באותם תנאי כהונה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אורביט

265017

182062

28/04/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של גברת נעמה זלדיס לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית
בלתי תלויה בחברה ,באותם תנאי כהונה.

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אורביט

265017

182062

28/04/2021

מניות

 .7אישור הוספת נספח לתכנית אופציות  2013של החברה לפיו החברה
תהיה רשאית להעניק אופציות מכח תכנית האופציות לעובדי החברה הבת
האמריקאית של החברה בהתאם להוראות תכנית האופציות.

בעד

התיקון המוצע בתנאי התגמול ההוני נראה לנו כסביר
ביחס למקובל בשוק.

נייס

273011

30895512

28/04/2021

מניות

To approve the reelection of Mr. David Kostman as a director .1

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

נייס

273011

30895512

28/04/2021

מניות

To approve the reelection of Mr. Rimon Ben-Shaoul as a .2
director

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

נייס

273011

30895512

28/04/2021

מניות

To approve the reelection of Mr. Yehoshua (Shuki) Ehrlich as .3
a director

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

נייס

273011

30895512

28/04/2021

מניות

To approve the reelection of Mr. Leo Apotheker as a director .4

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

נייס

273011

30895512

28/04/2021

מניות

To approve the reelection of Mr. Joseph (Joe) Cowan as a .5
director

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

נייס

273011

30895512

28/04/2021

מניות

To approve the reelection of Ms. Zehava Simon as an outside .6
director

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

נייס

273011

30895512

28/04/2021

מניות

To reapprove the Company's Compensation Policy .7

נגד

בהתאם למדיניות התגמול של החברה היא עשויה
להעניק תגמול הוני שאינו מותנה יעדים עד לגובה
 60%מסך התגמול ההוני.

נייס

273011

30895512

28/04/2021

מניות

To approve CEO Equity Plan .8

נגד

אנו סבורים כי חבילת התגמול המוצעת למנכ"ל הינה
חריגה ביחס למקובל בשוק ,כמו כן ,ראוי היה להסיט
לדעתנו חלק מהתגמול ההוני לטובת תגמול מותנה
ביצועים.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

נימוקים

החלטת האסיפה

נייס

273011

30895512

28/04/2021

מניות

To re-appoint the Company’s independent auditors and to .9
authorize the Board to set their remuneration

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת ומס לחברה.

נייס

273011

30895512

28/04/2021

מניות

The consideration of the annual financial statements .10

דיון

דיון

פז נפט

1100007

5232021

28/04/2021

מניות

 .1לאשר הקצאת כתבי אופציה למנכ"ל החברה ,מר ניר שטרן

בעד

אנו סבורים כי תנאי ההקצאה הינם מתמרצים
ותורמים לחיזוק הקשר בין המנכ"ל לבעלי המניות
בחברה.

אינפימר

1080688

53285

28/04/2021

מניות

 .1אישור מיזוג פיוצ'ר קרופס לחברה ואישור והתנאים הנלווים למיזוג
כמפורט בדו"ח הזימון

בעד

אנו סבורים כי עסקת המיזוג המוצעת הינה לטובת
בעלי המניות בחברה.

חברה לישראל

576017

6605285

29/04/2021

מניות

 .1תיקון תנאי סף לצורך רכיב מענק שנתי מבוסס יעדים לנושאי המשרה
בחברה  -ביחס למענק השנתי בגין השנים  2021ו 2022-במסגרת נוסחת
המענק השנתי לנושאי המשרה בחברה נכלל תנאי סף לצורך הענקת רכיב
מענק מבוסס יעדים בדבר רווח נקי מינימלי לחברה .מוצע לתקן את תנאי
הסף האמור באופן נקודתי לצורך המענק השנתי בגין השנים  2021ו,2022-
וזאת ביחס למנכ"ל החברה וביחס ליתר נושאי המשרה בחברה ,הכל

בעד

אנו מוצאים את התיקון כמקובל לאור תוצאות
החברה.

פוקס

1087022

1324476

29/04/2021

מניות

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת  2020הכולל ,בין השאר ,את דוח
הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ואת הדוחות הכספיים של החברה לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2020אשר פורסם ביום  24במרץ 2021
(אסמכתא)2021-01-042441 :

דיון

דיון

פוקס

1087022

1324476

29/04/2021

מניות

 .2אישור מינויו מחדש של מר אברהם זלדמן לדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

פוקס

1087022

1324476

29/04/2021

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר אברהם פוקס לדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

פוקס

1087022

1324476

29/04/2021

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של מר הראל ויזל לדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

פוקס

1087022

1324476

29/04/2021

מניות

 .5אישור מינויה מחדש של גב' ציפי קורן לדירקטורית בלתי תלויה בחברה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

פוקס

1087022

1324476

29/04/2021

מניות

 .6מוצע למנות מחדש את רואי החשבון המבקרים של החברה ,משרד קוסט
פורר גבאי את קסירר  -רואי חשבון ,כרואי החשבון המבקרים של החברה.

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

פוקס

1087022

1324476

29/04/2021

מניות

 .7לאשר את תיקון סעיף  6.7.1במדיניות התגמול לעניין ביטוח אחריות
דירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם למפורט בסעיף  2.1לדוח .

בעד

התיקון המוצע תואם 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

פוקס

1087022

1324476

29/04/2021

מניות

 .8עדכון שכרה הקבוע של גב' נועה לנדאו ,סמנכ"לית נדל"ן בחברה ,שלא
בהתאם למנגנון התוספת המקסימלית המותרת על פי מדיניות התגמול,
בתוקף החל מיום  1באפריל  ,2021כמפורט בסעיף  2.2לדוח

בעד

התנאים המוצעים לה הינם סבירים ביחס למקובל.

פוקס

1087022

1324476

29/04/2021

מניות

 .9לאשר את עדכון שכרו החודשי של מר אלעד ורד ,משנה למנכ"ל בתחום
הרכש והלוגיסטיקה וקרובו של בעל שליטה בחברה ל 82,500-ש"ח במונחי
ברוטו חודשי ,ללא חריגה ממדיניות התגמול ,החל מיום  1באפריל 2021
ולמשך  3שנים ,כמפורט בסעיף  2.3לדוח

בעד

אנו מוצאים את העדכון המוצע כסביר.

פוקס

1087022

1324476

29/04/2021

מניות

 .10אישור הקצאה של יחידות מניה חסומות ( )RSUבריטיילורס למר הראל
ויזל (או לחברה בבעלותו) מנכ"ל החברה ובעל שליטה בחברה ,המכהן כיו"ר
דירקטוריון פעיל של ריטיילורס (ללא תגמול בגין תפקידו זה) ,וזאת שלא
בהתאם למדיניות התגמול של החברה ,ובהתאם לתנאים המפורטים בסעיף
 2.4לדוח זה

בעד

פוקס

1087022

1324476

29/04/2021

מניות

 .11אישור עדכון תנאי העסקתו של מר תומר צ'פניק ,מנהל הפעילות
הבינלאומית של נייקי בחברת ריטיילורס וקרובו של בעל שליטה בחברה,
בהתאם למפורט בסעיף  2.5בדוח

בעד

אנו מוצאים את הההקצאה כנמקובלת לאור ביצועיו
התורמים למצב החברה.

ברימאג דיגיטל

1094283

165121

29/04/2021

מניות

 .1לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה ,מר עמירם משה,
בתוקף מיום  4באפריל  ,2021וזאת בתנאים המפורטים בדוח מיידי זה

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

לוזון קבוצה

473017

103289

29/04/2021

מניות

 .1עדכון מדיניות התגמול של החברה מוצע לאשר מחדש את מדיניות
התגמול הקיימת לתקופה בת  3שנים ממועד אישור האסיפה בתוספת
הבהרה ביחס לתקרה המקסימלית לשכר הבסיס החודשי הקבוע לנושאי
המשרה (להלן" :התקרה לשכר הקבוע") וזאת באמצעות הצגת תקרת השכר
הקבוע גם במונחי עלות מעביד ,במקרה של קבלת שירותי ניהול והיעדר
יחסי עובד-מעביד ,בהתאם לתקרת השכר הקבוע שנקבעה במדיניות
התגמול הקיימת .כמו כן ,בהתאם לעמדת הרשות לניירות ערך ,עודכן סעיף
ההתקשרות בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים כך שהוסרה
תקרת סכום פרמיות הביטוח השנתיות וההשתתפות העצמית שישולמו ביחס
לפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים חברה ובתנאי שיהיו
בהתאם לתנאי השוק שישררו במועד עריכת הביטוח ושהעלות אינה מהותית
לחברה .נוסח מדיניות התגמול המעודכנת מצ"ב כנספח א' לדוח הזימון.
לפרטים נוספים אודות עדכון מדיניות התגמול של החברה ראו סעיף 3.1
לדוח הזימון.

נגד

לוזון קבוצה

473017

103289

29/04/2021

מניות

 .2אישור תנאי כהונתו של מר עמוס לוזון ,בעל השליטה בחברה ,כמנכ"ל
החברה .דמי ניהול (תגמול קבוע) חודשיים בסך של  180אלפי ש"ח בחודש,
במונחי עלות מעביד (בתוספת מע"מ) ,המשקפת סך של  137אלפי ש"ח
במונחי ברוטו (בתוספת מע"מ) ,וזאת חלף סך של  120אלפי ש"ח בחודש,
במונחי עלות מעביד (בתוספת מע"מ) המשקפת סך של  91אלפי ש"ח
במונחי ברוטו (בתוספת מע"מ) ,על פי תנאי הכהונה הקיימים לעמוס.
בתמורה לתגמול המוצע למנכ"ל תמשיך להעניק חברת ע .לוזון ,באמצעות
עמוס לוזון ,את שירותי הניהול אותם היא מעניקה במועד דוח זה לחברה,
כאשר עמוס יכהן כמנכ"ל החברה ,בהיקף משרה מלאה .ביתר תנאי כהונתו,
לא יחול שינוי .תנאי הכהונה המוצעים ,המפורטים להלן ,יכנסו לתוקף ויחולו,
בכפוף לאישורם על ידי האסיפה הכללית כאמור בדוח זה ,החל מיום 1
בינואר  2021ועד לתום  3שנים ממועד זה ,קרי עד ליום  31בדצמבר .2023
לפרטים נוספים אודות תנאי הכהונה המוצעים לעמוס לוזון ראו סעיף 3.2
לדוח הזימון.

נגד

לאור הביצועים הטובים מאוד של החברה ,אנו
הורד מסדר היום
ממליצים לתמוך בהענקה ההונית המוצעת.

התקרות המוצעות נראות לנו כגבוהות ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

אנו מוצאים את העדכון המוצע כגבוה ביחס לתקופת
הזמן שעברה מאז אושרו תנאיו.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

לוזון קבוצה

473017

103289

29/04/2021

מניות

 .3אישור מחדש של תנאי העסקתה בחברה של גב' ליה לוזון ,בתו של מר
עמוס לוזון ,מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה ,כסמנכ"לית פיתוח עסקי
בחברה ומזכירת החברה תנאי ההעסקה המובאים כעת לאישור האסיפה
הכללית ,אושרו על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בימים  22במרץ
 2021ו 24-במרץ  ,2021והם זהים לתנאי ההעסקה הקיימים לליה .תנאי
ההעסקה המובאים לאישור מחדש והמפורטים להלן ,יכנסו לתוקף ויחולו,

בעד

לוזון קבוצה

473017

103289

29/04/2021

מניות

 .4אישור הענקת כתב שיפוי לדירקטור ,רו"ח עופר כדורי הענקת כתב
השיפוי למר עופר כדורי ,המובא כעת לאישור האסיפה ,אושר על ידי ועדת
התגמול ודירקטוריון החברה בימים  22במרץ  2021ו 24-במרץ ,2021
בהתאמה ,והוא זהה ליתר כתבי השיפוי אשר הוענקו לדירקטורים ונושאי
המשרה המכהנים בחברה .הענקת כתב השיפוי למר עופר כדורי ,מובאת
למען הזהירות ,לאישור כעסקה עם בעל השליטה בחברה ,מר עמוס לוזון,
אשר עשוי להיחשב כבעל עניין אישי בה ,נוכח קשריו העסקיים עם עופר
כדורי .כתב השיפוי אשר יוענק למר עופר כדורי יכנס לתוקף ויחול למשך 3
שנים ,בכפוף לאישור האסיפה הכללית כאמור בדוח זה ,החל ממועד אישור
האסיפה הכללית.

בעד

כתב השיפוי המוצע של החברה ,מגביל את סכום
השיפוי ל  25% -מהונה העצמי של החברה ,בהתאם
למדיניותנו

פלסטו קרגל

727016

99849

02/05/2021

מניות

 .1אישור התקשרות בהסכם ניהול חדש עם חברה בשליטתו של מר אלי
אשרף ,יו"ר הדירקטוריון

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה ,בשים לב כי מדובר בנושא
משרה שכיר.

ארן מופ

1085265

74653

02/05/2021

מניות

דיון וקבלת הדו"ח התקופתי של החברה לשנת  ,2019אשר פורסם באתר
ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה ביום  31במרץ
( 2020מס' אסמכתא.)2020-01-033411 :

דיון

דיון

ארן מופ

1085265

74653

02/05/2021

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

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

ארן מופ

1085265

74653

02/05/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר אברהם זכאי לדירקטוריון החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

ארן מופ

1085265

74653

02/05/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר רן סתו לדירקטוריון החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

ארן מופ

1085265

74653

02/05/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של מר תומר חיל לדירקטוריון החברה (כדירקטור בלתי תלוי)

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

ארן מופ

1085265

74653

02/05/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של מר יהונתן רגב לדירקטוריון החברה (כדירקטור בלתי
תלוי)

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

דיפלומט

1173491

0

02/05/2021

מניות

 .1לאשר את מינויו של מר יונתן עירוני כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של
 3שנים שתחילתה במועד כינוס האסיפה על פי דוח זה ,ובכלל זה לאשר
למר יונתן עירוני תנאי כהונה והעסקה בתפקידו כדירקטור חיצוני בחברה
(כתב התחייבות לשיפוי והכללתו בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה,
וזאת בתנאים המקובלים בחברה) ,וזאת כמפורט בסעיף  1.1לדוח זימון
המצ"ב.
האסיפה
מינויה של גב' דליה רבין כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה
לאשר את
.2

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

דיפלומט

1173491

0

02/05/2021

מניות

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

נושאים שעל סדר היום

של  3שנים שתחילתה במועד כינוס האסיפה על פי דוח זה ,ובכלל זה לאשר
לגב' דליה רבין תנאי כהונה והעסקה בתפקידה כדירקטורית חיצונית בחברה
(כתב התחייבויות לשיפוי והכללתה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה,
וזאת בתנאים המקובלים בחברה) ,וזאת כמפורט בסעיף  1.2לדוח הזימון
המצ"ב.

המלצה

נימוקים

החלטת האסיפה

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

נימוקים

החלטת האסיפה

דיפלומט

1173491

0

02/05/2021

מניות

 .3בכפוף לאישור נושא  1.1שעל סדר היום לעיל ,לאשר את הענקת כתב
פטור מאחריות למר יונתן עירוני ,וזאת בתנאים המקובלים בחברה.

בעד

כתב הפטור הינו בנוסח המסויג בהתאם למדיניותנו.

דיפלומט

1173491

0

02/05/2021

מניות

 .4בכפוף לאישור נושא  1.2שעל סדר היום לעיל ,לאשר את הענקת כתב
פטור מאחריות לגב' דליה רבין ,וזאת בתנאים המקובלים בחברה.

בעד

כתב הפטור הינו בנוסח המסויג בהתאם למדיניותנו.

סאנפלאואר

1098755

203246

02/05/2021

מניות

 .1אישור מתן מענק לשנת  2020למנכ"לית החברה

בעד

המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה
ותוצאותיה.

אילקס מדיקל

1080753

659500

02/05/2021

מניות

 .1לאשר להעניק מענק חד פעמי לגב' תמר גלילי ,מנכ"ל החברה ,אשר
נמנית על בעלי השליטה בה ,בסך השווה ל 3 -משכורות חודשיות ,וזאת בגין
מאמצים ניכרים שהושקעו מצידה בשנת  ,2020תוך כדי משבר הקורונה
ותרומתה הניכרת להצלחת החברה בשנה מאתגרת זו.

בעד

המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לתוצאותיה של
החברה במהלך שנת .2020

אסאר אקורד

422014

331752

02/05/2021

מניות

 .1אישור התקשרות החברה בעסקת מסגרת למתן שירותי ניכיון של
ממסרים דחויים לצדדים שלישיים

נגד

מאחר ומדובר בעסקת אשראי למול בעל השליטה
המגובה בערבות שלו ,אנו סבורים כי קיימת בעיה
לבקרה שוטפת לתנאי השוק וליכולת לוודא את
החלופות של כל עסקה ובכך המלצתנו תהיה
להימנע מעסקות אלו ,בפרט במתכונת של עסקת
מסגרת

אנליסט

1080613

216339

02/05/2021

מניות

 .1אשרור מינוי גב' נעמי מאיר כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אנליסט

1080613

216339

02/05/2021

מניות

 .2תיקון מדיניות התגמול של החברה (כפי שאושרה ביום  12.9.2019על ידי
האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה) ,בהתאם לנוסח מדיניות
התגמול המתוקנת ,המצורפת כנספח ב' לדוח זה

בעד

התיקונים המוצעים נמצאו על ידנו כמקובלים.

מרחביה אחזקות

257014

18891

02/05/2021

מניות

 .1לאשר את מדיניות התגמול המוצעת של הדירקטורים ונושאי המשרה
בחברה ,בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה ,לתקופה של שלוש
שנים החל ממועד אישורה בהתאם להוראות הדין.

נגד

התקרות המוצעת במסגרת מדיניות התגמול נראות
לנו כגבוהות ביחס לגודל החברה והיקף פעילותה.

מרחביה אחזקות

257014

18891

02/05/2021

מניות

 .2לאשר הענקת מענק חד פעמי בשיקול דעת ליו"ר דירקטוריון החברה
כמפורט בסעיף  2.2לדוח זימון האסיפה.

בעד

המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה.

נובולוג

1140151

501900

02/05/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2020

דיון

דיון

נובולוג

1140151

501900

02/05/2021

מניות

 .2אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון דלויט – ברייטמן ,אלמגור,
זהר ושות' ,כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה.

בעד

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

נימוקים

החלטת האסיפה

נובולוג

1140151

501900

02/05/2021

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של רמי דר (יו"ר הדירקטוריון) ,המכהן כדירקטור
בחברה ,לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
של החברה ,כמפורט בסעיף  2.3לדוח הזימון.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

נובולוג

1140151

501900

02/05/2021

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של דורון שטיגר ,המכהן כדירקטור בחברה ,לתקופת
כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה,
כמפורט בסעיף  2.3לדוח הזימון.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

נובולוג

1140151

501900

02/05/2021

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של ניתאי טל ,המכהן כדירקטור בחברה ,לתקופת
כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה,
כמפורט בסעיף  2.3לדוח הזימון.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

נובולוג

1140151

501900

02/05/2021

מניות

 .6אישור מינויו מחדש של יהונתן קפלן (דירקטור בלתי תלוי) ,המכהן
כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף  2.3לדוח הזימון.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

נובולוג

1140151

501900

02/05/2021

מניות

 .7אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה ,בהתאם להוראות
סעיף 267א לחוק החברות ,בנוסח המצורף כנספח א' לדוח הזימון ,וכמפורט
בסעיף  2.4לדוח הזימון.

בעד

מדיניות התגמול של החברה נמצאה על ידנו כסבירה.

נובולוג

1140151

501900

02/05/2021

מניות

 .8אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר עירן טאוס ,מנכ"ל החברה,
כמפורט בסעיף  2.5לדוח הזימון.

בעד

התנאים המוצעים לו הינם סבירים ביחס למקובל
בשוק.

מגה אור

1104488

1905775

03/05/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת .2020

דיון

דיון

מגה אור

1104488

1905775

03/05/2021

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

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מגה אור

1104488

1905775

03/05/2021

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

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מגה אור

1104488

1905775

03/05/2021

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

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מגה אור

1104488

1905775

03/05/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של רו"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את
שכרו.

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מגה אור

1104488

1905775

03/05/2021

מניות

 .6לאשר את עדכון מדיניות התגמול של החברה בנושא ביטוח אחריות
דירקטורים ונושאי משרה.

בעד

התיקון המוצע נראה לנו כסביר בשים לב כי הינו
בהתאם לעמדת רשות ניירות ערך.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

נימוקים

החלטת האסיפה

על בד

625012

244419

03/05/2021

מניות

 .1מינוי מחודש של מיקי לזר לדירקטור

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

על בד

625012

244419

03/05/2021

מניות

 .2מינוי מחודש של שי טלמון לדירקטור

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

על בד

625012

244419

03/05/2021

מניות

 .3מינוי מחודש של יצחק רביב לדירקטור

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

על בד

625012

244419

03/05/2021

מניות

 .4מינוי מחודש של שמעון לאופר לדירקטור

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

על בד

625012

244419

03/05/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של שמואל רגב לדירקטור

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

על בד

625012

244419

03/05/2021

מניות

 .6מינוי מחודש של בני קרן לדירקטור

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

על בד

625012

244419

03/05/2021

מניות

 .7מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר מחדש לרו"ח של החברה,
והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרם

בעד

המשרד הינו בעל הידע ומהמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

על בד

625012

244419

03/05/2021

מניות

 .8אישור התקשרות בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה,
לתקופה של  3שנים ,בעלות פרמיה לשנה בסך של עד  $ 100,000כיסוי של
עד  25מיליון  $למקרה ולתקופה.

בעד

הפוליסה המוצעת הינה סבירה ביחס למקובל בשוק.

על בד

625012

244419

03/05/2021

מניות

 .9עיון בדוחות השנתיים לשנת 2020

דיון

דיון

פרטנר

1083484

2521834

03/05/2021

מניות

;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

בעד

פרטנר

1083484

2521834

03/05/2021

מניות

Discussion of the auditor’s remuneration for the year ended
December 31, 2020, 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, 2020

דיון

דיון

פרטנר

1083484

2521834

03/05/2021

מניות

Discussion of the Company’s audited financial statements for .3
the year ended December 31, 2020 and the report of the Board
of Directors for such period

דיון

דיון

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

פרטנר

1083484

2521834

03/05/2021

מניות

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. Shlomo Zohar and Mr. Ori Yaron

בעד

הדירקטורים הינם בעלי ההשכלה והניסיון הדרושים
למילוי התפקיד.

פרטנר

1083484

2521834

03/05/2021

מניות

Re-appoint Dr. Jonathan Kolodny as an external director .5
(Dahatz) of the Company for an additional term of three years in
accordance with the Israeli Companies Law, commencing on
May 3, 2021

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אוריין

1103506

256601

03/05/2021

מניות

 .1אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זוהר ושות',
כרואה החשבון המבקר של החברה ,לתקופת כהונה נוספת.

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

אוריין

1103506

256601

03/05/2021

מניות

 .2אישור מינויו מחדש של מר חן למדן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת כמפורט בסעיף  1לדוח זימון האסיפה המצ"ב

נגד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אוריין

1103506

256601

03/05/2021

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר אופיר פז-פינס כדירקטור בחברה לתקופת
כהונה נוספת כמפורט בסעיף  1לדוח זימון האסיפה המצ"ב

נגד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אוריין

1103506

256601

03/05/2021

מניות

 .4אישור מינויה מחדש של גב' הילה אמסטרדם כדירקטורית בחברה
לתקופת כהונה נוספת כמפורט בסעיף  1לדוח זימון האסיפה המצ"ב

נגד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אוריין

1103506

256601

03/05/2021

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של מר אילן גרינבוים כדירקטור בחברה לתקופת
כהונה נוספת כמפורט בסעיף  1לדוח זימון האסיפה המצ"ב

נגד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות שיעור
דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון ,בהתאם לס''
 1.2.1למדיניות

אוריין

1103506

256601

03/05/2021

מניות

 .6אישור מינויו מחדש של מר גדי לסין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת כמפורט בסעיף  1לדוח זימון האסיפה המצ"ב

נגד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות שיעור
דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון ,בהתאם לס''
 1.2.1למדיניות

אוריין

1103506

256601

03/05/2021

מניות

 .7אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב' זוהר למדן ,בתו של
בעל השליטה בחברה ,מר חן למדן

בעד

עסקאות עם בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות

אוריין

1103506

256601

03/05/2021

מניות

 .8אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר איתמר למדן ,בנו של
בעל השליטה בחברה ,מר חן למדן

נגד

עסקאות עם בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות

בית שמש

1081561

853357

03/05/2021

מניות

 .1מינוי מחדש של מר יצחק אמיתי כדירקטור חיצוני בחברה ואישור גמולו

בעד

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

בית שמש

1081561

853357

03/05/2021

מניות

 .2אישור הקצאה פרטית מהותית של  90,000אופציות למנכ"ל החברה ,מר
רם דרורי

בעד

תגמול בכירים ,משתנה הוני ,בהתאם לס'' 4.2.5
למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

דלק תמלוגים

1129493

183689

04/05/2021

מניות

 .1דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2020הכולל ,בין היתר ,את
הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר 2020

דיון

דיון

דלק תמלוגים

1129493

183689

04/05/2021

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 ,ולהסמיך את דירקטוריון החברה
לקבוע את שכרם

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

דלק תמלוגים

1129493

183689

04/05/2021

מניות

 .3לאשר את מינויה מחדש של גב' מרים גז כדירקטורית בחברה עד לתום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

דלק תמלוגים

1129493

183689

04/05/2021

מניות

 .4לאשר את מינויו מחדש של מר יוני ליימן כדירקטור בחברה עד לתום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

דלק תמלוגים

1129493

183689

04/05/2021

מניות

 .5לאשר את מינויו מחדש של מר אורן חזן כדירקטור בחברה עד לתום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

דלק תמלוגים

1129493

183689

04/05/2021

מניות

 .6לאשר את מינויו מחדש של מר שמעון גל כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד
לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

דלק תמלוגים

1129493

183689

04/05/2021

מניות

 .7לאשר את מינויה של הגב' ריקי גרנות כדירקטורית חיצונית בחברה
לתקופה בת  3שנים ,אשר תחל ביום  16במאי 2021

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

דלק תמלוגים

1129493

183689

04/05/2021

מניות

 .8לשנות את שם החברה לשם תומר תמלוגים בע"מ ובאנגלית לTomer -
 Royalties Ltdאו לכל שם דומה אחר שיאושר על-ידי רשם החברות
ולהסמיך את הנהלת החברה לאשר שם דומה כאמור וכן בהתאם לעדכן את
שם החברה בתקנון החברה

בעד

שינוי שם החברה אינו צפוי לפגוע בבעלי מניות
המיעוט.

דלק תמלוגים

1129493

183689

04/05/2021

מניות

 .9לאשר את התקשרות החברה בהסכם מתן שירותים עם אסנס פרטנרס,
בעלת השליטה בחברה ,לפיו תספק אסנס פרטנרס לחברה שירותי
דירקטורים ,לתקופה בת  3שנים החל מיום  30בדצמבר  ,2020בתנאים
המפורטים בסעיף  3.1לדוח זימון האסיפה

בעד

במסגרת ההסכם התגמול המוצע לדירקטורים תואם
את תקנות החברות.

אלוני חץ

390013

7981704

04/05/2021

מניות

 .1מינוי מחדש של פרופ' צבי אקשטיין לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה
לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אלוני חץ

390013

7981704

04/05/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של רו"ח שלומי שוב לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה
לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

צור

730010

715144

04/05/2021

מניות

 .1בכפוף לאישור עדכון מדיניות התגמול כאמור בנושא  2שעל סדר היום
להלן ,לאשר את עדכון סך דמי הניהול החודשיים לחברה פרטית בבעלותו
ובשליטתו של יו"ר דירקטוריון החברה ,מר יוסי קוצ'יק וכן את עדכון נוסחת
המענק השנתי לחברת הניהול.

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

נימוקים

החלטת האסיפה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

צור

730010

715144

04/05/2021

מניות

 .2לאשר עדכון מדיניות התגמול בקשר עם עדכון תנאי הכהונה של יו"ר
הדירקטוריון וכן ביצוע עדכונים נוספים.

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

הכשרת הישוב

612010

880275

04/05/2021

מניות

 .1לאשר את התקשרות החברה בהסכם הניהול עם חברת הניהול ,כמפורט
בדוח המצ"ב.

נגד

טרם ננעלה

התנאים המוצעים נראים לנו כגבוהים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

הכשרת הישוב

612010

880275

04/05/2021

מניות

 .2לאשר את חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם דנית ,כמפורט
בדוח העסקה המצ"ב.

בעד

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

הכשרת הישוב

612010

880275

04/05/2021

מניות

 .3אישור תשלום מענק חד פעמי מיוחד לדנית ,כמפורט בדוח העסקה
המצ"ב.

בעד

עבר

המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה.

אורמת טכנו

1134402

11429373

05/05/2021

מניות

Election of Director Isaac Angel .1

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אורמת טכנו

1134402

11429373

05/05/2021

מניות

Election of Director Albertus Bruggink .2

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אורמת טכנו

1134402

11429373

05/05/2021

מניות

Election of Director Dan Falk .3

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אורמת טכנו

1134402

11429373

05/05/2021

מניות

Election of Director David Granot .4

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אורמת טכנו

1134402

11429373

05/05/2021

מניות

Election of Director Mike Nikkel .5

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אורמת טכנו

1134402

11429373

05/05/2021

מניות

Election of Director Dafna Sharir .6

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אורמת טכנו

1134402

11429373

05/05/2021

מניות

Election of Director Stanley B. Stern .7

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אורמת טכנו

1134402

11429373

05/05/2021

מניות

Election of Director Hidetake Takahashi .8

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 טכנו

1134402

11429373

05/05/2021

מניות

Election of Director Byron G. Wong .9

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אורמת טכנו

1134402

11429373

05/05/2021

מניות

To ratify the appointment of Kesselman Kesselman, a .10
,member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited
as independent auditors of the Company for 2021

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אורמת טכנו

1134402

11429373

05/05/2021

מניות

To approve, in a non-binding, advisory vote, the .11
compensation of our named executive officers

בעד

תנאי התגמול בחברה נראים לנו כסבירים ביחס
לגודל החברה והיקף פעילותה.

דלק קבוצה

1084128

7421440

05/05/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ליום 31.12.2020

דלק קבוצה

1084128

7421440

05/05/2021

מניות

 .2אישור החלפת משרד רואה החשבון המבקר של החברה

דלק קבוצה

1084128

7421440

05/05/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר אהוד ארז כדירקטור בחברה

הולמס פלייס

1142587

308835

05/05/2021

מניות

 .1הגדלת הון המניות הרשום של החברה כך שלאחר הגדלת ההון הרשום
כאמור יעמוד הונה הרשום של החברה על  250,000,000ש"ח ,המחולק ל-
 250,000,000מניות רגילות בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת וכן לתקן את
תקנון החברה בהתאמה ,כך שישקף את הגדלת ההון הרשום כאמור.

בעד

מבנה ההון ,בהתאם לס''  8למדיניות

הולמס פלייס

1142587

308835

05/05/2021

מניות

 .2אישור מדיניות תגמול מעודכנת

נגד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

הולמס פלייס

1142587

308835

05/05/2021

מניות

 .3אישור תיקון תנאי העסקתה של מנכ"לית החברה ,גברת קרן שתוי ,החל
מיום  1לאפריל .2021

בעד

תגמול בכירים ,רכיב קבוע ,בהתאם לס'' 4.2.2
למדיניות

הולמס פלייס

1142587

308835

05/05/2021

מניות

 .4אישור הקצאת  280,000אופציות למנכ"לית החברה.

בעד

תגמול בכירים ,משתנה הוני ,בהתאם לס'' 4.2.5
למדיניות

מליסרון

323014

8516139

05/05/2021

מניות

 .1אישור החלפת רואה החשבון המבקר של החברה

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

מליסרון

323014

8516139

05/05/2021

מניות

 .2אישור מדיניות התגמול של החברה

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

החלטת האסיפה

נימוקים

מליסרון

323014

8516139

05/05/2021

מניות

 .3אישור ביטול כתבי אופציה קיימים והקצאת כתבי אופציה חדשים למנכ"ל
החברה

בעד

תגמול בכירים ,משתנה הוני ,בהתאם לס'' 4.2.5
למדיניות

גלוברנדס גרופ

1147487

389844

05/05/2021

מניות

 .1אישור מינויו של מר שלמה לירן כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת כהונה
אחת נוספת (שניה) בת שלוש ( )3שנים ,שתחילתה ביום  13במאי ,2021
והכל כמפורט בסעיף  1.1לדוח הזימון

בעד

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

גלוברנדס גרופ

1147487

389844

05/05/2021

מניות

 .2אישור מינויו של מר יצחק קרינסקי כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת
כהונה אחת נוספת (שניה) בת שלוש ( )3שנים ,שתחילתה ביום  29ביולי
 ,2021והכל כמפורט בסעיף  1.2לדוח הזימון

בעד

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

פינרגי

1172360

0

05/05/2021

מניות

 .1לאשר את מינויה ואת תנאי כהונתה והעסקתה של הגב' נעמה קיהן
כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ,שתחילתה
החל ממועד אישור האסיפה.

בעד

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

פינרגי

1172360

0

05/05/2021

מניות

 .2לאשר את מינויה ואת תנאי כהונתה והעסקתה של הגב' מירב סיגל
כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ,שתחילתה
החל ממועד אישור האסיפה.

בעד

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

תמר פטרוליום

1141357

960177

05/05/2021

מניות

 .1אישור הענקת כתבי אופציה ליו"ר דירקטוריון החברה כמפורט בסעיף 3
לדוח זימון האסיפה

בעד

תגמול בכירים ,משתנה הוני ,בהתאם לס'' 4.2.5
למדיניות

תמר פטרוליום

1141357

960177

05/05/2021

מניות

 .2אישור הענקת כתבי אופציה למנכ"ל החברה כמפורט בסעיף  3לדוח זימון
האסיפה

בעד

תגמול בכירים ,משתנה הוני ,בהתאם לס'' 4.2.5
למדיניות

לודן

1081439

69793

05/05/2021

מניות

 .1חידוש ההתקשרות עם מנכ"ל החברה (שהינו אף בעל ענין בחברה),
למתן שירותי ניהול לחברה באמצעות חברה פרטית בשליטתו ,למשך 3
שנים נוספות אשר תחילתן ביום  15בנובמבר ,2020 ,באותם התנאים
הנהוגים כיום ,לרבות הארכת הסדר המענק השנתי הנהוג כיום למשך 3
שנים נוספות ,קרי בגין השנים  2020-2022כולל

בעד

התנאים המוצעים הינם סבירים ביחס למקובל בשוק.

לודן

1081439

69793

05/05/2021

מניות

 .2הענקת מענק פרישה מיוחד לסמנכ"ל הכספים של החברה ,בסך כולל של
כ 290-אלפי ש"ח .הסדר זה מהווה חריגה ממדיניות התגמול של החברה.

בעד

לאור העובדה כי מענק הפרישה הינו בהיקף של 5
משכורות בלבד אנו תומכים בכך.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

רייזור

1172527

0

06/05/2021

מניות

 .1מוצע למנות את גב' תמר אלון ורבר כדירקטורית חיצונית בחברה,
לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים ,החל ממועד אישור האסיפה.
לפרטים אודות גב' ורבר כנדרש בהתאם לתקנה 36ב(א)( )10לתקנות
הדוחות ,ראו נספח א' לדוח זימון האסיפה .גב' ורבר הוערכה על ידי
דירקטוריון החברה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית ,בהתאם לתקנות
החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית
ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) ,תשס"ו"( 2005-תקנות הכשירות") .בגין
כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה ובכפוף לאישור מינויה ,תהיה גב' ורבר
זכאית לתנאי כהונה כמפורט בסעיפים  8.1.7עד  8.1.10לתשקיף החברה
(מס' אסמכתא  ,)2021-01-015456אשר הפרטים הכלולים בהם מובאים
על דרך ההפניה ("התשקיף") ,ובכלל כך לגמול השתתפות בישיבות וגמול
שנתי בהתאם לסכומי הגמול המרבי בתקנות החברות (כללים בדבר גמול
והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס"( 2000-תקנות הגמול") ,לפי דרגתה של
החברה ,וכן להסדרי ביטוח ,שיפור ופטור הנהוגים החברה .הצהרה חתומה
של גב' ורבר ,כנדרש על פי הוראות סעיפים 224ב(א) ו 241-לחוק החברות,
מצורפת כנספח ב' לדוח זימון האסיפה .תמצית נוסח ההחלטה המוצעת

בעד

רייזור

1172527

0

06/05/2021

מניות

החלטת האסיפה

עבר

נימוקים

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

 .2מוצע למנות את גב' אסתר נעה ברק לנדס כדירקטורית חיצונית בחברה,
לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים ,החל ממועד אישור האסיפה.
לפרטים אודות גב' ברק לנדס כנדרש בהתאם לתקנה 36ב(א)( )10לתקנות
הדוחות ,ראו נספח א' לדוח זימון האסיפה .גב' ברק לנדס הוערכה על ידי
דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות
הכשירות .בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה ובכפוף לאישור מינויה,
תהיה גב' ברק לנדס זכאית לתנאי כהונה כמפורט בסעיפים  8.1.7עד
 8.1.10לתשקיף ,ובכלל כך לגמול השתתפות בישיבות וגמול שנתי בהתאם
לסכומי הגמול המרבי בתקנות הגמול ,לפי דרגתה של החברה ,וכן להסדרי
ביטוח ,שיפור ופטור הנהוגים החברה .הצהרה חתומה של גב' ברק לנדס,
כנדרש על פי הוראות סעיפים 224ב(א) ו 241-לחוק החברות ,מצורפת
כנספח ג' לדוח זימון האסיפה .תמצית נוסח ההחלטה המוצעת :לאשר את
מינויה של גב' ברק לנדס כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה ,כמפורט
בסעיף  1.2לדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בראק אן וי

1121607

2524131

06/05/2021

מניות

 .1מינויו של מר רון הדסי כדירקטור חיצוני לדירקטוריון החברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

פתאל החזקות

1143429

5944245

06/05/2021

מניות

 .1דיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנת  , 2020הכולל בין היתר את
הדו"חות הכספיים המבוקרים של החברה ואת דו"ח הדירקטוריון על מצב
ענייני החברה ,המוגש לאסיפה הכללית (ללא החלטה)

דיון

דיון

פתאל החזקות

1143429

5944245

06/05/2021

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

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

פתאל החזקות

1143429

5944245

06/05/2021

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

עבר

בהתאם למדיניותנו אנו מסתייגים מכפל הכהונה
כמנכ"ל וכיו"ר.

פתאל החזקות

1143429

5944245

06/05/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר שמשון הראל המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה
לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר
שמשון הראל (להלן" :הראל") כדירקטור בדירקטוריון 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

נימוקים

פתאל החזקות

1143429

5944245

06/05/2021

מניות

 .5מינויו 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 (להלן" :חיאק") כדירקטור בלתי תלוי
בדירקטוריון החברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

פתאל החזקות

1143429

5944245

06/05/2021

מניות

 .6מינויו מחדש של מר שחר עקה המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה
לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר
שחר עקה (להלן" :עקה") כדירקטור בדירקטוריון החברה;

נגד

עבר

מר עקה מכהן כסמנכ"ל כספים בחברה .בהתאם
למדיניותנו אנו מסתייגים מכפל כהונה של נושא
משרה כדירקטור.

פתאל החזקות

1143429

5944245

06/05/2021

מניות

 .7חידוש כהונתה של הגב' יוכבד יעקובי כדירקטורית חיצונית בחברה -
לאשר את מינויה של הגב' יוכבד יעקובי לתקופת כהונה שניה כדירקטורית
חיצונית בחברה ,וזאת החל מיום  8במאי  2021ועד ליום  7במאי ;2024

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

פתאל החזקות

1143429

5944245

06/05/2021

מניות

 .8חידוש כהונתו של מר שמשון אדלר כדירקטור חיצוני בחברה  -לאשר את
מינויו של מר שמשון אדלר לתקופת כהונה שניה כדירקטור חיצוני בחברה,
וזאת החל מיום  8במאי  2021ועד ליום  7במאי 2024

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מרחביה אחזקות

257014

18891

09/05/2021

מניות

 .1לאשר את מדיניות התגמול המוצעת של הדירקטורים ונושאי המשרה
בחברה ,בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה ,לתקופה של שלוש
שנים החל ממועד אישורה בהתאם להוראות הדין.

נגד

עבר

התקרות המוצעת במסגרת מדיניות התגמול נראות
לנו כגבוהות ביחס לגודל החברה והיקף פעילותה.

מרחביה אחזקות

257014

18891

09/05/2021

מניות

 .2לאשר הענקת מענק חד פעמי בשיקול דעת ליו"ר דירקטוריון החברה
כמפורט בסעיף  2.2לדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה.

בירמן

530014

173137

09/05/2021

מניות

 .1הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר.2020 ,

דיון

דיון

בירמן

530014

173137

09/05/2021

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

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

בירמן

530014

173137

09/05/2021

מניות

 .3הארכת כהונתו של מר דוד בלנק המכהן במועד זה כחבר בדירקטוריון

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

בירמן

530014

173137

09/05/2021

מניות

 .4הארכת כהונתו של מר בנימין בירמן הדירקטור המכהן במועד זה כחבר
בדירקטוריון

נגד

עבר

אנו מסתייגים לכך שבני המשפחה בדירקטוריון,
לרבות בעל השליטה עצמו ,מהווים למעלה מ33% -
מהרכב הדירקטוריון.

בירמן

530014

173137

09/05/2021

מניות

 .5הארכת כהונתו של מר מרדכי בירמן הדירקטור המכהן במועד זה כחבר
בדירקטוריון

נגד

עבר

אנו מסתייגים לכך שבני המשפחה בדירקטוריון,
לרבות בעל השליטה עצמו ,מהווים למעלה מ33% -
מהרכב הדירקטוריון.

בירמן

530014

173137

09/05/2021

מניות

 .6הארכת כהונתו של מר ליאור בירמן הדירקטור המכהן במועד זה כחבר
בדירקטוריון

נגד

עבר

אנו מסתייגים לכך שבני המשפחה בדירקטוריון,
לרבות בעל השליטה עצמו ,מהווים למעלה מ33% -
מהרכב הדירקטוריון.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

בירמן

530014

173137

09/05/2021

מניות

 .7הארכת כהונתו של גב' מתיה גרינהולץ הדירקטור המכהנת במועד זה
כחברה בדירקטוריון כדירקטורית בלתי תלויה

כפרית

522011

368950

10/05/2021

מניות

 .1דיון והצגת הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת 2020

דיון

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

נימוקים

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

כפרית

522011

368950

10/05/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של איציק שריר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

כפרית

522011

368950

10/05/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של רז דיאור לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

כפרית

522011

368950

10/05/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של רפאל עדס לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

כפרית

522011

368950

10/05/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של נועם שטהל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

כפרית

522011

368950

10/05/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של אביב קוץ לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

כפרית

522011

368950

10/05/2021

מניות

 .7מינוי מחדש של אורי אפשטיין לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

כפרית

522011

368950

10/05/2021

מניות

 .8מינוי מחדש של תרצה פלורנטין לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בלתי
תלויה בחברה

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

כפרית

522011

368950

10/05/2021

מניות

 .9מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר והסמכת הדירקטוריון לקביעת
שכרו

בעד

עבר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

כפרית

522011

368950

10/05/2021

מניות

 .10הקצאת אופציות למנכ"ל החברה מר דניאל זינגר

בעד

עבר

תגמול בכירים ,משתנה הוני ,בהתאם לס'' 4.2.5
למדיניות

כפרית

522011

368950

10/05/2021

מניות

 .11הקצאת אופציות ליו"ר דירקטוריון החברה מר איציק שריר

בעד

עבר

תגמול בכירים ,משתנה הוני ,בהתאם לס'' 4.2.5
למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

מודיעין יהש

345017

116998

10/05/2021

 .1לאשר בתוקף מיום  23.4.2021את הסדר שירותי ניהול בין השותף
הכללי לבין השותפות ,לפיו ,עבור העמדתם לרשות השותפות של שירותי
ניהול ,שירותי ייעוץ ,שירותי פיתוח עסקי ושירותים אחרים הדרושים לשם
ניהול עסקי השותפות באמצעות דירקטורים בשותף הכללי שהינם בעל
השליטה בשותף הכללי ו/או מונו על ידי בעל השליטה בשותף הכללי,
השותף הכללי יהא זכאי לקבל מהשותפות דמי ניהול בסכום השווה ,על
בסיס שנתי ,ל 2.5% -מסך כל ההוצאות של השותפות בגין פעולות חיפוש
ו/או פתוח ו/או הפקה של נפט וגז ,בתוספת מע"מ ,ולא פחות מסכום השווה
יחידת השתתפות
ל 25,000 -דולר ארה"ב בכל חודש ("תשלום המינימום") ,בתוספת מע"מ.
מידי חודש ,עד ה 5 -בחודש בגין החודש החולף ,תשלם השותפות לשותף
הכללי את תשלום המינימום ,בתוספת מע"מ ובתום כל שנה קלנדרית ,ייערך
חישוב של דמי הניהול כשיעור מההוצאות כאמור וככל שיימצא כי קיים סכום
נוסף לתשלום (מעבר לתשלומי המינימום) ,הוא ישולם לשותף הכללי בניכוי
סך תשלומי המינימום ששולמו במהלך השנה הקלנדרית החולפת .הסדר
שירותי הניהול כאמור יחל החל ממועד אישור האסיפה ויהיה בתוקף
לתקופה של שלוש שנים .כל יתר הוצאות ניהול השותפות ,מכל מין וסוג

בעד

מודיעין יהש

345017

116998

10/05/2021

 .2לאשר תיקון להסכם השותפות המוגבלת ,כך שחלף סעיף  9.1.2להסכם
יבוא" :השותף הכללי לא יהיה זכאי לקבל מהשותפות דמי ניהול או תשלומים
אחרים למעט תמלוגים כאמור בסעיף  9.1.1לעיל ולמעט תשלומים אשר
יחידת השתתפות
יאושרו מעת לעת על פי הוראות פקודת השותפויות" .כמו כן ,סעיפים ,9.1.3
 9.1.5 ,9.1.4וסיפא סעיף  9.1להסכם השותפות יבוטלו ,בהתאם לנוסח
המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה

בעד

עבר

מיכמן

1172337

0

11/05/2021

מניות

 .1לאשר את הגדלת ההון הרשום של החברה ל 2,000,000 -מניות ,כשכל
מניה תהיה בת  ₪ 0.01ע"נ ,ובהתאמה ,לאשר את תיקון תקנון ההתאגדות
של החברה

בעד

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

חברה ציבורית מבצעת תהליך זה מעת לעת
ומשתמשת בהון המניות לצורך גיוס הון חדש,
הגדלת תוכניות תגמול מבוססות הון וניצול
הזדמנויות בתחום המיזוגים והרכישות.

מיכמן

1172337

0

11/05/2021

מניות

 .2לאשר את מינוייה של גברת שריתה להבי –כדירקטורית חיצונית בחברה
לתקופה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה.

בעד

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

מיכמן

1172337

0

11/05/2021

מניות

 .3אישור מינויה של גברת שירה קולמן – גולובינסקי כדירקטורית חיצונית
בחברה לתקופה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה.

בעד

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

מיכמן

1172337

0

11/05/2021

מניות

 .4אישור מינוי משרד ארנסט אנד יאנג ,רואי חשבון ,כרואה חשבון המבקר
של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,וכן הסמכת
דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו לשנת .2021

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

מיכמן

1172337

0

11/05/2021

מניות

 .5דיון (ללא החלטה) בדוחות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של
החברה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2020

דיון

מיכמן

1172337

0

11/05/2021

מניות

 .6אישור מינויו מחדש של מר דורון ספיר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת.

בעד

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

עבר

עבר

נימוקים

הסכם הניהול המוצע הינו לטובת בעלי יחידות
ההשתתפות.

לאור תמיכתנו בסעיף הראשון לאסיפה אנו תומכים
גם כאן

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

מיכמן

1172337

0

11/05/2021

מניות

 .7אישור מינויו מחדש של מר יניב ביטון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת.

מיכמן

1172337

0

11/05/2021

מניות

 .8אישור מינויו מחדש של מר אמיר שחף פושינסקי כדירקטור בחברה
לתקופת כהונה נוספת.

אוטומקס מוטורס

1131697

14596

11/05/2021

מניות

 .1דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020

דיון

אוטומקס מוטורס

1131697

14596

11/05/2021

מניות

 .2למנות את בן דוד שלוי קופ ,רואי חשבון ,כמשרד רואי החשבון המבקר של
החברה ,עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,ולהסמיך
את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

עבר

אוטומקס מוטורס

1131697

14596

11/05/2021

מניות

 .3למנות מחדש את מר דורון שורר (המכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל) לתקופת
כהונה נוספת כדירקטור בחברה ,החל ממועד אישור האסיפה ,ועד למועד
האסיפה הכללית השנתית הבאה ,בהתאם לתקנון החברה

עבר

אוטומקס מוטורס

1131697

14596

11/05/2021

מניות

 .4למנות מחדש את מר תומר לוי (המכהן גם כסמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה
בחברה) לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה ,החל ממועד אישור
האסיפה ,ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה ,בהתאם לתקנון
החברה

עבר

אוטומקס מוטורס

1131697

14596

11/05/2021

מניות

 .5למנות מחדש את מר עמנואל פז פוזיילוב לתקופת כהונה נוספת
כדירקטור בחברה ,החל ממועד אישור האסיפה ,ועד למועד האסיפה
הכללית השנתית הבאה ,בהתאם לתקנון החברה

עבר

אוטומקס מוטורס

1131697

14596

11/05/2021

מניות

 .6למנות מחדש את מר אייל ברוך לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה,
החל ממועד אישור האסיפה ,ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה,
בהתאם לתקנון החברה

עבר

אוטומקס מוטורס

1131697

14596

11/05/2021

מניות

 .7למנות מחדש את מר אמיר מרקוביץ' לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה ,החל ממועד אישור האסיפה ,ועד למועד האסיפה הכללית השנתית
הבאה ,בהתאם לתקנון החברה

עבר

אוטומקס מוטורס

1131697

14596

11/05/2021

מניות

 . .8למנות מחדש את מר אמתי וייס לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה ,החל ממועד אישור האסיפה ,ועד למועד האסיפה הכללית השנתית
הבאה ,בהתאם לתקנון החברה

עבר

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

טופ מערכות

1083377

75267

11/05/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה ,לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2020

דיון

דיון

טופ מערכות

1083377

75267

11/05/2021

מניות

 .2למנות מחדש את מר מיכאל טננבאום כדירקטור בחברה .מר טננבאום
זכאי לגמול דירקטורים כמפורט בדוח זימון ה אסיפה ,וכן זכאי להיכלל
בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה של החברה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

טופ מערכות

1083377

75267

11/05/2021

מניות

 .3למנות מחדש את מר שמואל מילנר כדירקטור בחברה

טופ מערכות

1083377

75267

11/05/2021

מניות

 .4למנות מחדש את מר גלעד הר עוז כדירקטור בחברה

בעד

טופ מערכות

1083377

75267

11/05/2021

מניות

 .5למנות מחדש את מר יוסי אמיר כדירקטור בחברה מר אמיר זכאי לגמול
דירקטורים כמפורט בדוח זימון האסיפה ,וכן זכאי להיכלל בפוליסת ביטוח
אחריות נושאי משרה של החברה.

בעד

טופ מערכות

1083377

75267

11/05/2021

מניות

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

 .6מינוי דירקטור חיצוני למנות את מר מאיר ניסנסון לתקופת כהונה שלישית
במספר ,בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה ,עד ליום  .4.5.2024מר
ניסנסון יהא זכאי לגמול שנתי ולגמול השתתפות המפורט בדוח זימון
האסיפה וכן זכאי להיכלל בפוליסת ביטוח לביטוח אחריות נושאי המשרה של
החברה .על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה
באסיפה ,או ,אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה  -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 .בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או
העדרה של זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות כאמור ,כנדרש על פי
הוראות חוק החברות .לא הודיע בעל מניה כאמור ,לא יצביע וקולו לא יימנה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

טופ מערכות

1083377

75267

11/05/2021

מניות

 .7למנות מחדש את משרד שטראוס לזר ושות' ,כרואי חשבון מבקרים של
החברה ,והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם.

בעד

עבר

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

טופ מערכות

1083377

75267

11/05/2021

מניות

 .8אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה בהתאם להוראות
סעיפים 267א' ו 275 -לחוק החברות ,על מי שיש לו עניין אישי בנושאים
שעל סדר היום ,יחולו הוראות סעיף  276לחוק החברות ,בשינויים
המחויבים ,לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני
ההצבעה באסיפה ,או ,אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה  -על גבי
כתב ההצבעה ,אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו .כמו כן ,על
בעל מניה לציין האם הוא בעל מאפיינים כדלקמן :בעל שליטה בחברה; בעל
עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי .בחלק ב' של כתב הצבעה זה
מוקצה מקום לסימון קיומה או העדרה של זיקה או מאפיין אחר של בעל
המניות כאמור ,כנדרש על פי הוראות חוק החברות .יודגש ,כי מי שלא סימן
קיומה או העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה ,לא תבוא
הצבעתו במניין.

בעד

עבר

התקרות המוצעות 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

טופ מערכות

1083377

75267

11/05/2021

מניות

 .9אישור הסכם ניהול עם בעל השליטה לאשר ולאשרר את חידוש הסכם
הניהול ומתן השירותים (על תיקוניו) מיום  18.6.2008בין החברה לבין מ.ש.
מיראן בע"מ (להלן" :הסכם הניהול מיראן" ו" -חברת מיראן" ,בהתאמה),
למשך תקופה של  36חודשים ממועד אישור אסיפת בעלי המניות של
החברה את הסכם הניהול מיראן (להלן" :חידוש הסכם הניהול מיראן") .וכן
לאשר את תיקון הסכם הניהול מיראן (להלן" :תיקון הסכם הניהול מיראן"),
כך שדמי הניהול החודשיים יעודכנו לסך של  76,000ש"ח (צמוד לעליית
מדד המחירים לצרכן) בתוספת מע"מ כדין ,הבונוס השנתי לא יעלה על סך
השווה ל 12 -פעמים התמורה החודשית המשולמת לחברת הניהול ,במועד
הענקת הבונוס השנתי וכן תוספת הבהרה בקשר עם השבת הבונוס השנתי
במקרה של טעות ,לפיה לא יראו בתיקון עקב שינוי בחוק ,בתקנות או
בכללים החשבונאיים שהינו לאחר מועד פרסום הדוח הכספי של החברה
לאותה שנה ,כתיקון לצורך השבה כאמור .מעבר לאמור לעיל ,לא חל כל
שינוי בהסכם הניהול מיראן .בהתאם להוראות סעיפים 267א'' ו 275 -לחוק
החברות ,על מי שיש לו עניין אישי בנושאים שעל סדר היום ,יחולו הוראות
סעיף  276לחוק החברות ,בשינויים המחויבים ,לפיו על בעל

בעד

טופ מערכות

1083377

75267

11/05/2021

מניות

 .10אישור הסכם ניהול עם בעל השליטה לאשר ולאשרר את חידוש הסכם
הניהול ומתן השירותים (על תיקוניו) מיום  18.6.2008בין החברה לבין נ.נ.א
הר עוז השקעות טכנולוגיות בע"מ (להלן" :הסכם הניהול ננא" ו" -חברת
ננא" ,בהתאמה) ,למשך תקופה של  36חודשים ממועד אישור אסיפת בעלי
המניות של החברה את הסכם הניהול ננא (להלן" :חידוש הסכם הניהול
ננא") .וכן לאשר את תיקון הסכם הניהול ננא (להלן" :תיקון הסכם הניהול
ננא") ,כך שדמי הניהול החודשיים יעודכנו לסך של  76,000ש"ח (צמוד
לעליית מדד המחירים לצרכן) בתוספת מע"מ כדין ,הבונוס השנתי לא יעלה
על סך השווה ל 12 -פעמים התמורה החודשית המשולמת לחברת הניהול,
במועד הענקת הבונוס השנתי וכן תוספת הבהרה בקשר עם השבת הבונוס
השנתי במקרה של טעות ,לפיה לא יראו בתיקון עקב שינוי בחוק ,בתקנות או
בכללים החשבונאיים שהינו לאחר מועד פרסום הדוח הכספי של החברה
לאותה שנה ,כתיקון לצורך השבה כאמור .מעבר לאמור לעיל ,לא יחול כל
שינוי בהסכם הניהול ננא .בהתאם להוראות סעיפים 267א' ו 275 -לחוק
החברות ,על מי שיש לו עניין אישי בנושאים שעל סדר היום ,יחולו הוראות
סעיף  276לחוק החברות ,בשינויים המחויבים ,לפי

בעד

ישרוטל

1080985

2685159

12/05/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום 31.12.2020
לרבות דוח הדירקטוריון הכלול בהם

דיון

החלטת האסיפה

עבר

עבר

נימוקים

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

ישרוטל

1080985

2685159

12/05/2021

מניות

 .2מינוי רואי חשבון מבקרים לחברה

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

ישרוטל

1080985

2685159

12/05/2021

מניות

 .3עדכון תנאי העסקתו של מנכל החברה

נגד

עבר

אנו סבורים כי העדכון המוצע לו הינו גבוה ביחס
למקובל בשוק.

נימוקים

החלטת האסיפה

.בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

בעד

 כדירקטורית חיצונית, אישור מינויה מחדש של הגב' ברכה ליטבק.1
. לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים,בדירקטוריון החברה

מניות

12/05/2021

3129821

226019

מבנה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

עבר

בעד

Elect Bradley A. Alford to hold office as a director until the .1
Annual General Meeting of Shareholders 2022

מניות

12/05/2021

21965384

1130699

פריגו

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

עבר

בעד

Elect Orlando D. Ashford to hold office as a director until the .2
Annual General Meeting of Shareholders 2022

מניות

12/05/2021

21965384

1130699

פריגו

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

עבר

בעד

Elect Rolf A. Classon to hold office as a director until the 2022 .3
Annual General Meeting of Shareholders

מניות

12/05/2021

21965384

1130699

פריגו

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

עבר

בעד

Elect Katherine C. Doyle to hold office as a director until the .4
Annual General Meeting of Shareholders 2022

מניות

12/05/2021

21965384

1130699

פריגו

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

עבר

בעד

Elect Adriana Karaboutis to hold office as a director until the .5
Annual General Meeting of Shareholders 2022

מניות

12/05/2021

21965384

1130699

פריגו

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

עבר

בעד

Elect Murray S. Kessler to hold office as a director until the .6
Annual General Meeting of Shareholders 2022

מניות

12/05/2021

21965384

1130699

פריגו

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

עבר

בעד

Elect Jeffrey B. Kindler to hold office as a director until the .7
Annual General Meeting of Shareholders 2022

מניות

12/05/2021

21965384

1130699

פריגו

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

עבר

בעד

Elect Erica L. Mann to hold office as a director until the 2022 .8
Annual General Meeting of Shareholders

מניות

12/05/2021

21965384

1130699

פריגו

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

עבר

בעד

Elect Donal O'Connor to hold office as a director until the .9
Annual General Meeting of Shareholders 2022

מניות

12/05/2021

21965384

1130699

פריגו

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

עבר

בעד

Elect Geoffrey M. Parker to hold office as a director until the .10
Annual General Meeting of Shareholders 2022

מניות

12/05/2021

21965384

1130699

פריגו

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

עבר

בעד

Elect Theodore R. Samuels to hold office as a director until .11
the 2022 Annual General Meeting of Shareholders

מניות

12/05/2021

21965384

1130699

פריגו

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

פריגו

1130699

21965384

12/05/2021

מניות

Ratify the appointment of Ernst &amp; Young LLP as the .12
Company's independent auditor for the period ending December
and authorize the Board of Directors, acting through the 2021 ,31
:Audit Committee, to fix the remuneration of the auditor

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הניסיון והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

פריגו

1130699

21965384

12/05/2021

מניות

Provide advisory approval of the Company’s executive .13
compensation

נגד

עבר

אנו סבורים כי התגמולים בחברה הינם גבוהים ביחס
לביצועיה.

פריגו

1130699

21965384

12/05/2021

מניות

Renew the Board’s authority to issue shares under Irish law .14

בעד

עבר

הליך זה הינו מהותי ביחס לחברות ציבוריות.

פריגו

1130699

21965384

12/05/2021

מניות

-Renew the Board’s authority to opt-out of statutory pre .15
emption rights under Irish law

בעד

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

דלק קבוצה

1084128

7421440

12/05/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ליום 31.12.2020

דיון

נימוקים

אישור זה נדרש לאור דרישות החוק האירי.

דלק קבוצה

1084128

7421440

12/05/2021

מניות

 .2אישור החלפת משרד רואה החשבון המבקר של החברה

בעד

עבר

אנו סבורים כי החלפת רואה חשבון מבקר לאחר
תקופה של למעלה מ 20 -שנה הינו צעד מתבקש.

דלק קבוצה

1084128

7421440

12/05/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר אהוד ארז כדירקטור בחברה

נגד

עבר

מנגנון מינוי הדירקטורים בחברה אינו תואם את
מדיניותנו.

קבוצת מנרב

155036

465881

13/05/2021

מניות

 .1אישור מיזוג החברה על פי הסכם המיזוג ואישור כל העסקאות ,הפעולות
וההתקשרויות בקשר עם המיזוג (לרבות קבלת אופציית המכר והסדר ביטוח
ה ,)Run-Off -הטעונות את אישור האסיפה הכללית ,והכל כמפורט בדוח
הזימון

בעד

עבר

תיגבור-מאגר כא

1105022

120824

13/05/2021

מניות

 .1דיון בדוחות כספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים שהסתיימו
ביום  31.12.2019ו 31.12.2020-לרבות בשכר טרחת רואי החשבון
המבקרים הכלול בדוח הדירקטוריון

דיון

דיון

תיגבור-מאגר כא

1105022

120824

13/05/2021

מניות

 - .2מינוי מחדש של משרד  BDOזיו האפט ושות' כרואה החשבון המבקר
של החברה ,עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה ,והסמכת הדירקטוריון
לקבוע את שכרו

בעד

עבר

משרד רואי החשבון הינו בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

תיגבור-מאגר כא

1105022

120824

13/05/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר אברהם רמי גוזמן (יו"ר הדירקטוריון) ,ללא שינוי
בתנאי כהונתו והעסקתו

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

תיגבור-מאגר כא

1105022

120824

13/05/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של הגב' רינה בנבנישתי כדירקטורית פעילה בחברה ,ללא
שינוי בתנאי כהונתה והעסקתה

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אנו מתרשמים כי עסקת הרכישה הינה לטובת בעלי
המניות של החברה .

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

תיגבור-מאגר כא

1105022

120824

13/05/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של מר יהונתן גלר (דירקטור בלתי תלוי) ,ללא שינוי בתנאי
כהונתו והעסקתו

ירושלים

726018

555045

13/05/2021

מניות

 .1לקבל ולדון בדוחות הכספיים של הבנק ובדוח הדירקטוריון וההנהלה על
מצב ענייני הבנק לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2020

דיון

ירושלים

726018

555045

13/05/2021

מניות

 .2למנות 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

עבר

ירושלים

726018

555045

13/05/2021

מניות

 .3תיקון תקנון הבנק לעניין הוראות שונות

בעד

עבר

שינויים בתקנון החברה ובמתכונת דיווח ,בהתאם
לס''  16למדיניות

ירושלים

726018

555045

13/05/2021

מניות

 .4תיקון תקנון הבנק לעניין הוראות הנוגעות לפטור

בעד

עבר

שינויים בתקנון החברה ובמתכונת דיווח ,בהתאם
לס''  16למדיניות פטור לדירקטורים ונושאי משרה,
בהתאם לס''  13למדיניות

ירושלים

726018

555045

13/05/2021

מניות

 .5אישור עדכון מדיניות התגמול של הבנק [הוספת האפשרות להעניק מענק
משתנה נוסף "מענק מיוחד בקשר לעסקה מיוחדת"]

בעד

עבר

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

ירושלים

726018

555045

13/05/2021

מניות

 .6אישור עדכון מדיניות התגמול של הבנק [הוספת פטור לכל נושאי משרה
ולרבות כל הדירקטורים]

בעד

עבר

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות פטור
לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס''  13למדיניות

ירושלים

726018

555045

13/05/2021

מניות

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

דיון

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

 .7הענקת כתב פטור לכל נושאי המשרה ולרבות לכל הדירקטורים בבנק,
המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת (ובכללם אלו שימונו בעתיד) לרבות המנכ"ל
המכהן ו/או כל מנכ"ל שיכהן מעלת לעת (וכזה שימונה בעתיד) ולרבות
דירקטורים בבנק שהינם בעלי שליטה בבנק ו/או קרוביהם

בעד

עבר

פטור לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

ירושלים

726018

555045

13/05/2021

מניות

 .8מענק משתנה נוסף " -מענק מיוחד בקשר לעסקה מיוחד" ,גם למנכ"ל,
מר גיל טופז

בעד

עבר

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

פוליגון

745018

126149

13/05/2021

מניות

 .1נושא מס'  1שעל סדר היום  -דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון
של החברה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2020הכולל דיווח על שכר
טרחת רואה החשבון המבקר ותנאי ההתקשרות עמו .לא תתקיים הצבעה
בנושא

דיון

פוליגון

745018

126149

13/05/2021

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

עבר

משרד ר"ח בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

פוליגון

745018

126149

13/05/2021

מניות

 .3נושא מס'  3שעל סדר היום  -למנות מחדש את מר יהודה בכר כדירקטור
בחברה .תמצית ההחלטה המוצעת :למנות מחדש את מר יהודה בכר
כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

פוליגון

745018

126149

13/05/2021

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

פוליגון

745018

126149

13/05/2021

מניות

 .5נושא מס'  5שעל 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

נגד

עבר

פוליגון

745018

126149

13/05/2021

מניות

 .6נושא מס'  6שעל 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

עבר

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה עומד על
כ ,29%-בניגוד למדיניותנו.

פוליגון

745018

126149

13/05/2021

מניות

 .7נושא מס'  7שעל סדר היום  -למנות מחדש את מר אורי מימון כדירקטור
בחברה .תמצית ההחלטה המוצעת :למנות מחדש את מר אורי מימון
כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

נגד

עבר

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה עומד על
כ ,29%-בניגוד למדיניותנו.

פוליגון

745018

126149

13/05/2021

מניות

 .8נושא מס'  8שעל סדר היום  -מינויו של מר יחזקאל חוגי כדירקטור חיצוני
בחברה תמצית ההחלטה המוצעת :למנות את מר יחזקאל חוגי כדירקטור
חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ,שתחילתה במועד אישור
האסיפה ,ולאשר זכאותו לגמול שנתי ולגמול השתתפות בהתאם לדרגת
החברה כפי שתהא מעת לעת ,בהתאם ל"סכום המזערי" כהגדרתו בתקנות
הגמול ,וכן הכללתו במסגרת פוליסת הביטוח לנושאי המשרה בחברה,
והענקת כתב שיפוי כמקובל בחברה.

בעד

פוליגון

745018

126149

13/05/2021

מניות

 .9נושא מס'  9שעל סדר היום  -מינויו של מר רונן (רון) פרץ כדירקטור חיצוני
בחברה תמצית ההחלטה המוצעת :למנות את מר רונן (רון) פרץ כדירקטור
חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ,שתחילתה במועד אישור
האסיפה ,ולאשר זכאותו לגמול שנתי ולגמול השתתפות בהתאם לדרגת
החברה כפי שתהא מעת לעת ,בהתאם ל"סכום המזערי" כהגדרתו בתקנות
הגמול ,וכן הכללתו במסגרת פוליסת הביטוח לנושאי המשרה בחברה,
והענקת כתב שיפוי כמקובל בחברה

נגד

לא עבר

נטו מלינדה

1105097

941705

13/05/2021

מניות

 .1דיון בדוח התקופתי לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2020והכל
כמפורט בסעיף  1.1לדוח זימון האסיפה.

דיון

דיון

נטו מלינדה

1105097

941705

13/05/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי חשבון זיו האפט  ,כרואה החשבון המבקר עד
לאסיפה הכללית הבאה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם והכל
כמפורט בסעיף  1.2לדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

המשרד הינו בעל המוניטין והניסיון הדרושים לערוך
שירותי ביקורת לחברה.

נטו מלינדה

1105097

941705

13/05/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של יו"ר הדירקטוריון המכהן מר דוד עזרא והכל כמפורט
בסעיף  1.3לדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

הינו בעל הניסיון הדרוש למילוי התפקיד.

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נגד

עבר

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה עומד על
כ ,29%-בניגוד למדיניותנו.

עבר

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה עומד על
כ ,29%-בניגוד למדיניותנו.

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה עומד על
כ ,29%-בניגוד למדיניותנו.

לא עבר

נימוקים

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

הסתייגותנו הינה על רקע מבנה ההחלטה באסיפה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

נטו מלינדה

1105097

941705

13/05/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטור המכהן מר עמיהוד גולדין והכל כמפורט בסעיף
 1.3לזימון האסיפה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

נטו מלינדה

1105097

941705

13/05/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של הדירקטור המכהן מר יוסף כהנוף והכול כמפורט בסעיף
 1.3לזימון האסיפה.

נגד

עבר

אנו מסתייגים מכהונתו של דירקטור גם כנושא
משרה בחברה.

נטו מלינדה

1105097

941705

13/05/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת גב' גלית מלול והכל כמפורט
בסעיף  1.3לזימון האסיפה.

בעד

עבר

הינה בעלת הניסיון הדרוש למילוי התפקיד.

נטו מלינדה

1105097

941705

13/05/2021

מניות

 .7מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי ד"ר ג'קי (יעקב) סרוב והכל
כמפורט בסעיף  1.3לזימון האסיפה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

נטו מלינדה

1105097

941705

13/05/2021

מניות

 .8מענק שנתי למר יוסף כהנוף סמנכ"ל הכספים ודירקטור בגובה 3
משכורות בעלות של כ 234-אש"ח והכל כמפורט בסעיף  1.4לזימון האסיפה.

בעד

עבר

אנו תומכים בהענקת מענק בשיקול דעת עד לגובה 3
משכורות חודשיות.

בכורי שדה אחז

1172618

0

13/05/2021

מניות

 .1דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020

דיון

בכורי שדה אחז

1172618

0

13/05/2021

מניות

 .2מינוי משרד רואי החשבון החשבון דלויט בריטמן אלמגור זהר ()Deloitte
כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה
החשבון

בעד

עבר

משרד רו"ח בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

בכורי שדה אחז

1172618

0

13/05/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר אילן שבע כדירקטור בדירקטוריון החברה

נגד

עבר

בהתאם למדיניותנו ,אנו נמליץ להתנגד למינוי
דירקטורים שהינם קרובי משפחתו של בעל
השליטה ,מעל שליש מהיקף הדירקטורים ,כולל בעל
השליטה עצמו.

בכורי שדה אחז

1172618

0

13/05/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר ששון שבע כדירקטור בדירקטוריון החברה

נגד

עבר

בהתאם למדיניותנו ,אנו נמליץ להתנגד למינוי
דירקטורים שהינם קרובי משפחתו של בעל
השליטה ,מעל שליש מהיקף הדירקטורים ,כולל בעל
השליטה עצמו.

בכורי שדה אחז

1172618

0

13/05/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של מר שאול גבע כדירקטור בדירקטוריון החברה

נגד

עבר

בהתאם למדיניותנו ,אנו נמליץ להתנגד למינוי
דירקטורים שהינם קרובי משפחתו של בעל
השליטה ,מעל שליש מהיקף הדירקטורים ,כולל בעל
השליטה עצמו.

בכורי שדה אחז

1172618

0

13/05/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של הגב' מיכל פתאל קמאי כדירקטורית בלתי תלויה
בדירקטוריון החברה

נגד

עבר

בהתאם למדיניותנו ,אנו נמליץ להתנגד למינוי
דירקטורים שהינם קרובי משפחתו של בעל
השליטה ,מעל שליש מהיקף הדירקטורים ,כולל בעל
השליטה עצמו.

בכורי שדה אחז

1172618

0

13/05/2021

מניות

 .7מינוי מר נח וולפסון כדירקטור חיצוני בחברה .מוצע לאשר את מינויו,
לרבות תנאי כהונתו ,של מר נח וולפסון כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת
כהונה בת שלוש שנים ,שתחילתה במועד אישור האסיפה המזומנת על פי
דוח מיידי זה .בכפוף למינויו כדירקטור חיצוני ,יכהן כחבר ועדות הדירקטוריון
(ועדת הביקורת ,ועדת התגמול) .בהתאם לקבוע בסעיף ( 241א) לחוק
החברות ,התשנ"ט( 1999-להלן" :חוק החברות") ,הצהיר מר נח וולפסון כי

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

בכורי שדה אחז

1172618

0

13/05/2021

מניות

נימוקים

החלטת האסיפה

 .8מינוי מר אודי ארז כדירקטור חיצוני בחברה מוצע לאשר את מינויו ,לרבות
תנאי כהונתו ,של מר אודי ארז כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת כהונה בת
שלוש שנים ,שתחילתה במועד אישור האסיפה המזומנת על פי דוח מיידי
זה .יצוין כי בהתאם לקבוע בסעיף ( 241א) לחוק החברות ,התשנ"ט, 1999-
הצהיר מר אודי ארז כי מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור
חיצוני בחברה וכן כי מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מיטב דש השקעות

1081843

834666

13/05/2021

מניות

 .1אישור התקשרות החברה בפוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה

בעד

עבר

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

נטו אחזקות

168013

1098679

13/05/2021

מניות

 .1דיון בדוח התקופתי לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  .2020הכל
כמפורט בסעיף  1.1בדוח זימון האסיפה.

דיון

נטו אחזקות

168013

1098679

13/05/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של רו"ח  BDOזיו האפט כרואה חשבון המבקר של החברה
והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו והכל כמפורט בסעיף  1.2לדוח זימון
האסיפה.

בעד

עבר

המשרד הינו בעל המוניטין והידע הדרוש לערוך
שירותי ביקורת לחברה.

נטו אחזקות

168013

1098679

13/05/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של הדירקטור המכהן כיו"ר הדירקטוריון ,דוד עזרא והכל
כמפורט בסעיף  1.3לדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

הינו בעל הניסיון הדרוש למילוי התפקיד.

נטו אחזקות

168013

1098679

13/05/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטור המכהן עמיהוד גולדין והכל כמפורט בסעיף
 1.3לדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

נטו אחזקות

168013

1098679

13/05/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של הדירקטור המכהן דוד זרנצ'נסקי והכל כמפורט בסעיף
 1.3לדוח זימון האסיפה.

נגד

עבר

אנו מסתייגים מכהונתו מחדש לאור כפל התפקידים
גם כנושא משרה בחברה.

נטו אחזקות

168013

1098679

13/05/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של הדירקטור המכהן אריה פלדמן (דב"ת) והכל כמפורט
בסעיף  1.3לדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

נטו אחזקות

168013

1098679

13/05/2021

מניות

 .7אישור מענק שנתי למר עמיהוד גולדין דירקטור ומנכ"ל החברה בגובה 3
משכורות בעלות של כ 292-אלפי ש"ח והכל כמפורט בסעיף  1.4לדוח זימון
האסיפה.

בעד

עבר

אנו תומכים במענק בשיקול דעת עד לגובה 3
משכורות חודשיות.

וואן טכנולוגיות

161018

1305015

18/05/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר,
.2020

דיון

וואן טכנולוגיות

161018

1305015

18/05/2021

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

161018

1305015

18/05/2021

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.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

נימוקים

החלטת האסיפה

וואן טכנולוגיות

161018

1305015

18/05/2021

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

161018

1305015

18/05/2021

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

161018

1305015

18/05/2021

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

161018

1305015

18/05/2021

מניות

 .7מינויו מחדש של מר יעקב נימקובסקי כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד
למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

ללא המלצה

ללא המלצה.

וואן טכנולוגיות

161018

1305015

18/05/2021

מניות

 .8אישור התקשרות החברה עם טקליס שירותי מימון בע"מ ("טקליס")
וקבוצת מיחשוב ישיר בע"מ ,בעלת השליטה בחברה ("בעלת השליטה" ו/או
"מיחשוב ישיר") ,לצורך מתן שירותי לשכת שירות שכר וחשבות וכן להשכרת
משרד ו 2 -חניות במבנה המשרדים של החברה לחברות הנ"ל ע"י החברה
(לרבות מתן שירותים נלווים).

ללא המלצה

קבסיר

1173145

0

18/05/2021

מניות

 .1אישור מינויה לראשונה של גב' עמליה בורוביץ בריל כדירקטורית חיצונית
בחברה לתקופה כהונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה ואישור
תנאי כהונתה והעסקתה והכל כמפורט בסעיף  2.1לדוח הזימון

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

קבסיר

1173145

0

18/05/2021

מניות

 .2אישור מינויה לראשונה של גב' נטלי קפלן ווזאנה כדירקטורית חיצונית
בחברה לתקופה כהונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה ואישור
תנאי כהונתה והעסקתה והכל כמפורט בסעיף  2.2לדוח הזימון.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אימקו

282012

43082

18/05/2021

מניות

 .1נושא מס'  :1דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת  2019ולשנת 2020

דיון

אימקו

282012

43082

18/05/2021

מניות

 .2נושא מס'  :2חידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

אימקו

282012

43082

18/05/2021

מניות

 .3נושא מס'  :3.1אישור הארכת כהונת הדירקטורים המכהנים בחברה
(שאינם דירקטורים חיצוניים)  -מר ירמיהו קורן

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אימקו

282012

43082

18/05/2021

מניות

 .4נושא מס'  :3.2אישור הארכת כהונת הדירקטורים המכהנים בחברה
(שאינם דירקטורים חיצוניים)  -מר דן יקיר

נגד

שיעור בני המשפחה מתוך סך הדירקטוריון חורג
מהמקובל על פי מדיניותנו.

ללא המלצה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אימקו

282012

43082

18/05/2021

מניות

 .5נושא מס'  :3.3אישור הארכת כהונת הדירקטורים המכהנים בחברה
(שאינם דירקטורים חיצוניים)  -גב' נילי יקיר

נגד

שיעור בני המשפחה מתוך סך הדירקטוריון חורג
מהמקובל על פי מדיניותנו.

אימקו

282012

43082

18/05/2021

מניות

 .6נושא מס'  :3.4אישור הארכת כהונת הדירקטורים המכהנים בחברה
(שאינם דירקטורים חיצוניים)  -מר רון יקיר

נגד

שיעור בני המשפחה מתוך סך הדירקטוריון חורג
מהמקובל על פי מדיניותנו.

אימקו

282012

43082

18/05/2021

מניות

 .7נושא מס'  :3.5אישור הארכת כהונת הדירקטורים המכהנים בחברה
(שאינם דירקטורים חיצוניים)  -מר יעקב נגל

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אימקו

282012

43082

18/05/2021

מניות

 .8נושא מס'  :3.6אישור הארכת כהונת הדירקטורים המכהנים בחברה
(שאינם דירקטורים חיצוניים)  -מר ערן רום

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

ביו ויו

1096049

42556

19/05/2021

מניות

הצגת ודיון בדו"חות הכספיים השנתיים ובדו"ח הדירקטוריון על מצב העסקי
החברה לשנה שהסתיימה ביום  .31.12.2020הדוחות פורסמו ביום 21
במרץ ( 2021מס' אסמכתא)2021-01-039417 :

דיון

ביו ויו

1096049

42556

19/05/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה ( PWC -קסלמן
וקסלמן)

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

ביו ויו

1096049

42556

19/05/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של עמנואל גיל כדירקטור בחברה  ,זאת עד לאסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה בה ימונו דירקטורים .הסדרי התגמול ,הביטוח
והשיפוי החלים על הדירקטורים בחברה ימשיכו לחול לגביהם.

נגד

שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.2.1למדיניות

ביו ויו

1096049

42556

19/05/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של דר אלן שוויבל כדירקטור בחברה זאת עד לאסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה בה ימונו דירקטורים .הסדרי התגמול,
הביטוח והשיפוי החלים על הדירקטורים בחברה ימשיכו לחול לגביהם

נגד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות שיעור
דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון ,בהתאם לס''
 1.2.1למדיניות

ביו ויו

1096049

42556

19/05/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של וורן אסאנו כדירקטור בחברה זאת עד לאסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה בה ימונו דירקטורים .הסדרי התגמול ,הביטוח
והשיפוי החלים על הדירקטורים בחברה ימשיכו לחול לגביהם

נגד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות שיעור
דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון ,בהתאם לס''
 1.2.1למדיניות

ביו ויו

1096049

42556

19/05/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של ישה סיטון כדירקטור בחברה זאת עד לאסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה בה ימונו דירקטורים .הסדרי התגמול ,הביטוח
והשיפוי החלים על הדירקטורים בחברה ימשיכו לחול לגביהם

נגד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות שיעור
דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון ,בהתאם לס''
 1.2.1למדיניות

ביו ויו

1096049

42556

19/05/2021

מניות

 .7מינוי הדירקטור החיצוני מר אליהו אילון לנציאנו לתקופת כהונה שלישית.
לאשר לפי הצעת הדירקטוריון מינוי מחדש של הדירקטור החיצוני אליהו
אילון לנציאנו לתקופת כהונה שלישית של  3שנים נוספות החל מיום
 .30.05.2021עם חידוש כהונתו ,יהיה זכאי מר אליהו אילון לנציאנו לכל
התנאים כמקובל בחברה ביחס לדירקטורים חיצוניים ,לרבות גמול שנתי
וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המרביים שנקבעו בתקנות החברות
(כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) תש"ס 2000-לחברות בדרגת
חברה ,היכללות בפוליסת הביטוח לנושאי משרה הקיימת בחרה ,שיפוי וכיו"ב

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

ביו ויו

1096049

42556

19/05/2021

מניות

 .8מינוי הדירקטורית החיצונית ד"ר אליאן מרקוביץ לתקופת כהונה שלישית.
לאשר לפי הצעת הדירקטוריון מינוי מחדש של הדירקטורית החיצונית ד"ר
אליאן מרקוביץ לתקופת כהונה שלישית של  3שנים נוספות החל מיום
 .30.05.2021עם חידוש כהונתה ,תהיה זכאית ד"ר אליאן מרקוביץ לכל
התנאים כמקובל בחברה ביחס לדירקטורים חיצוניים ,לרבות גמול שנתי
וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המרביים שנקבעו בתקנות החברות
(כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) תש"ס 2000-לחברות בדרגת
חברה ,היכללות בפוליסת הביטוח לנושאי משרה הקיימת בחרה ,שיפוי וכיו"ב

בעד

ביו ויו

1096049

42556

19/05/2021

מניות

 .9מסגרת לרכישת ביטוח אחריות נושאי משרה ותיקון מדיניות התגמול
בהתאם :לאשר רכישת פוליסת ביטוח אחריות מקצועית לכל הדירקטורים
ונושאי משרה ,כפי שיהיו מעת לעת ,החל מיום  19.5.2021ובלבד שוועדת
הביקורת והדירקטוריון יאשרו כי היא בתנאי שוק ואין בה להשפיע באופן
מהותי על רווחיות ,נכסי או התחייבויות החברה ובהתאם לרכיבים הבאים –
כיסוי ביטוחי (למקרה ולתקופה) – עד  30מ' דולר ארה"ב .השתתפות עצמית
של החברה – עד  100א' דולר ארה"ב .סעיף  1.2.4למדיניות התגמול יתוקן
בהתאם .החלטה זו תבחן מחדש בעת עדכון מדיניות התגמול.

בעד

ויתניה

1109966

761174

19/05/2021

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר  ,2020אשר פורסמו ביום  25במרס .2021

דיון

ויתניה

1109966

761174

19/05/2021

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

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

ויתניה

1109966

761174

19/05/2021

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

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי
הדירקטוריון נמוך מהנדרש על פי מדיניותנו.

ויתניה

1109966

761174

19/05/2021

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

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי
הדירקטוריון נמוך מהנדרש על פי מדיניותנו.

ויתניה

1109966

761174

19/05/2021

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

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי
הדירקטוריון נמוך מהנדרש על פי מדיניותנו.

ויתניה

1109966

761174

19/05/2021

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

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי
הדירקטוריון נמוך מהנדרש על פי מדיניותנו.

ויתניה

1109966

761174

19/05/2021

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

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי
הדירקטוריון נמוך מהנדרש על פי מדיניותנו.

ויתניה

1109966

761174

19/05/2021

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

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי
הדירקטוריון נמוך מהנדרש על פי מדיניותנו.

החלטת האסיפה

נימוקים

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

ביטוח ,שיפוי ,ופטור לדירקטורים ונושאי משרה,
בהתאם לס''  13למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

ויתניה

1109966

761174

19/05/2021

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

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי
הדירקטוריון נמוך מהנדרש על פי מדיניותנו.

ויתניה

1109966

761174

19/05/2021

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

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי
הדירקטוריון נמוך מהנדרש על פי מדיניותנו.

ויתניה

1109966

761174

19/05/2021

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

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

ויתניה

1109966

761174

19/05/2021

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

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי
הדירקטוריון נמוך מהנדרש על פי מדיניותנו.

ויתניה

1109966

761174

19/05/2021

מניות

 .13אישור תשלום מענק שנתי מיוחד בשיקול דעת בגין שנת  2020למר
אהוד סמסונוב ,בהתאם למדיניות התגמול של החברה ,בסך של  253אלפי
ש"ח ,בנוסף למענק שנתי בהתאם לפרמטרים מדידים ששולם למר סמסונוב
בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

נגד

בהתאם למדיניותנו אנו מסתייגים ממענק בשיקול
דעת עבור מי שנמנה על בעלי השליטה בחברה.

זנלכל

130013

215584

19/05/2021

מניות

 .1אישור מינויו מחדש של מר ישראל אדלר כדירקטור חיצוני בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

זנלכל

130013

215584

19/05/2021

מניות

 .2אישור מינויה לראשונה של גב' לימור אבידור כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

זנלכל

130013

215584

19/05/2021

מניות

 .3אישור הקצאת  44,151כתבי אופציה בלתי סחירים למר פנחס גורביץ',
מנכ"ל החברה:

בעד

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

נאוי

208017

683413

19/05/2021

מניות

 .1דיון בדוח התקופתי של החברה ליום  31בדצמבר .2020

דיון

נאוי

208017

683413

19/05/2021

מניות

 .2מינויו מחדש של מר דורי נאוי כדירקטור בדירקטוריון החברה עד לאסיפה
השנתית הבאה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

נאוי

208017

683413

19/05/2021

מניות

 .3מינויו מחדש של מר יצחק פינגולד כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון
החברה עד לאסיפה השנתית הבאה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

נאוי

208017

683413

19/05/2021

מניות

 .4מינויה מחדש של גב' מירב בר-קימא לכהונה נוספת כדירקטורית בלתי
תלויה בדירקטוריון החברה עד לאסיפה השנתית הבאה.

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נאוי

208017

683413

19/05/2021

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של יעקב נאוי לכהונה נוספת כדירקטור בדירקטוריון
החברה עד לאסיפה השנתית הבאה.

נאוי

208017

683413

19/05/2021

מניות

 .6אישור מינויו מחדש של אסף נאוי לכהונה נוספת כדירקטור בדירקטוריון
החברה עד לאסיפה השנתית הבאה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

ללא המלצה

הורד מסדר היום

ללא המלצה

הורד מסדר היום

נימוקים

נאוי

208017

683413

19/05/2021

מניות

 .7מינוי משרד רואי החשבון  ,BDOזיו האפט ,כמשרד רואי החשבון המבקר
של החברה לשנת  2021וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון.

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

נאוי

208017

683413

19/05/2021

מניות

 .8אישור מינויו של מר שחר אושרי ליו"ר דירקטוריון החברה ותנאי כהונתו
והעסקתו

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה ,היקף פעילותה וביחס לניסיונו של היו"ר.

מאסיבית

1172972

0

20/05/2021

מניות

 .1מוצע לאשר את מינויו של מר זיו ארז ("מר ארז") כדירקטור חיצוני
בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחילתה במועד האסיפה .הגמול
השנתי וגמול ההשתתפות שישולמו למר ארז במסגרת כהונתו בחברה יהיו
בהתאם ל"סכום הקבוע" ,לפי דירוג החברה ,כפי שיהיה מעת לעת ,כאמור
בתקנות הגמול.

בעד

מאסיבית

1172972

0

20/05/2021

מניות

 .2מוצע לאשר את מינויו של גב'' דורית בן סימון ("גב'' דורית בן סימון")
כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחילתה
במועד האסיפה .הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שישולמו לגב'' בן סימון
במסגרת כהונתה בחברה יהיו בהתאם ל"סכום הקבוע" ,לפי דירוג החברה,
כפי שיהיה מעת לעת ,כאמור בתקנות הגמול.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

מאסיבית

1172972

0

20/05/2021

מניות

 . .3מוצע לאשר הקצאה פרטית מהותית לכל אחד ממר זיו ארז וגב'' דורית
בן סימון של  30,000אופציות לא רשומות אשר כל אחת מהן ניתנת למימוש
למניה רגילה אחת של החברה בת  0.01ש"ח ע.נ

נגד

ההקצאה ההונית חורגת מהקווים המנחים
במדיניותנו לפיה שווי הגתמול ההוני לא יעלה על
 50%ביחס לתגמול הקבוע.

אירודרום קבוצה

363010

17026

20/05/2021

מניות

 .1אישור מינויו של מר עופר אלשיך כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה
בת שלוש שנים.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אירודרום קבוצה

363010

17026

20/05/2021

מניות

 .2אישור מינויה של הגב' ליהיא זיו פרליס כדירקטורית חיצונית בחברה
לתקופת כהונה בת שלוש שנים.

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אירודרום קבוצה

363010

17026

20/05/2021

מניות

 .3בכפוף לאישור מינויים של הדירקטורים החיצוניים המועמדים לכהונה,
מוצע לאשר תגמול שנתי ולגמול השתתפות לישיבה בהתאם לתקנות הגמול.

בעד

התגמול המוצע בעבור הדירקטורים החיצוניים
בחברה הינו כמקובל בחברה בהתאם לגודל החברה
והיקף פעילותה

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

נימוקים

החלטת האסיפה

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

 מהונה העצמי של25% כתב השיפוי מוגבל לעד
 בהתאם, כתב הפטור הינו בנוסח מסויג.החברה
.למדיניותנו

בעד

, בכפוף לאישור מינויים של הדירקטורים החיצוניים המועמדים לכהונה.4
.לאשר הענקת כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות

מניות

20/05/2021

17026

363010

אירודרום קבוצה

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

בעד

, בכפוף לאישור מינויים של הדירקטורים החיצוניים המועמדים לכהונה.5
לאשר הכללתם בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של
.החברה

מניות

20/05/2021

17026

363010

אירודרום קבוצה

אין לנו הסתייגות עקרונית מתגמול הוני לדירקטורים
.חיצוניים

בעד

 בכפוף לעדכון, אישור תכנית מסגרת להענקת מענק הוני לדירקטורים.6
.מדיניות התגמול של החברה

מניות

20/05/2021

17026

363010

אירודרום קבוצה

-1.1 '' בהתאם לס,מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון
 למדיניות2.2.1-2.2.3  למדיניות וכן1.2

בעד

to re-elect Isaac Angel as a member of the Board of Directors .1
until our next annual general meeting of shareholders and until a
.successor have been duly elected and qualified

מניות

20/05/2021

1635972

1082510

גילת

-1.1 '' בהתאם לס,מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון
 למדיניות2.2.1-2.2.3  למדיניות וכן1.2

בעד

to re-elect Amiram Boehm as a member of the Board of .2
Directors until our next annual general meeting of shareholders
and until a successor have been duly elected and qualified

מניות

20/05/2021

1635972

1082510

גילת

-1.1 '' בהתאם לס,מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון
 למדיניות2.2.1-2.2.3  למדיניות וכן1.2

בעד

to re-elect Ishay Davidi as a member of the Board of Directors .3
until our next annual general meeting of shareholders and until a
.successor have been duly elected and qualified

מניות

20/05/2021

1635972

1082510

גילת

-1.1 '' בהתאם לס,מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון
 למדיניות2.2.1-2.2.3  למדיניות וכן1.2

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 a successor have been duly elected and qualified

מניות

20/05/2021

1635972

1082510

גילת

-1.1 '' בהתאם לס,מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון
 למדיניות2.2.1-2.2.3  למדיניות וכן1.2

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 a
.successor have been duly elected and qualified

מניות

20/05/2021

1635972

1082510

גילת

-1.1 '' בהתאם לס,מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון
 למדיניות2.2.1-2.2.3  למדיניות וכן1.2

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 a successor have been duly elected and qualified

מניות

20/05/2021

1635972

1082510

גילת

 למדיניות4 ''תגמול בכירים בהתאם לס

בעד

to approve the terms of employment, the Base Compensation .7
and the Chairman Bonus Plan of Mr. Isaac Angel, Chairman of
the Board of the Company, as described in Item 2 of the Proxy
Statement

מניות

20/05/2021

1635972

1082510

גילת

4.2.5 '' בהתאם לס, משתנה הוני,תגמול בכירים
למדיניות

בעד

to approve the grant of options to Mr. Isaac Angel, Chairman .8
of the Board of the Company, as described in Item 2 of the Proxy
Statement

מניות

20/05/2021

1635972

1082510

גילת

4.2.5 '' בהתאם לס, משתנה הוני,תגמול בכירים
למדיניות

בעד

to approve a grant of options to Mr. Adi Sfadia, the Company’s .9
Chief Executive Officer, as described in Item 3 of the Proxy
Statement

מניות

20/05/2021

1635972

1082510

גילת

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

גילת

1082510

1635972

20/05/2021

מניות

To ratify and approve the reappointment and compensation .10
;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, 2021, and for such
additional period until the next annual general meeting of
shareholders

בעד

מנדלסון תשתיות

1129444

282056

20/05/2021

מניות

 .1הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח דירקטוריון החברה לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר.2020 ,

דיון

מנדלסון תשתיות

1129444

282056

20/05/2021

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 רו"ח בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מנדלסון תשתיות

1129444

282056

20/05/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר עודד פלר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מנדלסון תשתיות

1129444

282056

20/05/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר זק יששכר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מנדלסון תשתיות

1129444

282056

20/05/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של מר שרגא בר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מנדלסון תשתיות

1129444

282056

20/05/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של מר יגאל סלהוב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מנדלסון תשתיות

1129444

282056

20/05/2021

מניות

 .7מינוי מר עמרי דגול כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מנדלסון תשתיות

1129444

282056

20/05/2021

מניות

 .8מינוי מר מנשה ארנון כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת כהונה נוספת,
החל מיום  27במאי.2021 ,

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מנדלסון תשתיות

1129444

282056

20/05/2021

מניות

 .9אישור מדיניות תגמול של החברה.

בעד

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

רם און

1090943

169984

23/05/2021

מניות

 .1אישור מינויו מחדש של מר אבנר לושי המכהן כדירקטור חיצוני בחברה
במועד זימון האסיפה.

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

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

דיסקונט

691212

17006288

23/05/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום
 31בדצמבר .2020

דיון

דיסקונט

691212

17006288

23/05/2021

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  ,2022ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם של
רואי החשבון המבקרים .באסיפה ידווח על שכר רואי החשבון המבקרים
לשנת  ,2020עבור פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים ,לפי סעיפים
 165ו 167-לחוק החברות.

בעד

דיסקונט

691212

17006288

23/05/2021

מניות

 .3למנות את גב' יודפת הראל בוכריס כדירקטורית,במעמד 'דירקטור אחר'
כמשמעו בסעיף 11ד(א)( )2לפקודת הבנקאות  ,1941לתקופה נוספת של
שלוש שנים ,החל מיום  15בפברואר  ,2022בכפוף לקבלת הסכמת המפקח
על הבנקים למינוי או אי התנגדותו .באסיפה ייבחרו שלושה ( )3מתוך
ארבעה ( )4מועמדים לכהונת דירקטור במעמד 'דירקטור אחר' כאמור בסעיף
11ד(א)( )2לפקודת הבנקאות ,אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים
בתאגידים בנקאיים .ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד .המשתתפים
בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור.
לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק ,ראו סעיף 2
לדוח זימון האסיפה המצ"ב ,וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים
המצורפים לדיווח מיידי זה.

בעד

דיסקונט

691212

17006288

23/05/2021

מניות

 .4למנות את פרופ' בן ציון זילברפרב כדירקטור ,במעמד 'דירקטור אחר'
כמשמעו בסעיף 11ד(א)( )2לפקודת הבנקאות  ,1941לתקופה נוספת של
שלוש שנים ,החל מיום  1באוגוסט  ,2021בכפוף לקבלת הסכמת המפקח
על הבנקים למינוי או אי התנגדותו .באסיפה ייבחרו שלושה ( )3מתוך
ארבעה ( )4מועמדים לכהונת דירקטור במעמד 'דירקטור אחר' כאמור בסעיף
11ד(א)( )2לפקודת הבנקאות ,אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים
בתאגידים בנקאיים .ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד .המשתתפים
בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור.
לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק ,ראו סעיף 2
לדוח זימון האסיפה המצ"ב ,וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים
המצורפים לדיווח מיידי זה.

בעד

דיסקונט

691212

17006288

23/05/2021

מניות

 .5למנות את ד"ר דורון אביטל כדירקטור במעמד 'דירקטור אחר' כמשמעו
בסעיף 11ד(א)( )2לפקודת הבנקאות  ,1941לתקופה של שלוש שנים .מועד
תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי
התנגדותו ,ובשים לב לאמור בסעיף  2.5לדוח זימון האסיפה ,בדבר סדר
תחילת הכהונה של הדירקטורים הנבחרים .באסיפה ייבחרו שלושה ()3
מתוך ארבעה ( )4מועמדים לכהונת דירקטור במעמד 'דירקטור אחר' כאמור
בסעיף 11ד(א)( )2לפקודת הבנקאות ,אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי
דירקטורים בתאגידים בנקאיים .ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד.
המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה
כדירקטור .לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק,
ראו סעיף  2לדוח זימון האסיפה המצ"ב ,וכן ההצהרות וקורות החיים של
המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.

בעד

החלטת האסיפה

עבר

עבר

עבר

עבר

נימוקים

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

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

דיסקונט

691212

17006288

23/05/2021

מניות

 .6למנות את מר רונן לגו כדירקטור במעמד 'דירקטור אחר' כמשמעו בסעיף
11ד(א)( )2לפקודת הבנקאות  ,1941לתקופה של שלוש שנים .מועד תחילת
הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי
התנגדותו ,ובשים לב לאמור בסעיף  2.5לדוח זימון האסיפה ,בדבר סדר
תחילת הכהונה של הדירקטורים הנבחרים .באסיפה ייבחרו שלושה ()3
מתוך ארבעה ( )4מועמדים לכהונת דירקטור במעמד 'דירקטור אחר' כאמור
בסעיף 11ד(א)( )2לפקודת הבנקאות ,אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי
דירקטורים בתאגידים בנקאיים .ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד.
המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה
כדירקטור .לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק,
ראו סעיף  2לדוח זימון האסיפה המצ"ב ,וכן ההצהרות וקורות החיים של
המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.

בעד

דיסקונט

691212

17006288

23/05/2021

מניות

 .7למנות את גב' סיגל ברמק כדירקטורית ,במעמד של דירקטור חיצוני
כמשמעו בחוק החברות ,לתקופה של שלוש שנים .מועד תחילת הכהונה
יהיה ביום  1באוגוסט  ,2021בכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים
למינוי או אי התנגדותו .באסיפה יבחר דירקטור אחד ( )1מתוך שני ()2
מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות,
אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים .ההצבעה

בעד

דיסקונט

691212

17006288

23/05/2021

מניות

החלטת האסיפה

לא עבר

עבר

נימוקים

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

 .8למנות את ד"ר עקיבא שטרנברג כדירקטור ,במעמד של דירקטור חיצוני
כמשמעו בחוק החברות ,לתקופה של שלוש שנים .מועד תחילת הכהונה
יהיה ביום  1באוגוסט  ,2021בכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים
למינוי או אי התנגדותו .באסיפה יבחר דירקטור אחד ( )1מתוך שני ()2
מועמדים 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 מהמועמדים לכהונה כדירקטור .לפרטים נוספים בקשר עם מינוי
הדירקטורים לדירקטוריון הבנק ,ראו סעיף  2לדוח זימון האסיפה המצ"ב ,וכן
ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

דיסקונט

691212

17006288

23/05/2021

מניות

 .9לאשר תיקון למדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק בנושא ביטוח אחריות
דירקטורים ונושאי משרה (סעיף  ,)10לפי סעיף 267א לחוק החברות,
התשנ"ט  ,1999 -במסגרתה יעודכנו ההוראות הנוגעות לביטוח דירקטורים
ונושאי משרה כאמור בסעיף  3לדוח הזימון.

בעד

עבר

התיקונים המוצעים הינם בהתאם לעמדת רשות
ניירות ערך ונראים לנו כסבירים.

שניב

1080837

245551

23/05/2021

מניות

 .1עדכון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה

בעד

עבר

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

שניב

1080837

245551

23/05/2021

מניות

 .2מינוי מר איציק צאיג כדירקטור בלתי תלוי עד למועד האסיפה הכללית
הקרובה

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

שניב

1080837

245551

23/05/2021

מניות

.3הארכת כהונתו של מר אברהם ברנט ,אביו של מנכ"ל החברה ,כיושב ראש
דירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת בת  3שנים.

נגד

עבר

כהונה מקבילה של יו"ר כמנכ"ל ,בהתאם לס'' 2.1.5
ו  2.2.8למדיניות

אנרגיאן

1155290

6057946

24/05/2021

מניות

To receive and adopt the Company’s annual accounts for the .1
financial year ended 31 December 2020, together with the
.Directors’ report and the Auditors report on those accounts

בעד

עבר

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אנרגיאן

1155290

6057946

24/05/2021

מניות

.To approve the Directors’ Remuneration Report .2

אנרגיאן

1155290

6057946

24/05/2021

מניות

.To approve the Directors’ Remuneration Policy .3

נגד

אנרגיאן

1155290

6057946

24/05/2021

מניות

.To re-appoint Ms Karen Simon as a director of the Company .4

בעד

עבר

אנרגיאן

1155290

6057946

24/05/2021

מניות

To re-appoint Mr Matthaios Rigas as a director of the .5
.Company

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אנרגיאן

1155290

6057946

24/05/2021

מניות

To re-appoint Mr Panagiotis Benos as a director of the .6
.Company

נגד

עבר

מינוי נושאי משרה הכפופים למנכ:ל כדירקטורים,
בהתאם לס''  2.2.7למדיניות

אנרגיאן

1155290

6057946

24/05/2021

מניות

.To re-appoint Mr Andrew Bartlett as a director of the Company .7

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אנרגיאן

1155290

6057946

24/05/2021

מניות

.To re-appoint Mr Robert Peck as a director of the Company .8

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אנרגיאן

1155290

6057946

24/05/2021

מניות

To re-appoint Mr Efstathios Topouzoglou as a director of the .9
.Company

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אנרגיאן

1155290

6057946

24/05/2021

מניות

To re-appoint Ms Amy Lashinsky as a director of the .10
.Company

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אנרגיאן

1155290

6057946

24/05/2021

מניות

To appoint Ms Kimberley Wood as a director of the .11
.Company

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אנרגיאן

1155290

6057946

24/05/2021

מניות

To appoint Mr Andreas Persianis as a director of the .12
.Company

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אנרגיאן

1155290

6057946

24/05/2021

מניות

To re-appoint Ernst &amp; Young LLP as auditors of the .13
.Company

בעד

עבר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

לא עבר

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

לא עבר

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

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

אנרגיאן

1155290

6057946

24/05/2021

מניות

To authorise the Directors to set the remuneration of the .14
.auditors

אנרגיאן

1155290

6057946

24/05/2021

מניות

.To authorise the Directors to allot relevant securities .15

בעד

אנרגיאן

1155290

6057946

24/05/2021

מניות

.To authorise the Directors to disapply pre-emption rights .16

בעד

עבר

אנרגיאן

1155290

6057946

24/05/2021

מניות

To authorise the Directors to further disapply pre-emption .17
.rights

בעד

עבר

מבנה ההון ,בהתאם לס''  8למדיניות

אנרגיאן

1155290

6057946

24/05/2021

מניות

That a general meeting, other than an Annual General .18
.Meeting, may be called on not less than 14 clear days’ notice

בעד

עבר

שינויים בתקנון החברה ובמתכונת דיווח ,בהתאם
לס''  16למדיניות

אנרגיאן

1155290

6057946

24/05/2021

מניות

To authorise the Company to make market purchases of its .19
.own ordinary shares

בעד

עבר

מבנה ההון ,בהתאם לס''  8למדיניות

סונוביה

1170539

0

24/05/2021

מניות

 .1אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה מר יגאל זיתון

בעד

עבר

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

פוטומיין

1173855

0

24/05/2021

מניות

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

עבר

מבנה ההון ,בהתאם לס''  8למדיניות

מבנה ההון ,בהתאם לס''  8למדיניות

 .1לאשר את מינויו של מר אורן מוהר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה של שלוש ( )3שנים ,וזאת החל ממועד מינויו לראשונה כדירקטור
בחברה ביום  11בפברואר  ,2021והכל כמפורט בסעיף  1.1לדוח זימון
האסיפה.

בעד

עבר

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

פוטומיין

1173855

0

24/05/2021

מניות

 .2לאשר את מינויה של הגב' פלדר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת
כהונה של שלוש ( )3שנים ,החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של
החברה המזומנת לפי דוח זימון האסיפה והכל כמפורט בסעיף  1.2לדוח
זימון האסיפה.

בעד

עבר

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אוארטי

1086230

172979

25/05/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה ,לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2020

דיון

דיון

אוארטי

1086230

172979

25/05/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של מר מאיר ניסנסון כדירקטור

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אוארטי

1086230

172979

25/05/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר תנחום אורן כדירקטור

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

אוארטי

1086230

172979

25/05/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של רוני אורן כדירקטור

אוארטי

1086230

172979

25/05/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של מר ניב אחיטוב כדירקטור

בעד

אוארטי

1086230

172979

25/05/2021

מניות

 .6למנות את  BDOזיו האפט ,כרואי חשבון מבקרים של החברה ולהסמיך
את הדירקטוריון לקבוע את שכרם

בעד

אוארטי

1086230

172979

25/05/2021

מניות

 .7לאשר את הסך הכולל של הדיבידנדים ביניים שחולקו או אושרו לחלוקה
עד למועד כינוס האסיפה ,כדלקמן :דיבידנד ביניים בסך של 4,693,907
ש"ח ,שחולק על-ידי החברה ביום  ,9.6.2020דיבידנד ביניים בסך של
 4,618,373ש"ח ,שחולק על-ידי החברה ביום  15.9.2020ודיבידנד ביניים
בסך של  4,518,373ש"ח ,שחולק על ידי החברה ביום  .20.4.2021להסרת
ספק ,אין באמור לעיל ,כדי למנוע חלוקת דיבידנדים נוספים מתוך רווחים
שנצברו בשנת .2020

בעד

עבר

איירטאצ

1173376

0

25/05/2021

מניות

 .1הצגת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2020

דיון

דיון

איירטאצ

1173376

0

25/05/2021

מניות

 .2מינוי רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד

עבר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

איירטאצ

1173376

0

25/05/2021

מניות

 .3לאשר את מינויו מחדש של מר יניר אלוש כדירקטור בחברה לתקופת
כהונה של שנה ,החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה
המזומנת לפי דוח זה.

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

איירטאצ

1173376

0

25/05/2021

מניות

 .4לאשר את מינויו מחדש של מר דורון שטיגר כדירקטור בחברה לתקופת
כהונה של שנה ,החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה
המזומנת לפי דוח זה.

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

איירטאצ

1173376

0

25/05/2021

מניות

 .5לאשר את מינויו מחדש של מר נדב כהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
של שנה ,החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת
לפי דוח זה.

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

איירטאצ

1173376

0

25/05/2021

מניות

 .6לאשר את מינויו מחדש של מר דוד מיכאל בן לולו כדירקטור בחברה
לתקופת כהונה של שנה ,החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של
החברה המזומנת לפי דוח זה

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

איירטאצ

1173376

0

25/05/2021

מניות

 .7לאשר את מינויה מחדש של גב' נטע בנארי כדירקטורית בחברה לתקופת
כהונה של שנה ,החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה
המזומנת לפי דוח זה.

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

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

חלוקת דיבידנד ,בהתאם לס''  9למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

איירטאצ

1173376

0

25/05/2021

מניות

 .8לאשר את מינויה של גב' עדי עזרא כדירקטורית בלתי תלויה בחברה,
בכפוף לאישור ועדת הביקורת ,החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית
של החברה המזומנת לפי דוח זה.

איירטאצ

1173376

0

25/05/2021

מניות

 .9לאשר את מינויו של מר דני אלוש כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה
של שנה ( ,)1החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה
המזומנת לפי דוח זה.

בעד

איירטאצ

1173376

0

25/05/2021

מניות

 .10לאשר את מינויו של מר עוזי בלומנזון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה של שלוש ( )3שנים ,החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של
החברה המזומנת לפי דוח זה.

בעד

עבר

איירטאצ

1173376

0

25/05/2021

מניות

 .11לאשר את מינויו של מר רון הימן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה של שלוש ( )3שנים ,החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של
החברה המזומנת לפי דוח זה.

בעד

עבר

הבורסה לניע בתא

1159029

0

25/05/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה ,לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2020

דיון

דיון

הבורסה לניע בתא

1159029

0

25/05/2021

מניות

 .2למנות את בריטמן אלמגור זוהר רואי חשבון ,כרואי חשבון מבקרים של
החברה.

בעד

עבר

הבורסה לניע בתא

1159029

0

25/05/2021

מניות

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 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

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

 .3לאשר 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  2דוח זימון האסיפה המצורף בזאת.

בעד

עבר

תגמול בכירים ,רכיב משתנה במזומן ,בהתאם לס'' 3
למדיניות

וואליו קפיטל

599019

30916

25/05/2021

מניות

 .1לאשר התקשרות החברה עם מר שמעון גל ,דירקטור לשעבר בחברה,
בהסכם לתשלום  250,000ש"ח בעבור עבודתו ותרומתו לקידום עסקאות
החברה מול חברת אפליצ'ק גרופ ומול חברת עמילות המכס.

בעד

עבר

ככלל בהתאם למדיניותנו איננו תומכים בתגמולים
בדיעבד .עם זאת ,לאור נימוקי הדירקטוריון לגביי
חשיבותו של מר גל לעסקאות הללו ,לא נסתייג על
רקע זה.

וואליו קפיטל

599019

30916

25/05/2021

מניות

 .2לאשר התקשרות החברה עם מר יניב בנדר ,בעל עניין בחברה ושותף
עסקי של בעל השליטה ,בהסכם לתשלום עמלה בשיעור של  0.75%מסכום
עסקת פסגות (כהגדרתה בדוח אסיפה) בגין הבאת וקידום עסקת פסגות
עובר לתחילת העסקתו בחברה .מובהר כי תשלום העמלה ייעשה בכפוף
להשלמת העסקה.

בעד

עבר

העמלה המוצעת הינה סבירה ביחס לעסקאות מסוג
זה.

וואליו קפיטל

599019

30916

25/05/2021

מניות

 .3לאשר את תנאי העסקתו של מר בנדר בתפקידו בחברה כיועץ וכאחראי
פיתוח עסקי בהיקף של כ 50%-משרה ובתמורה חודשית של  30,000ש"ח.

בעד

עבר

התמורה המוצעת הינה סבירה ביחס למקובל בשוק.

וואליו קפיטל

599019

30916

25/05/2021

מניות

 .4לאשר את סיום כהונתו של משרד רואי החשבון שטיינמץ עמינח ושות'
כרואה החשבון המבקר של החברה ולאשר את מינויו של משרד רואי
החשבון  ,EYכרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד האסיפה
השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה והסמכת הנהלת החברה
לקבוע את שכרו.

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

לייבפרסון

1123017

6010620

26/05/2021

מניות

Election of Director Kevin C. Lavan .1

לייבפרסון

1123017

6010620

26/05/2021

מניות

Election of Director Robert P. LoCascio .2 .1

נגד

לייבפרסון

1123017

6010620

26/05/2021

מניות

Ratification of the appointment of BDO USA, LLP as the .3
Company’s independent registered public accounting firm for
fiscal year 2021

בעד

עבר

לייבפרסון

1123017

6010620

26/05/2021

מניות

Advisory approval of the compensation of the Company’s .4
)”named executive officers (“say-on-pay

נגד

עבר

עיקרי הסתייגותנו הינה על רקע התגמולים ההוניים
בחברה שאינם תואמים את מדיניותנו.

לייבפרסון

1123017

6010620

26/05/2021

מניות

Approval of an amendment to the 2019 Stock Incentive Plan .5
to increase the number of shares available for issuance; and

נגד

עבר

סך היקף הדילול בחברה חורג מהמקובל על פי
מדיניותנו.

דניה סיבוס

1173137

0

26/05/2021

מניות

 .1דיון בדו"חות כספיים ודו"ח הדירקטוריון לשנת  2020דיון בדו"חות
הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31
בדצמבר .2020

דיון

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

נגד

עבר

בחברה ישנו מנגנון מינוי מדורג לדירקטורים אשר
אינו תואם את מדיניותנו.

עבר

בחברה ישנו מנגנון מינוי מדורג לדירקטורים אשר
אינו תואם את מדיניותנו.

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת ומס לחברה.

דניה סיבוס

1173137

0

26/05/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה ההחלטה המוצעת :לאשר את
מינויו מחדש של משרד סומך חייקין ,כרואה חשבון מבקר של החברה
בתוקף עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

דניה סיבוס

1173137

0

26/05/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר אריאל שפיר כדירקטור בחברה ההחלטה המוצעת:
למנות מחדש את מר אריאל שפיר כדירקטור בחברה ,בתוקף עד למועד
האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

דניה סיבוס

1173137

0

26/05/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר יעקב לוקסנבורג כדירקטור בחברה ההחלטה
המוצעת :למנות מחדש את מר יעקב לוקסנבורג כדירקטור בחברה ,בתוקף
עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

דניה סיבוס

1173137

0

26/05/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של מר אמיר תירוש כדירקטור בחברה ההחלטה המוצעת:
למנות מחדש את מר אמיר תירוש כדירקטור בחברה ,בתוקף עד למועד
האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

דניה סיבוס

1173137

0

26/05/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של מר ליאור אשכנזי כדירקטור בחברה ההחלטה המוצעת:
למנות מחדש את מר ליאור אשכנזי כדירקטור בחברה ,בתוקף עד למועד
האסיפה 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

דניה סיבוס

1173137

0

26/05/2021

מניות

 .7מינוי מר דוד כהן כדירקטור חיצוני בחברה ההחלטה המוצעת :למנות את
מר דוד כהן כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופה של שלוש שנים שתחל ביום
מינויו על ידי האסיפה הכללית .מר כהן יהא זכאי לכל תנאי הכהונה
המקובלים לדירקטורים בחברה ,לרבות גמול שנתי וגמול בגין השתתפות
בישיבות הדירקטוריון ובוועדותיו.

בעד

דניה סיבוס

1173137

0

26/05/2021

מניות

 .8מינוי גב' ורדה אלשיך כדירקטורית חיצונית בחברה ההחלטה המוצעת:
למנות את גב' ורדה אלשיך כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופה של שלוש
שנים שתחל ביום מינויה על ידי האסיפה הכללית .גב' אלשיך תהא זכאית
לכל תנאי הכהונה המקובלים לדירקטורים בחברה ,לרבות גמול שנתי וגמול
בגין השתתפות בישיבות הדירקטוריון ובוועדותיו.

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

עבר

נימוקים

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

רציו יהש

394015

2949645

27/05/2021

למנות את גב' גליה מאור כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי
יחידת השתתפות
של השותפות ,לתקופת כהונה בת שלוש ( )3שנים ,החל מיום .1.6.2021

בעד

עבר

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

רציו יהש

394015

2949645

27/05/2021

 .2לאשר את הסדר שירותי ניהול בין השותף הכללי לבין השותפות ,לפיו,
עבור העמדתם לרשות השותפות של שירותי ניהול ,שירותי ייעוץ ,שירותי
פיתוח עסקי ושירותים אחרים הדרושים לשם ניהול עסקי השותפות ,אשר
יינתנו באמצעות נושאי משרה בשותף הכללי שהשותפות והשותף הכללי
נוהגים בהם כבעלי שליטה בשותף הכללי ,השותף הכללי יהא זכאי לקבל
מהשותפות דמי ניהול בסך של  100,000דולר ארה"ב ,בתוספת מע"מ ,בכל
חודש .כל יתר הוצאות ניהול השותפות והשותף הכללי ,מכל מין וסוג שהוא,
תחולנה על השותפות .כמו כן ,ובהתאם לאמור בסעיף 65נא(ז)( )1לפקודת
יחידת השתתפות
השותפויות ,השותפות תחזיר לשותף הכללי את כל הוצאות ניהול השותפות
בהן נשא השותף הכללי בפועל ,למעט הוצאות כאמור שישולמו ,במישרין או
בעקיפין ,לבעלי השליטה בשותף הכללי והוצאות שלבעלי השליטה בשותף
הכללי עניין אישי בתשלומן ובלבד שהוצאות כאמור שישולמו לשם התקשרות
עם דירקטור באשר לתנאי כהונתו והעסקתו יהיו בהתאם לדין; לעניין זה,
"עניין אישי"  -למעט עניין אישי הנובע מעצם החזקתם של בעלי השליטה
בשותף הכללי ,ולעניין התקשרות עם נושא משרה או עם עובד  -למעט עניין
אישי הנובע מעצם הכהונה או ההעסקה בשותף הכל

בעד

רציו יהש

394015

2949645

27/05/2021

 .3לאשר תיקון להסכם השותפות ,כך שחלף סעיף  10.2להסכם יבוא:
"השותף הכללי לא יהיה זכאי לקבל מהשותפות דמי ניהול או תשלומים
אחרים ,למעט תמלוגים כאמור בסעיף  10.1בהסכם השותפות ולמעט
יחידת השתתפות
תשלומים אשר יאושרו מעת לעת על פי הוראות פקודת השותפויות ".וכן
סעיף  10.3להסכם השותפות יבוטל ,בהתאם לנוסח המצורף כנספח ב' לדוח
זימון האסיפה.

בעד

רציו יהש

394015

2949645

27/05/2021

 .4לאשר תיקון להסכם השותפות המוגבלת לפיו יתווסף סעיף  29להסכם
השותפות ,בנוסח כדלקמן" :השותפות רשאית לתרום סכומים סבירים
למטרות ראויות ,אף אם התרומה אינה מיועדת להשיא רווחים לשותפות.
דירקטוריון השותף הכללי מוסמך לקבוע ,לפי שיקול דעתו ,את סכומי
יחידת השתתפות התרומות ,את המטרות שלשמן יבוצעו ,את זהות מקבלי התרומות ,וכל תנאי
אחר בקשר לכך .כן רשאי דירקטוריון השותף הכללי להסמיך את המנהל
הכללי של השותף הכללי או השותפות ,לפי העניין ,להחליט על תרומות
במסגרת סכומים שיקבע הדירקטוריון ,".כמפורט בנוסח המצורף כנספח ב'
לדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

עבר

עבר

הסכמי ניהול בין חברות ציבוריות או חברות פרטיות
שבשליטת בעל השליטה לחברה ציבורית
שבשליטתו ,בהתאם לס''  5למדיניות

הסכמי ניהול בין חברות ציבוריות או חברות פרטיות
שבשליטת בעל השליטה לחברה ציבורית
שבשליטתו ,בהתאם לס''  5למדיניות

שינויים בתקנון החברה ובמתכונת דיווח ,בהתאם
לס''  16למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

רציו יהש

394015

2949645

27/05/2021

 .5לאשר כי שכרו החודשי של מפקח השותפות יעמוד על סך בשקלים
יחידת השתתפות השווה ל 6,000-דולר ארה"ב בצירוף מע"מ (חלף  3,000דולר) ,ללא שינוי
ביתר תנאי השכר של המפקח.

רציו יהש

394015

2949645

27/05/2021

 .6לאשר תיקון לסעיף  22.1להסכם הנאמנות ,כך שחלף שתי הפסקאות
הראשונות לסעיף ,תכלל פסקה ,כדלקמן" :תנאי השכר של המפקח ,לרבות
יחידת השתתפות
זכאותו לתשלומים מיוחדים כלשהם לרבות בגין הנפקות ,ייקבע מעת לעת
על פי החלטות האסיפה הכללית ובהתאם להוראות הדין.".

קוויקליזארד

1172840

0

27/05/2021

מניות

קוויקליזארד

1172840

0

27/05/2021

מניות

לאשר את מינויו של מר עמיחי הלמן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה של שלוש שנים המתחילה ביום  21בפברואר 2021

רבוע כחול נדלן

1098565

1778293

27/05/2021

מניות

 .1אישור מענק בסך של  1,541,000ש"ח למר מיכאל (מיקי) זיסמן ,המכהן
כממלא מקום מנכ"ל החברה בגין פועלו בשנת 2020

בעד

אלטשולר שחם גמל

1159037

0

31/05/2021

מניות

 .1דיון בדוח הדירקטוריון ובדוח הכספי של החברה לשנת 2020

דיון

דיון

אלטשולר שחם גמל

1159037

0

31/05/2021

מניות

 .2למנות מחדש את משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר ( ,)EYכרואי
החשבון המבקרים של החברה המנהלת לתקופה שתחל ממועד אישור
האסיפה השנתית הנוכחית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה,
ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם.

בעד

עבר

אלטשולר שחם גמל

1159037

0

31/05/2021

מניות

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

נייר עמדה של אנטרופי  -החוק לתיקון פקודת
השותפויות

בעד

עבר

נייר עמדה של אנטרופי  -החוק לתיקון פקודת
השותפויות

לאשר את מינויה של הגב' קרן פרימור כהן כדירקטורית חיצונית בחברה
לתקופת כהונה של שלוש שנים המתחילה ביום  21בפברואר 2021

בעד

עבר

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

בעד

עבר

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

תגמול בכירים ,רכיב משתנה במזומן ,בהתאם לס'' 3
למדיניות

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

 .3למנות מחדש את משרד רו"ח זיו האפט ( ,)BDOכרואי החשבון
המבקרים של קופת הגמל וקרנות הפנסיה לתקופה שתחל ממועד אישור
האסיפה השנתית הנוכחית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה,
ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם.

בעד

עבר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

אלטשולר שחם גמל

1159037

0

31/05/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר יעקב רוזין כדירקטור חיצוני לחברה לתקופת כהונה
נוספת שתחל מיום  1ביוני2021 ,

בעד

עבר

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אלטשולר שחם גמל

1159037

0

31/05/2021

מניות

 .5מינוי 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

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אלטשולר שחם גמל

1159037

0

31/05/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של הגב' דפנה בסה כדירקטורית (שאינה דירטורית חיצונית)
החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי
זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אלטשולר שחם גמל

1159037

0

31/05/2021

מניות

 .7מינוי מחדש של מר ראובן אלקס כדירקטור (שאינו דירטור חיצוני) החל
ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה ועד
לתום האסיפה השנתית הבאה

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

אלטשולר שחם גמל

1159037

0

31/05/2021

מניות

 .8מינוי מחדש של מר תומר כהן כדירקטור (שאינו דירטור חיצוני) החל
ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה ועד
לתום האסיפה השנתית הבאה

אלטשולר שחם גמל

1159037

0

31/05/2021

מניות

 .9מינוי מחדש של מר ארל צין כדירקטור (שאינו דירטור חיצוני) החל ממועד
אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה ועד לתום
האסיפה השנתית הבאה

בעד

אלטשולר שחם גמל

1159037

0

31/05/2021

מניות

 .10אישור תנאי תגמול לעובד שהינו קרוב של בעל השליטה

בעד

עבר

גולף

1096148

94522

31/05/2021

מניות

 .1מינויו של מר גיורא ענבר כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת כהונה
שלישית בת שלוש ( )3שנים החל ממועד אישור מינויו על-ידי האסיפה
הכללית.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

ווישור גלובלטק

1173228

0

31/05/2021

מניות

 .1אישור גמול דירקטורים

בעד

עבר

התגמל המוצע בעבור הדירקטורים בחברה הינו זהה
לגמול עבור הדירקטורים החיצוניים בהתאם לתקנות
הגמול

ווישור גלובלטק

1173228

0

31/05/2021

מניות

 .2מינוי גב' קרן קיבוביץ כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד

עבר

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

ווישור גלובלטק

1173228

0

31/05/2021

מניות

 .3מינוי מר גיל דודקביץ כדירקטור חיצוני בחברה

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

ווישור גלובלטק

1173228

0

31/05/2021

מניות

 .4אישור רכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ,ביחס
לכלל נושאי המשרה בחברה

בעד

עבר

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

ווישור גלובלטק

1173228

0

31/05/2021

מניות

 .5תיקון מדיניות התגמול של החברה

בעד

עבר

התיקון המוצע הינו בהתאם לעמדת רשות ניירות
ערך ועל כן לא נסתייג ממנו.

איי ארגנטו

1173343

0

31/05/2021

 .1אישור מינויה לראשונה של הגברת נאוה סברסקי-סופר כדירקטורית
יחידת השתתפות
חיצונית בשותף הכללי

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

איי ארגנטו

1173343

0

31/05/2021

יחידת השתתפות  .2אישור מינויו לראשונה של ד"ר בועז שורץ כדירקטור חיצוני בשותף הכללי

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

לפידות קפיטל

642017

608125

01/06/2021

נגד

עבר

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

מניות

נושאים שעל סדר היום

 .1אישור מדיניות התגמול המוצעת של החברה לנושאי המשרה בחברה
לתקופה של שלוש שנים שתחילתה במועד אישור האסיפה

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

עסקאות עם בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

לפידות קפיטל

642017

608125

01/06/2021

מניות

בכפוף לאישורה של מדיניות התגמול המוצעת אשר על סדר יומה של
האסיפה הכללית המיוחדתאישור תנאי כהונתו של מר אריאל שפיר ,סגן יו"ר
דירקטוריון החברה ,בתוקף החל מיום  1באוקטובר 2020

לפידות קפיטל

642017

608125

01/06/2021

מניות

 .3אישור תשלום מענק בגובה  900אלפי ש"ח ברוטו למר אריאל שפיר,
מנכ"ל החברה

נגד

לפידות קפיטל

642017

608125

01/06/2021

מניות

 .4אישור מחדש של הענקת כתב שיפוי ליו"ר דירקטוריון החברה ובעל
השליטה בה ,מר יעקב לוקסנבורג ,בתוקף החל מיום  15בינואר 2021

בעד

פלוריסטם

1121730

315984

01/06/2021

מניות

Proposal No. 1 - Election of Directors: To elect the following .1
nominees to the Board of Directors to serve as directors of the
Company until the next annual meeting of the stockholders and
:until their successors shall have been duly elected and qualified
? FOR AGAINST ABSTAIN Zami Aberman ? ? ? Mark Germain
? ? Moria Kwiat ? ? ? Maital Shemesh-Rasmussen ? ? ? Rami
? ? ? Levi ? ? ? Doron Shorrer ? ? ? Yaky Yanay

בעד

פלוריסטם

1121730

315984

01/06/2021

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

עבר

תגמול בכירים ,רכיב משתנה במזומן ,בהתאם לס'' 3
למדיניות

עבר

שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

עבר

נימוקים

הדירקטורים המועמדים הינם בעלי הידע והנסיון
הדרושים לתפקיד.

;Proposal No. 2 - To ratify the selection of Kesselman &amp .2
Kesselman, Certified Public Accountants (Isr.), a member firm of
PricewaterhouseCoopers International Limited, as independent
registered public accounting firm of the Company for the fiscal
? ? ? year ending June 30, 2021. FOR AGAINST ABSTAIN

בעד

עבר

משרד רו"ח בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פלוריסטם

1121730

315984

01/06/2021

מניות

Proposal No. 3 - To consider and approve, by a nonbinding .3
advisory vote, the compensation of the Company's named
? ? ? executive officers. FOR AGAINST ABSTAIN

נגד

עבר

בהתאם למדיניותנו ,ככל שמדובר ברכיב הוני
שמהותו הענקת מניות ,נמליץ לתמוך בתגמול
מבוסס מניות חסומות ו/או יחידות מניה חסומות
 ,RSUככל שהענקתן תותנה ביעדי ביצוע
הרלוונטיים לאופי פעילות החברה כגון השגת יעדי
תשואה ,וכו''.

אפקון החזקות

578013

868355

02/06/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב
ענייני החברה ליום  31בדצמבר 2020

דיון

דיון

אפקון החזקות

578013

868355

02/06/2021

מניות

 .2מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר ישראל רייף המכהן כדירקטור
בדירקטוריון החברה ,וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אפקון החזקות

578013

868355

02/06/2021

מניות

 .3מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר אייל בן יוסף המכהן כדירקטור
בדירקטוריון החברה ,וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אפקון החזקות

578013

868355

02/06/2021

מניות

 .4מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר חזי דברת המכהן כדירקטור
בדירקטוריון החברה ,וזאת עד 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

אפקון החזקות

578013

868355

02/06/2021

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

אפקון החזקות

578013

868355

02/06/2021

מניות

 .6אישור מענק חד פעמי למנכ"ל החברה  -מר ירון קריסי  -בסך של 750
אלפי ש"ח (ברוטו) ,וזאת לאור ובהתאם לאמור בדוח לזימון האסיפה הכללית

בעד

סאמיט

1081686

2266001

02/06/2021

מניות

 .1מינוי של מר זאב ילינק כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שנייה.

בעד

סאמיט

1081686

2266001

02/06/2021

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020

דיון

סאמיט

1081686

2266001

02/06/2021

מניות

 .3אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה ,והסמכת
הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

בעד

משרד רו"ח בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

סאמיט

1081686

2266001

02/06/2021

מניות

 .4למנות 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

1081686

2266001

02/06/2021

מניות

 .5למנות 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.

סאמיט

1081686

2266001

02/06/2021

מניות

 .6למנות את מר אמיר שגיא כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה נוספת
שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של
החברה.

נגד

ככלל נמליץ להתנגד למינוי המנכ"ל גם כדירקטור
בחברה.

רותם שני

1171529

0

02/06/2021

מניות

 .1מינוי מר אברהם מנלה לתקופה של  3שנים כדירקטור חיצוני בחברה.

בעד

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

רותם שני

1171529

0

02/06/2021

מניות

 .2 .1אישור תנאי כהונה למר אברהם מנלה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון
החברה

נגד

פטור לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

קנון הולדינגס

1134139

3938133

03/06/2021

מניות

To re-elect each of the following Directors to the Board of .1
Directors: a) Mr. Cyril Pierre-Jean Ducau; (b) Mr. Antoine
)Bonnier; (c) Mr. Laurence N. Charney; (d) Mr. Barak Cohen; (e
)Mr. N. Scott Fine; (f) Dr. Bill Foo; (g) Mr. Aviad Kaufman; and (h
.Mr. Arunava Sen

נגד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

קנון הולדינגס

1134139

3938133

03/06/2021

מניות

Re-Appointment of Statutory Auditor (KPMG LLP) for the .2
Financial Year Ending December 31, 2021 and Authorisation of
Our Directors (which may act through the Audit Committee) to
Fix Their Remuneration

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

עבר

אנו סבורים כי המענק המוצע מקובל ודומה למענקים
המתקבלים ביחס לעסקאות אחרות בשוק.

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

קנון הולדינגס

1134139

3938133

03/06/2021

מניות

.To authorize the ordinary share issuances .3

נגד

מבנה ההון ,בהתאם לס''  8למדיניות

קנון הולדינגס

1134139

3938133

03/06/2021

מניות

To Authorize the Grant of Awards Under the Kenon Holdings .4
Ltd. Share Incentive Plan 2014 and/or Options Under the Kenon
Holdings Ltd. Share Option Plan 2014 and the Allotment and
Issuance of Ordinary Shares

נגד

תגמול בכירים ,משתנה הוני ,בהתאם לס'' 4.2.5
למדיניות תגמול הוני לדירקטורים ודחצים ,בהתאם
לס''  4.2.9למדיניות

קנון הולדינגס

1134139

3938133

03/06/2021

מניות

To Approve the Renewal of the Share Purchase Authorization .5

בעד

מבנה ההון ,בהתאם לס''  8למדיניות

אלספק

1090364

42660

03/06/2021

מניות

 .1הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה ליום 31
בדצמבר 2020

דיון

אלספק

1090364

42660

03/06/2021

מניות

 .2אישור מינויו מחדש של משרד רו״ח פאהן קנה (Grant Thornton
 )Israelכרואי החשבון של החברה לשנת  2021והסמכת דירקטוריון החברה
לקבוע את שכרו.

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

אלספק

1090364

42660

03/06/2021

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

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אלספק

1090364

42660

03/06/2021

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

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אלספק

1090364

42660

03/06/2021

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של הדירקטור יורם הררי עד לאסיפה השנתית הבאה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אלספק

1090364

42660

03/06/2021

מניות

 .6אישור מינויו של ליאור כרמון לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת
שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה ,בהתאם לקבוע בתקנות החברות
(תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור
בעל כשירות מקצועית) ,תשס"ו ,2005-ואישור תנאי העסקתו בהתאם
לסכומים הקבועים בתוספת השנייה והשלישית בתקנות החברות (כללים
בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס.2000-

בעד

מובייל מקס-ש

1105139

23023

03/06/2021

מניות

 .1אישור בקשה להסדר חוב שלא במסגרת צו לפתיחת הליכים בין החברה
לבין נושיה בהתאם לחלק י' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי ,התשע"ח –
 2018במסגרתו יימכר השלד הבורסאי של החברה ,יועברו החזקות החברה
בחברת הבת לבעלי עניין החברה ,וזכויות תביעה כנגד החברה ונכסים של
החברה יועברו לחברה הבת והכל כמפורט בהצעת ההסדר של החברה,
והכל כמפורט בנוסח אשר פורסם על ידי החברה באתר המאיה ו/או באתר
המגנ"א להודעות החברות ביום  13במאי ( 2021מס' אסמכתא:
______________).

נגד

עסקאות עם בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות

נתנאל גרופ

421016

130688

03/06/2021

מניות

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

בעד

מינוי דירקטור 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

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

נתנאל גרופ

421016

130688

03/06/2021

מניות

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

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

נתנאל גרופ

421016

130688

03/06/2021

מניות

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

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

נתנאל גרופ

421016

130688

03/06/2021

מניות

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

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

נתנאל גרופ

421016

130688

03/06/2021

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

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

נתנאל גרופ

421016

130688

03/06/2021

מניות

 .6אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם להעמדת שירותי התחדשות
עירונית עם נתנאל בוטיק בע"מ

בעד

עסקאות עם בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות

נתנאל גרופ

421016

130688

03/06/2021

מניות

 .7דיון בדוחות התקופתיים לשנים  2019ו 2020-הכולל ,בין היתר ,את דוח
הדירקטוריון ואת הדוחות הכספיים של החברה לכל אחת מהשנים הללו.

דיון

אלון גז

1117688

435597

03/06/2021

מניות

 .1תיקון מדיניות התגמול של החברה כמפורט בסעיף  2לדוח זימון האסיפה

בעד

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

אלון גז

1117688

435597

03/06/2021

מניות

 .2אישור הצעה פרטית מהותית שאינה חריגה של כתבי אופציה לא סחירים
למנכ"ל החברה כמפורט בסעיף  3לדוח זימון האסיפה

בעד

תנאי התגמול ההוני נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

אלון גז

1117688

435597

03/06/2021

מניות

 .3אישור פטור למנכ"ל כמקובל בחברה כמפורט בסעיף  4לדוח זימון
האסיפה

בעד

הפטור המוצע הינו בנוסח המסויג ,בהתאם
למדיניותנו.

דלתא מותגים

1173699

0

06/06/2021

מניות

 .1מינוי של מר נעם לאוטמן כדירקטור ,כמפורט בסעיף  1.1לדוח הזימון.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

דלתא מותגים

1173699

0

06/06/2021

מניות

 .2מינוי של גב' ענת בוגנר כדירקטורית ,כמפורט בסעיף  1.2לדוח הזימון.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

דלתא מותגים

1173699

0

06/06/2021

מניות

 .3מינוי של גב' גנט דסה כדירקטורית ,כמפורט בסעיף  1.3לדוח הזימון.

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

דלתא מותגים

1173699

0

06/06/2021

מניות

 .4מינוי של מר שאול בן זאב כדירקטור חיצוני ,כמפורט בסעיף  1.4לדוח
הזימון.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

דלתא מותגים

1173699

0

06/06/2021

מניות

 .5מינוי של מר אמנון נויבך כדירקטור חיצוני ,כמפורט בסעיף  1.5לדוח
הזימון.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

טלסיס

354019

319421

07/06/2021

מניות

 .1עדכון מדיניות התגמול בנושא תנאי תגמול  -ביטוח ,שיפוי ופטור באופן
שהפירוט ביחס לפוליסת נושאי המשרה יכלול את היקף הכיסוי הביטוחי
בלבד ויכללו תנאי כי סכום הפרמיה בגין פוליסת הביטוח וגובה ההשתתפות
העצמית יהיו בהתאם לתנאי השוק במועד עריכת פוליסת ביטוח ופרמיית
הביטוח לא תהיה מהותית לחברה

בעד

העדכון המוצע תואם את המקובל בשוק.

טלסיס

354019

319421

07/06/2021

מניות

 .2חידוש כהונתו של הדירקטור החיצוני מר גיל אורן כדירקטור חיצוני
בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה של שלוש שנים וקביעת תנאי כהונתה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

תיגי

1173871

0

07/06/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020

דיון

תיגי

1173871

0

07/06/2021

מניות

 .2מינוי מחדש רואה חשבון מבקר

בעד

משרד רואי החשבון הינו בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

תיגי

1173871

0

07/06/2021

מניות

 .3מינויו מחדש של מר שמעון קליר כדירקטור ויו"ר דירקטוריון בחברה,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה

נגד

בהתאם למדיניותנו ,ככלל אנו ממליצים להתנגד
לכהונה במקביל של מנכ"ל כיו"ר וכן ממליצים
להתנגד למינוי מנכ"ל ,או מי מהכפופים לו ,או מי
מבני משפחתו ,לתפקיד יו"ר דירקטוריון ,במקביל
לתפקידו כמנכ"ל החברה.

תיגי

1173871

0

07/06/2021

מניות

 .4מינויו מחדש של מר צבי קליר כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה נוספת
עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה

נגד

בהתאם למדיניותנו ,ככלל אנו ממליצים להתנגד
לכהונה במקביל של מנכ"ל כיו"ר וכן ממליצים
להתנגד למינוי מנכ"ל ,או מי מהכפופים לו ,או מי
מבני משפחתו ,לתפקיד יו"ר דירקטוריון ,במקביל
לתפקידו כמנכ"ל החברה.

תיגי

1173871

0

07/06/2021

מניות

 .5מינויו מחדש של מר עדלי דולר כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה נוספת
עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

תיגי

1173871

0

07/06/2021

מניות

 .6מינויה של הגב' ד"ר יעל בנימיני לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

תיגי

1173871

0

07/06/2021

מניות

 .7מינויו של מר שלמה שלו לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

תיגי

1173871

0

07/06/2021

מניות

 .8מינויו של מר ארנון גולדפרב כדירקטור בלתי תלוי בחברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

גבעות יהש

506022

273738

08/06/2021

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

יחידת השתתפות  .1הפחת מחיר המימוש של כתבי האופציה (סדרה  )16ל 110-אגורות

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בעד

כתבי אופציה בהתאם לס''  12למדיניות

בוני תיכון

531012

40227

08/06/2021

מניות

 .1אישור עדכון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה והארכתה לתקופה
נוספת

נגד

התקרות המוצעות נראות לנו כגבוהות ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

בוני תיכון

531012

40227

08/06/2021

מניות

 .2אישור עדכון והארכת התקשרות החברה עם תאגיד בשליטתו של מר
עמרם פרץ ,בעל השליטה בחברה ,בקשר להעמדת שירותיו כמנכ"ל החברה.

נגד

השכר המוצע נראה לנו כגבוה ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה.

בוני תיכון

531012

40227

08/06/2021

מניות

 .3אישור עדכון והארכת תנאי העסקתו של מר דן פרץ ,שהינו קרוב של בעל
השליטה בחברה ,כמנהל מערך הביצוע של החברה.

נגד

אנו מוצאים את העדכון המוצע בתנאיו של מר פרץ
כחריג ביחס לתקופת הזמן שעברה מאז אושרו
תנאיו.

בוני תיכון

531012

40227

08/06/2021

מניות

 .4אישור עדכון והארכת תנאי העסקתה של הגב' ז'אן רובינשטיין ,שהינה
קרובה של בעל השליטה בחברה ,כמנהלת כח אדם בחברה.

נגד

החברה לא מציינת אודות היקף השכר המוצע ביחס
לקודמה בתפקיד של גב'' רובינשטיין או ביחס
לעובדים בדרג דומה בחברה שאינם קרובים לבעל
השליטה.

בוני תיכון

531012

40227

08/06/2021

מניות

 .5אישור עדכון והארכת תנאי העסקתה של הגברת ז'קלין כהן ,שהינה
קרובה של בעל השליטה בחברה ,בתפקידה כאחראית החתמות דיירים
בתחום ההתחדשות העירונית

נגד

אנו מוצאים את העדכון המוצע בתנאיה של גב'' כהן
כחריג ביחס לתקופת הזמן שעברה מאז אושרו
תנאיה.

בוני תיכון

531012

40227

08/06/2021

מניות

 .6אישור מתן אפשרות לתשלום מענק שנתי כפי שמשולם לרוב עובדי
החברה וזאת לעובדי החברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה ו/או
קרוביהם ,כפי שיהיו מעת לעת

נגד

החברה לא מציינת האם צפויה להיות הלימה בין
גובה המענק הממוצע לעובדים שאינם נמנים על בעל
השליטה לאלה שכן.

ארקו קורפ

1170901

0

09/06/2021

מניות

To elect Arie Kotler director . .1

נגד

בהתאם למדיניותנו אנו מסתייגים ממינוי דירקטורים
במנגנון דירקטוריון מדורג.

ארקו קורפ

1170901

0

09/06/2021

מניות

To elect Michael J. Gade as director . .2

נגד

בהתאם למדיניותנו אנו מסתייגים ממינוי דירקטורים
במנגנון דירקטוריון מדורג.

ארקו קורפ

1170901

0

09/06/2021

מניות

Approval of a non-binding advisory resolution regarding the . .3
.compensation of our named executive officers

נגד

התגמולים הנהוגים בחברה חורגים ממדיניותנו.

ארקו קורפ

1170901

0

09/06/2021

מניות

Approval of a non-binding advisory resolution on the . .4
frequency of the non-binding advisory resolution regarding the
.compensation of our named executive officers

בעד

ארקו קורפ

1170901

0

09/06/2021

מניות

To ratify the appointment of Grant Thornton LLP (“Grant.5
Thornton”) as our independent registered public accounting firm
.for the 2021 fiscal year

בעד

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

ארית תעשיות

587014

154358

09/06/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020

דיון

ארית תעשיות

587014

154358

09/06/2021

מניות

 .2מינוי מחדש רואה חשבון מבקר

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

ארית תעשיות

587014

154358

09/06/2021

מניות

 .3אישור הארכת כהונת הדירקטור המכהן בחברה ,מר צבי לוי ,בשנה נוספת

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

ארית תעשיות

587014

154358

09/06/2021

מניות

 .4אישור הארכת כהונת הדירקטור המכהן בחברה ,מר שלום בן אליהו,
בשנה נוספת

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

ארית תעשיות

587014

154358

09/06/2021

מניות

 .5אישור הארכת כהונת הדירקטור המכהן בחברה ,מר יואב טוביה ,בשנה
נוספת

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

ארית תעשיות

587014

154358

09/06/2021

מניות

 .6אישור הארכת כהונת הדירקטור המכהן בחברה ,מר חיים שטפלר ,בשנה
נוספת

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

ארית תעשיות

587014

154358

09/06/2021

מניות

 .7אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר חיים שטפלר כמנכ"ל משותף בחברה

בעד

התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוק.

ארית תעשיות

587014

154358

09/06/2021

מניות

 .8אישור תשלום גמול חד פעמי למר חיים שטפלר עבור מתן שירותים
לחברה כדירקטור

נגד

בהתאם למדיניותנו אנו מסתייגים מתגמולים
שניתנים רטרואקטיבית .כמו כן ,אנו סבורים כי חסר
מידע אודות היקף השעות בהן כיהן מר שטמפלר.

אירודרום קבוצה

363010

17026

10/06/2021

מניות

 .1אישור מינויו של מר עופר אלשיך כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה
בת שלוש שנים.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אירודרום קבוצה

363010

17026

10/06/2021

מניות

 .2אישור מינויה של הגב' ליהיא זיו פרליס כדירקטורית חיצונית בחברה
לתקופת כהונה בת שלוש שנים.

בעד

אירודרום קבוצה

363010

17026

10/06/2021

מניות

 .3בכפוף לאישור מינויים של הדירקטורים החיצוניים המועמדים לכהונה,
מוצע לאשר תגמול שנתי ולגמול השתתפות לישיבה בהתאם לתקנות הגמול.

בעד

התגמול המוצע בעבור הדירקטורים החיצוניים
בחברה הינו כמקובל בחברה בהתאם לגודל החברה
והיקף פעילותה

אירודרום קבוצה

363010

17026

10/06/2021

מניות

 .4בכפוף לאישור מינויים של הדירקטורים החיצוניים המועמדים לכהונה,
לאשר הענקת כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות.

בעד

כתב השיפוי מוגבל לעד  25%מהונה העצמי של
החברה .כתב הפטור הינו בנוסח מסויג ,בהתאם
למדיניותנו.

הורד מסדר היום 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

נימוקים

אירודרום קבוצה

363010

17026

10/06/2021

מניות

 .5בכפוף לאישור מינויים של הדירקטורים החיצוניים המועמדים לכהונה,
לאשר הכללתם בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של
החברה.

בעד

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

אירודרום קבוצה

363010

17026

10/06/2021

מניות

 .6אישור תכנית מסגרת להענקת מענק הוני לדירקטורים ,בכפוף לעדכון
מדיניות התגמול של החברה.

בעד

אין לנו הסתייגות עקרונית מתגמול הוני לדירקטורים
חיצוניים.

אירודרום קבוצה

363010

17026

10/06/2021

מניות

 .7אישור מינויה של הגב'' מירב בן כנען הלר כדירקטורית חיצונית בחברה
לתקופת כהונה בת שלוש שנים.

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

בינלאומי

593038

8826034

10/06/2021

מניות

מינוי מר אילן עייש לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני
בבנק ,לפי הוראת ניהול בנקאי תקין  ,301שתחילתה ביום  10ביוני .2021

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

בינלאומי

593038

8826034

10/06/2021

מניות

מינוי מר חנוך דב גולדפריינד לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים
כדירקטור חיצוני בבנק ,לפי הוראת ניהול בנקאי תקין  ,301שתחילתה ביום
 16ביולי .2021

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

בינלאומי

593038

8826034

10/06/2021

מניות

 .3מינוי מר רונן הראל לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים כדירקטור
חיצוני בבנק ,לפי חוק החברות ,שתחילתה ביום  10ביוני .2021

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

בינלאומי

593038

8826034

10/06/2021

מניות

 .4לאשר תיקונים לעסקת המסגרת הקיימת בקשר להתקשרות הבנק
בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ותיקון מדיניות התגמול
לנושאי המשרה בהתאם.

בעד

התיקון המוצע הינו בהתאם לעמדת רשות ניירות
ערך ועל כן לא נסתייג ממנו.

אלמור חשמל

1142454

190850

13/06/2021

מניות

 .1לאשר את התקשרותה של איי תיאו בע"מ ,חברה בשליטת החברה ,בה
מחזיקה החברה במניות רגילות בשיעור של כ( 22.16% -וכ 44.3% -בדילול
מלא) ומניות הנהלה בשיעור של ( 100%להלן" :איי תיאו") ,בהסכם מיזם
משותף (להלן" :הסכם המיזם המשותף") עם רפק אנרגיה בע"מ (להלן:
"רפק אנרגיה") ,חברה בשליטתה של רפק תקשורת ותשתיות בע"מ ,בעלת
השליטה בחברה (להלן" :רפק תקשורת") להקמת מתקנים קטנים לייצור
חשמל ,והכל בתנאים כמפורט בסעיף  4להלן ובסעיף  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

עבר

סלע קפיטל נדלן

1109644

1480275

13/06/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר  ,2020הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר
ותנאי ההתקשרות עמו.

דיון

דיון

עסקאות עם בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

סלע קפיטל נדלן

1109644

1480275

13/06/2021

מניות

 .2מינוי 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.

סלע קפיטל נדלן

1109644

1480275

13/06/2021

מניות

 .3מינויו 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

סלע קפיטל נדלן

1109644

1480275

13/06/2021

מניות

 .4מינויו 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

סלע קפיטל נדלן

1109644

1480275

13/06/2021

מניות

 .5מינויו 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

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

סלע קפיטל נדלן

1109644

1480275

13/06/2021

מניות

 .6מינויו 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

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

סלע קפיטל נדלן

1109644

1480275

13/06/2021

מניות

 .7מינויו מחדש של ד"ר אביטל שטיין כדירקטורית בלתי תלויה בחברה
ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית
השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).

בעד

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

סלע קפיטל נדלן

1109644

1480275

13/06/2021

מניות

 .8תיקון תקנון החברה

בעד

עבר

בהתאם למדיניותנו ,אנו מסתייגים מקיומו של
דירקטוריון מדורג .בהתאם לכך ,אנו רואים לחיוב את
התיקון המוצע על ידי החברה.

סאנפלאואר

1098755

203246

13/06/2021

מניות

 .1אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה.

נגד

עבר

כי מדיניות התגמול מאפשרת הענקת פטור לנושאי
המשרה בחברה ,כתב הפטור הקיים בחברה אינו
תואם את מדיניותנו בכך שאינו בנוסח מסויג.

סאנפלאואר

1098755

203246

13/06/2021

מניות

 .2אישור תנאי כהונה והעסקה של מר רם אורנשטיין ,מנכ"ל החברה הנכנס.

בעד

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

סאנפלאואר

1098755

203246

13/06/2021

מניות

 .3אישור התקשרות בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה.

בעד

עבר

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

סאנפלאואר

1098755

203246

13/06/2021

מניות

 .4אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר נבות בר ,דירקטור שהינו בעל
שליטה בחברה

בעד

עבר

כתב השיפוי המוצע ,מגביל את סכום השיפוי ל25%-
מהונה העצמי של החברה ,בהתאם למדיניותנו.

סאנפלאואר

1098755

203246

13/06/2021

מניות

 .5אישור הענקת פטור מהתחייבות למר נבות בר ,דירקטור שהינו בעל
שליטה בחברה

נגד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בעד

עבר

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

כתב הפטור המוצע אינו בנוסח המסויג ואינו תואם
הורד מסדר היום
את מדיניותנו.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

מר

338012

100287

14/06/2021

מניות

אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף 267א' לחוק
החברות ,לרבות עדכונה ,לתקופה של  3שנים החל מיום  1בינואר .2021

קווינקו

386011

233899

14/06/2021

מניות

 .1מינוי מחדש של גב' איילת חייק לכהונה שניה כדירקטורית חיצונית
בחברה לתקופה בת שלוש שנים.

בעד

קווינקו

386011

233899

14/06/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של הדירקטור מר יגאל זילכה.

בעד

עבר

קווינקו

386011

233899

14/06/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של הדירקטור מר יריב לרנר.

נגד

עבר

אנו מתסייגים לאור כפל הכהונה כדירקטור וכמנכ"ל.

קווינקו

386011

233899

14/06/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטורית גב' שירלי זילכה.

נגד

עבר

הסתייגותנו הינה לאור כפל התפקידים כדירקטורית
וכמשנה למנכ"ל.

קווינקו

386011

233899

14/06/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של הדירקטור מר רוני גנזיה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

קווינקו

386011

233899

14/06/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי מר אפרים עבודי.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

קווינקו

386011

233899

14/06/2021

מניות

 .7מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה ,משרד
שטראוס לזר ושות' רואי חשבון.

בעד

עבר

המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת
לחברה.

קווינקו

386011

233899

14/06/2021

מניות

 .8דיון בדוח התקופתי ובדוחות הכספיים של החברה ליום .31.12.2020

דיון

דיון

הזדמנות ישראלית

1119924

62509

14/06/2021

 .1למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר לרואה
החשבון המבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית
יחידת השתתפות
הבאה של השותפות ,ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות
לקבוע את שכרו

בעד

עבר

משרד רואי החשבון הינו בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

הזדמנות ישראלית

1119924

62509

14/06/2021

לאשר את מינויו מחדש של ד"ר יעקב מימרן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון
יחידת השתתפות השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים ,החל מיום
29.6.2021

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

הזדמנות ישראלית

1119924

62509

14/06/2021

 .3לאשר את מינויה מחדש של גב' מורן צור כדירקטורית חיצונית
יחידת השתתפות בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה נוספת בת שלוש
שנים ,החל מיום 29.6.2021

בעד

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בעד

עבר

מדיניות התגמול של החברה נמצאה על ידנו כסבירה.

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

הזדמנות ישראלית

1119924

62509

14/06/2021

 .4לאשר את מינויו מחדש של מר יהודה סבן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון
יחידת השתתפות השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים ,החל מיום
29.6.2021

הזדמנות ישראלית

1119924

62509

14/06/2021

 .5לאשר את מינויו מחדש של רו"ח יצחק עידן כמפקח לשותפות ,לתקופת
כהונה נוספת בת שלוש שנים ,החל מיום  6.9.2021ולאשר כי תנאי כהונתו
יחידת השתתפות
והעסקתו של המפקח יוותרו ללא שינוי ויהיו כפי שתנאי כהונתו והעסקתו של
מפקח השותפות במועד אישור האסיפה

בעד

הזדמנות ישראלית

1119924

62509

14/06/2021

 .6לאשר את הענקת כתבי ההתחייבות לשיפוי בנוסח המצורף כנספח ה'
לזימון לאסיפה וכתבי הפטור מאחריות בנוסח המצורף כנספח ו' לזימון
יחידת השתתפות
לאסיפה ,לשותף הכללי ולדירקטורים בשותף הכללי הנחשבים כבעלי שליטה
בשותף הכללי

בעד

עבר

הזדמנות ישראלית

1119924

62509

14/06/2021

 .7לאשר הקצאת כתבי אופציה למנכ"ל השותף הכללי כמפורט בסעיף 3.1
יחידת השתתפות
לדוח זימון האסיפה הכללית

בעד

עבר

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

הזדמנות ישראלית

1119924

62509

14/06/2021

 .8לאשר הקצאת כתבי אופציה לעובדים בשותפות כמפורט בסעיף  3.2לדוח
יחידת השתתפות
זימון האסיפה הכללית

בעד

עבר

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

נורסטאר החזקות

723007

1310621

14/06/2021

מניות

 .1אישור תיקון תקנון החברה

נגד

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

נורסטאר החזקות

723007

1310621

14/06/2021

מניות

 .2תיקון מדיניות התגמול של החברה

בעד

עבר

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות ביטוח
לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס''  13למדיניות

אופל בלאנס

1094986

285666

14/06/2021

מניות

 .1תיקון וחידוש הסכם הניהול עם מר דניאל מזרחי

בעד

עבר

התגמול המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה.

אופל בלאנס

1094986

285666

14/06/2021

מניות

 .2הענקת מענק חד פעמי ,בשיקול דעת למר דניאל מזרחי בעבור שנת

בעד

עבר

המענק המוצע נראה לנו כסביר בהתאם לנימוקיה
של החברה.

אופל בלאנס

1094986

285666

14/06/2021

מניות

 .3תיקון וחידוש הסכם הניהול עם מר שחר מזרחי

בעד

עבר

התגמול המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה.

אופל בלאנס

1094986

285666

14/06/2021

מניות

 .4הענקת מענק חד פעמי ,בשיקול דעת למר שחר מזרחי בעבור שנת

בעד

עבר

המענק המוצע נראה לנו כסביר בהתאם לנימוקיה
של החברה.

אופל בלאנס

1094986

285666

14/06/2021

מניות

 .5אישור מנגנון הענקת מענקים ושוברי שי

בעד

עבר

אנו מוצאים את המנגנון המוצע כסביר ,בשים לב
שמדובר בהענקה רוחבית לכלל עובדי חברות הבנות.

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

לא עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

כתבי השיפוי והפטור הינם בהתאם למדיניותנו .כתב
השיפוי מוגבל לעד  25%מהונה העצמי של החברה
והפטור הינו בנוסח מסויג.

מנגנון מדורג ,בהתאם לס''  1.2.4למדיניות שינויים
בתקנון החברה ובמתכונת דיווח ,בהתאם לס'' 16
למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אופל בלאנס

1094986

285666

14/06/2021

מניות

 .6אישור התקשרות בהסכם העסקה עם גב' יובל מזרחי

אופל בלאנס

1094986

285666

14/06/2021

מניות

 .7אישור התקשרות בהסכם למתן שירותים משפטיים

בעד

אופל בלאנס

1094986

285666

14/06/2021

מניות

 .8תיקון מדיניות התגמול לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

בעד

גניגר

1095892

262914

14/06/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח דירקטוריון של החברה לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2020

דיון

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בעד

עבר

התגמול המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה.

עבר

התגמול המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה ובהתאם לנימוקיה של החברה.

עבר

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

גניגר

1095892

262914

14/06/2021

מניות

 .2למנות את מר שמואל וולודינגר לדירקטור בחברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

גניגר

1095892

262914

14/06/2021

מניות

 .3למנות את מר אסף רענן לדירקטור בחברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

גניגר

1095892

262914

14/06/2021

מניות

 .4למנות את מר איתן פרלמן לדירקטור בחברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

גניגר

1095892

262914

14/06/2021

מניות

 .5למנות את מר דן עייק לדירקטור בחברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

גניגר

1095892

262914

14/06/2021

מניות

 .6למנות את מר אורי מרום לדירקטור בחברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

גניגר

1095892

262914

14/06/2021

מניות

 .7למנות את מר אבי לבנה לדירקטור בחברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

גניגר

1095892

262914

14/06/2021

מניות

 .8למנות את מר חנוך פפושדו לדירקטור בחברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

גניגר

1095892

262914

14/06/2021

מניות

 .9למנות את מר ורדה טריואקס לדירקטור בחברה

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

גניגר

1095892

262914

14/06/2021

מניות

 .10למנות 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

גניגר

1095892

262914

14/06/2021

מניות

 .11לאשר את מינויו של מר איתי מל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה נוספת בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה

בעד

גניגר

1095892

262914

14/06/2021

מניות

 .12לאשר הארכת הסכם אספקת זבילים עם אמיקוטיוב בע"מ ,לפיה תוארך
תקופת ההסכם ב 3-שנים נוספות שראשיתה ביום 29.8.2020

בעד

עבר

טבע

629014

33221845

14/06/2021

מניות

To appoint Rosemary A. Crane to serve on the Board of .1
Directors until the 2024 annual meeting of shareholder

נגד

עבר

בחברה ישנו מנגנון מדורג למינוי דירקטורים שאינו
תואם את מדיניותנו.

טבע

629014

33221845

14/06/2021

מניות

To appoint Abbas Hussain to serve on the Board of Directors .2
until the 2024 annual meeting of shareholder

נגד

עבר

בחברה ישנו מנגנון מדורג למינוי דירקטורים שאינו
תואם את מדיניותנו.

טבע

629014

33221845

14/06/2021

מניות

To appoint Gerald M. Lieberman to serve on the Board of .3
Directors until the 2024 annual meeting of shareholder

נגד

עבר

בחברה ישנו מנגנון מדורג למינוי דירקטורים שאינו
תואם את מדיניותנו.

טבע

629014

33221845

14/06/2021

מניות

To appoint Prof. Ronit Satchi-Fainaro to serve on the Board of .4
Directors until the 2024 annual meeting of shareholder

נגד

עבר

בחברה ישנו מנגנון מדורג למינוי דירקטורים שאינו
תואם את מדיניותנו.

טבע

629014

33221845

14/06/2021

מניות

To approve, on a non-binding advisory basis, the .5
compensation for Teva’s named executive officers

נגד

עבר

אנו סבורים כי התגמולים הנהוגים בחברה אינם
בהלימה ביחס לביצועים.

טבע

629014

33221845

14/06/2021

מניות

To appoint Kesselman &amp; Kesselman, a member of .6
PricewaterhouseCoopers International Ltd., as Teva’s
independent registered public accounting firm until the 2022
annual meeting of shareholders

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

טבע

629014

33221845

14/06/2021

מניות

Presentation of Teva’s annual consolidated financial .7
statements for the year ended December 31, 2020

דיון

דיון

פרטנר

1156397

961528.2

14/06/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ז') שהונפקו על ידי
החברה.

דיון

דיון

פרטנר

1156397

961528.2

14/06/2021

איגרות חוב

 .2מינוי הנאמן נוסח ההחלטה :לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן
למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.

בעד

עבר

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.

אנו סבורים כי העסקה הינה בתנאי שוק.

אישור נאמן

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

עזריאלי קבוצה

1156611

2382870

14/06/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ו') שהונפקו על ידי
החברה.

עזריאלי קבוצה

1156611

2382870

14/06/2021

איגרות חוב

 .2מינוי הנאמן נוסח ההחלטה :לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן
למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.

בעד

עזריאלי קבוצה

1156603

3682546

14/06/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ה') שהונפקו על ידי
החברה.

דיון

עזריאלי קבוצה

1156603

3682546

14/06/2021

איגרות חוב

 .2מינוי הנאמן נוסח ההחלטה :לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן
למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.

בעד

גיבוי אחזקות

4480133

21255.89

15/06/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') שהונפקו על ידי
החברה.

דיון

גיבוי אחזקות

4480133

21255.89

15/06/2021

איגרות חוב

 .2לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת
תקופת הנאמנות.

בעד

הום ביוגז

1172204

0

15/06/2021

מניות

 .1לאשר ,כהצעה פרטית מהותית כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית,
הקצאה ללא תמורה של  22,500אופציות לא סחירות הניתנות למימוש לעד
 22,500מניות רגילות בנות  0.01ערך נקוב כל אחת של החברה ,לגב' לימור
ויזל ,דירקטורית חיצונית בחברה ,בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות של
החברה וליתר התנאים המפורטים במתאר (מצ"ב כנספח).

בעד

הום ביוגז

1172204

0

15/06/2021

מניות

 .2לאשר ,כהצעה פרטית מהותית כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית,
הקצאה ללא תמורה של  22,500אופציות לא סחירות הניתנות למימוש לעד
 22,500מניות רגילות בנות  0.01ערך נקוב כל אחת של החברה ,לגב'
אורית סתיו ,דירקטורית חיצונית בחברה ,בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות
של החברה וליתר התנאים המפורטים במתאר (מצ"ב כנספח).

בעד

הום ביוגז

1172204

0

15/06/2021

מניות

 .3לאשר ,כהצעה פרטית מהותית כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית,
הקצאה ללא תמורה של  22,500אופציות לא סחירות הניתנות למימוש לעד
 22,500מניות רגילות בנות  0.01ערך נקוב כל אחת של החברה ,למר אריק
רשקס ,דירקטור בחברה ,בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות של החברה
וליתר התנאים המפורטים במתאר (מצ"ב כנספח).

בעד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון

נימוקים

אישור נאמן

אישור נאמן

אישור נאמן

עבר

עבר

עבר

תנאי ההקצאה תואמים את מדיניותנו.

תנאי ההקצאה תואמים את מדיניותנו.

תנאי ההקצאה תואמים את מדיניותנו.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

הום ביוגז

1172204

0

15/06/2021

מניות

 .4לאשר ,כהצעה פרטית מהותית כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית,
הקצאה ללא תמורה של  22,500אופציות לא סחירות הניתנות למימוש לעד
 22,500מניות רגילות בנות  0.01ערך נקוב כל אחת של החברה ,למר שי
לוי ,דירקטור בלתי תלוי ,בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות של החברה
וליתר התנאים המפורטים במתאר (מצ"ב כנספח).

בעד

מגדלי ים תיכון

1159326

150573.5

15/06/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ד') שהונפקו על ידי
החברה.

דיון

מגדלי ים תיכון

1159326

150573.5

15/06/2021

איגרות חוב

 .2מינוי הנאמן נוסח ההחלטה :לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן
למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.

בעד

אלומיי קפיטל

1159375

358486.6

15/06/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב שהונפקו על ידי החברה.

דיון

אלומיי קפיטל

1159375

358486.6

15/06/2021

איגרות חוב

 .2לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת
תקופת הנאמנות.

בעד

אשדר

1157783

393909.5

15/06/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ה') שהונפקו על ידי
החברה.

דיון

אשדר

1157783

393909.5

15/06/2021

איגרות חוב

 .2מינוי הנאמן נוסח ההחלטה :לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן
למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.

בעד

עבר

מטעי הדר

716019

31869

15/06/2021

מניות

 .1הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום
 31בדצמבר 2020

דיון

דיון

מטעי הדר

716019

31869

15/06/2021

מניות

 .2אישור מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים של החברה

בעד

עבר

משרד רו"ח בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מטעי הדר

716019

31869

15/06/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של הגב' שרונה שניצר כדירקטורית בחברה

נגד

עבר

בדירקטוריון החברה שיעור נמוך של דירקטורים
שאינם תלויים ,מתחת לרף הנדרש במדיניותנו
העומד על שליש.

מטעי הדר

716019

31869

15/06/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר ערן בן עזר כדירקטור בחברה

נגד

עבר

בדירקטוריון החברה שיעור נמוך של דירקטורים
שאינם תלויים ,מתחת לרף הנדרש במדיניותנו
העומד על שליש.

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

עבר

נימוקים

תנאי ההקצאה תואמים את מדיניותנו.

אישור נאמן

אישור נאמן

אישור נאמן

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

מטעי הדר

716019

31869

15/06/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של הגב' ארנה טופל כדירקטורית בחברה

מטעי הדר

716019

31869

15/06/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של מר משה לוסקי כדירקטור בחברה

נגד

מטעי הדר

716019

31869

15/06/2021

מניות

 .7מינוי מחדש של מר יאיר כהן פריווה כדירקטור בחברה

נגד

עבר

מטעי הדר

716019

31869

15/06/2021

מניות

 .8מינוי מחדש של הגב' רבקה בן עזר כדירקטורית בחברה

נגד

עבר

בדירקטוריון החברה שיעור נמוך של דירקטורים
שאינם תלויים ,מתחת לרף הנדרש במדיניותנו
העומד על שליש.

מטעי הדר

716019

31869

15/06/2021

מניות

 .9מינוי מחדש של מר שי שניצר כדירקטור בחברה

נגד

עבר

בדירקטוריון החברה שיעור נמוך של דירקטורים
שאינם תלויים ,מתחת לרף הנדרש במדיניותנו
העומד על שליש.

מטעי הדר

716019

31869

15/06/2021

מניות

 .10מינוי מחדש של הגב' עדי מאייר כדירקטור בחברה

נגד

עבר

בדירקטוריון החברה שיעור נמוך של דירקטורים
שאינם תלויים ,מתחת לרף הנדרש במדיניותנו
העומד על שליש.

מטעי הדר

716019

31869

15/06/2021

מניות

 .11מינוי מחדש של מר עודד זכריה כדירקטור בחברה

נגד

עבר

בדירקטוריון החברה שיעור נמוך של דירקטורים
שאינם תלויים ,מתחת לרף הנדרש במדיניותנו
העומד על שליש.

מטעי הדר

716035

31869

15/06/2021

מניות

 .1הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום
 31בדצמבר 2020

דיון

דיון

מטעי הדר

716035

31869

15/06/2021

מניות

 .2אישור מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים של החברה

בעד

עבר

משרד רו"ח בעל הידע והנסיון הדרושים.

מטעי הדר

716035

31869

15/06/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של הגב' שרונה שניצר כדירקטורית בחברה

נגד

עבר

בדירקטוריון החברה שיעור נמוך של דירקטורים
שאינם תלויים ,מתחת לרף הנדרש במדיניותנו
העומד על שליש.

מטעי הדר

716035

31869

15/06/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר ערן בן עזר כדירקטור בחברה

נגד

עבר

בדירקטוריון החברה שיעור נמוך של דירקטורים
שאינם תלויים ,מתחת לרף הנדרש במדיניותנו
העומד על שליש.

מטעי הדר

716035

31869

15/06/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של הגב' ארנה טופל כדירקטורית בחברה

נגד

עבר

בדירקטוריון החברה שיעור נמוך של דירקטורים
שאינם תלויים ,מתחת לרף הנדרש במדיניותנו
העומד על שליש.

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

נגד

עבר

בדירקטוריון החברה שיעור נמוך של דירקטורים
שאינם תלויים ,מתחת לרף הנדרש במדיניותנו
העומד על שליש.

עבר

בדירקטוריון החברה שיעור נמוך של דירקטורים
שאינם תלויים ,מתחת לרף הנדרש במדיניותנו
העומד על שליש.

החברה אינה מפרטת את שיעורי השתתפותם של
הדירקטורים במסגרת דוחותיה השנתיים וכן טרם
העבירה לנו את נתוני ההשתפות ועל כן לא נוכל
לתמוך במינויים מחדש.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

מטעי הדר

716035

31869

15/06/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של מר משה לוסקי כדירקטור בחברה

מטעי הדר

716035

31869

15/06/2021

מניות

 .7מינוי מחדש של מר יאיר כהן פריווה כדירקטור בחברה

נגד

מטעי הדר

716035

31869

15/06/2021

מניות

 .8מינוי מחדש של הגב' רבקה בן עזר כדירקטורית בחברה

נגד

עבר

מטעי הדר

716035

31869

15/06/2021

מניות

 .9מינוי מחדש של מר שי שניצר כדירקטור בחברה

נגד

עבר

בדירקטוריון החברה שיעור נמוך של דירקטורים
שאינם תלויים ,מתחת לרף הנדרש במדיניותנו
העומד על שליש.

מטעי הדר

716035

31869

15/06/2021

מניות

 .10מינוי מחדש של הגב' עדי מאייר כדירקטור בחברה

נגד

עבר

בדירקטוריון החברה שיעור נמוך של דירקטורים
שאינם תלויים ,מתחת לרף הנדרש במדיניותנו
העומד על שליש.

מטעי הדר

716035

31869

15/06/2021

מניות

 .11מינוי מחדש של מר עודד זכריה כדירקטור בחברה

נגד

עבר

בדירקטוריון החברה שיעור נמוך של דירקטורים
שאינם תלויים ,מתחת לרף הנדרש במדיניותנו
העומד על שליש.

אופיסי אנרגיה

1141571

3755605

15/06/2021

מניות

 .1אישור מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בחברה בנוסח הרצ"ב
כנספח א' לדוח זימון האסיפה ,כאמור בדוח זימון האסיפה

בעד

עבר

התקרות המוצעות במסגרת מדיניות התגמול נראות
לנו כסבירות ביחס לגודל החברה והיקף פעילותה.

אופיסי אנרגיה

1141571

3755605

15/06/2021

מניות

 .2אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר גיורא אלמוגי כמנכ"ל החברה,
בהתאם למדיניות התגמול המעודכנת של החברה (כאמור בנושא מספר 1
שעל סדר היום) בכפוף לאישורה ,כאמור בדוח זימון האסיפה

בעד

עבר

היקף השכר המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

אבגול

1100957

1130104

16/06/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום .31.12.2020

דיון

דיון

אבגול

1100957

1130104

16/06/2021

מניות

 .2למנות מחדש את משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואה
החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

משרד רואי החשבון הינו בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אבגול

1100957

1130104

16/06/2021

מניות

 .3למנות את מר דיליפ קומר אגרוואל כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה
השנתית הבאה של החברה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אבגול

1100957

1130104

16/06/2021

מניות

 .4למנות את מר כריסטופר אנתוני קנילי כדירקטור בחברה עד למועד
האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

נגד

עבר

בדירקטוריון החברה שיעור נמוך של דירקטורים
שאינם תלויים ,מתחת לרף הנדרש במדיניותנו
העומד על שליש.

עבר

החברה אינה מפרטת את שיעורי השתתפותם של
הדירקטורים במסגרת דוחותיה השנתיים וכן טרם
העבירה לנו את נתוני ההשתפות ועל כן לא נוכל
לתמוך במינויים מחדש.

בדירקטוריון החברה שיעור נמוך של דירקטורים
שאינם תלויים ,מתחת לרף הנדרש במדיניותנו
העומד על שליש.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אבגול

1100957

1130104

16/06/2021

מניות

 .5למנות את מר אשוק קומר ארורה כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה
השנתית הבאה של החברה

אבגול

1100957

1130104

16/06/2021

מניות

 .6למנות את מר שישיר ויג'יי פימפליקר כדירקטור בחברה עד למועד
האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

אבגול

1100957

1130104

16/06/2021

מניות

 .7למנות את מר שחר רחים כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית
הבאה של החברה

בעד

עבר

אבגול

1100957

1130104

16/06/2021

מניות

 .8למנות את מר יעקב גולדמן כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה
השנתית הבאה של החברה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אבגול

1100957

1130104

16/06/2021

מניות

 .9לאשר את תנאי העסקתו של מר טומי ביורנמן כמנכ"ל החברה

בעד

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

כללביט

1160647

1690984

16/06/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה יא') שהונפקו על ידי
החברה.

דיון

כללביט

1160647

1690984

16/06/2021

איגרות חוב

 .2לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת
תקופת הנאמנות.

בעד

בית הזהב

2350130

101700.5

16/06/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ד') שהונפקו על ידי
החברה.

דיון

בית הזהב

2350130

101700.5

16/06/2021

איגרות חוב

 .2לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת
תקופת הנאמנות.

בעד

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אישור נאמן

אישור נאמן

אספן גרופ

313015

439471

16/06/2021

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול

בעד

עבר

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

אספן גרופ

313015

439471

16/06/2021

מניות

 .2מינוי מר מאיר בן חמו לכהונה שנייה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אספן גרופ

313015

439471

16/06/2021

מניות

 .3מינוי מר יגאל דן לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אספן גרופ

313015

439471

16/06/2021

מניות

 .4אישור תנאי כהונה למר יגאל דן בגין כהונתו כדירקטור בחברה

אספן גרופ

313015

439471

16/06/2021

מניות

 .5עדכון הסכם הניהול עם יו"ר דירקטוריון החברה ,מר גיא פרג

בעד

אספן גרופ

313015

439471

16/06/2021

מניות

 .6עדכון הסכם העסקה עם מנכ"לית החברה ,גב' צופית הראל

בעד

עבר

אספן גרופ

313015

439471

16/06/2021

מניות

 .7אישור מענק מיוחד בגין שנת  2020למנכ"לית החברה ,גב' צופית הראל

בעד

עבר

המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לתוצאותיה של
החברה בשנת .2020

אספן גרופ

313015

439471

16/06/2021

מניות

 .8אישור מענק מיוחד בגין שנת  2020ליו"ר דירקטוריון החברה ,מר גיא פרג

בעד

עבר

המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לתוצאותיה של
החברה בשנת .2020

אספן גרופ

313015

439471

16/06/2021

מניות

 .9אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת  2021ליו"ר דירקטוריון החברה ,מר
גיא פרג

בעד

עבר

המנגנון המוצע נראה לנו כסביר ביחס לתוצאותיה
של החברה.

אספן גרופ

313015

439471

16/06/2021

מניות

 .10מינוי מר גיא פרג כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אספן גרופ

313015

439471

16/06/2021

מניות

 .11מינוי גב' מיכל גור כדירקטורית בדירקטוריון החברה

בעד

עבר

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אספן גרופ

313015

439471

16/06/2021

מניות

 .12מינוי מר עמיחי קרנר כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אספן גרופ

313015

439471

16/06/2021

מניות

 .13מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון

בעד

עבר

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אספן גרופ

313015

439471

16/06/2021

מניות

 .14דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020

דיון

דיון

לפידות קפיטל

6420095

211880

16/06/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') שהונפקו על ידי
החברה.

דיון

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

התנאים המוצעים הינם כמקובל לדירקטורים ונושאי
משרה בחברה והינם בהתאם למדיניותנו.

עבר

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

לפידות קפיטל

6420095

211880

16/06/2021

איגרות חוב

 .2מינוי הנאמן נוסח ההחלטה :לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן
למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.

בעד

לפידות קפיטל

6420129

163449.3

16/06/2021

איגרות חוב
להמרה

 .1דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה  )1שהונפקו על ידי
החברה.

דיון

לפידות קפיטל

6420129

163449.3

16/06/2021

איגרות חוב
להמרה

 .2מינוי הנאמן נוסח ההחלטה :לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן
למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.

בעד

נימוקים

החלטת האסיפה

אישור נאמן

אישור נאמן

אמת

382010

667005

16/06/2021

מניות

 .1אישור תנאי כהונה של יו"ר הדירקטוריון

בעד

עבר

התנאים המוצעים מקובלים ביחס לשוק.

אמת

382010

667005

16/06/2021

מניות

 .2אישור הענקת כתב שפוי למר גילון בק

בעד

עבר

נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנו.

אמת

382010

667005

16/06/2021

מניות

 .3אישור הענקת כתב שיפוי למר עמית צבי

בעד

עבר

נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנו.

אמת

382010

667005

16/06/2021

מניות

 .4אישור הענקת כתב שיפוי למר אוהד לביא

בעד

עבר

נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנו.

אמת

382010

667005

16/06/2021

מניות

 .5אישור הענקת כתב שיפוי למר עופר שלח

בעד

עבר

נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנו.

אמת

382010

667005

16/06/2021

מניות

 .6מינוי הגברת מירב וולקינסון לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה
לתקופה של  3שנים החל ממועד אישור האסיפה

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אמת

382010

667005

16/06/2021

מניות

 .7מינוי מר שי בן גרא לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של  3שנים
החל ממועד אישור האסיפה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אמת

382010

667005

16/06/2021

מניות

 .8מינוי הגברת איריס לווינשטיין לכהונה מחדש כדירקטורית חיצונית
בחברה לתקופה של  3שנים החל ממועד אישור האסיפה

נגד

אמת

382010

667005

16/06/2021

מניות

 .9אישור מענק נדחה למנכ"ל החברה

בעד

לאור הבחירה המרובה באסיפה זו ,בחרנו להמליץ
הורד מסדר היום בעד המועמדים לכהונה מטעם בעלת השליטה
בחברה ,קרן פימי.

עבר

תמיכתנו הינה גם על רקע העובדה כי הרכיב הקבוע
למנכ"ל לא עודכן מזה כ 10 -שנים.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

הורד מסדר היום תנאי ההקצאה תואמים את מדיניותנו.

אמת

382010

667005

16/06/2021

מניות

 .10אישור הקצאת אופציות למנכ"ל החברה

בעד

לוינשטין נכסים

1119080

961605

17/06/2021

מניות

 .1הצגת דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר 2020

דיון

דיון

לוינשטין נכסים

1119080

961605

17/06/2021

מניות

 .2מינוי משרד רו"ח פאהן קנה ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה
עד לכינוס אסיפת בעלי המניות השנתית הבאה של החברה והסמכת
דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד

עבר

משרד רו"ח בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

לוינשטין נכסים

1119080

961605

17/06/2021

מניות

 .3אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם שירותי הניהול עם בעלת
השליטה בחברה ,חברת משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ ,בתוקף
מיום  16במאי 2021

בעד

עבר

הסכם הניהול המוצע נראה לנו כסביר ביחס להליך
שביצעה החברה וביחס לעבודת ההשוואה שבוצעה
על ידי גורם בלתי תלוי.

לוינשטין נכסים

1119080

961605

17/06/2021

מניות

 .4תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה

בעד

עבר

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

לוינשטין נכסים

1119080

961605

17/06/2021

מניות

 .5אישור הענקת כתבי פטור לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה,
לרבות נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם ו/או מטעם
בעלי השליטה המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות
המצויות בשליטתה ,במישרין ו/או בעקיפין כמפורט וכפוף לתנאים שבכתב
הפטור

בעד

שירותי בנק אוטו

1158161

0

17/06/2021

מניות

 .1נושא מספר  - 1אישור תנאי כהונה והעסקה של מר איתן לב טוב מנכ"ל
החברה הנכנס נוסח החלטה מוצעת :מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו
של מר איתן לב טוב בגין כהונתו כמנכ"ל החברה ,לתקופה שאינה קצובה
בזמן ,והכל כמפורט בסעיף  1.2לדוח זימון האסיפה נשוא כתב הצבעה זה.

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

ביומיקס

1162734

0

17/06/2021

מניות

To elect two Class I directors to serve until the 2024 annual .1
meeting of stockholders, and in each case, until their successors
.are duly elected and qualified

נגד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות מנגנון
מדורג ,בהתאם לס''  1.2.4למדיניות

ביומיקס

1162734

0

17/06/2021

מניות

,To ratify the appointment of Kesselman &amp; Kesselman
Certified Public Accountants (Isr.), a member firm of
PricewaterhouseCoopers International Limited, as independent
registered public accounting firm of the Company for the fiscal
year ending December 31, 2021

בעד

כלל עסקי ביטוח

224014

3195785

17/06/2021

מניות

 .1אישור תנאי כהונתו של מר חיים סאמט ,יו"ר דירקטוריון החברה ,על פי
הקבוע בסעיף  273לחוק החברות ובסעיף  2לחוק תגמול לנושאי משרה
בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול
חריג ,התשע"ו 2016-ובהתאם למדיניות התגמול של החברה .לפרטים ראו
חלק א לדוח המיידי

בעד

כלל עסקי ביטוח

224014

3195785

17/06/2021

מניות

 .2בחירה ומינוי של מר אוסאמה חסן לכהונה כדירקטור חיצוני ,לתקופת
כהונה של שלוש שנים שתחל במועד אישור האסיפה הכללית ,בהתאם
לסעיפים  239ו 245 -לחוק החברות.

בעד

עבר

כתב הפטור המוצע הינו בנוסח מסויג ,בהתאם
למדיניותנו.

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

התנאים המוצעים תואמים את חוק החברות.

הורד מסדר היום 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

כלל עסקי ביטוח

224014

3195785

17/06/2021

מניות

 .3בחירה ומינוי של מר שמואל שוורץ לכהונה כדירקטור חיצוני ,לתקופת
כהונה של שלוש שנים שתחל במועד אישור האסיפה הכללית ,בהתאם
לסעיפים  239ו 245 -לחוק החברות.

בעד

הורד מסדר היום הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

כלל עסקי ביטוח

224014

3195785

17/06/2021

מניות

 . .4בחירה ומינוי של מר אמיר חיאק לכהונה כדירקטור חיצוני ,לתקופת
כהונה של שלוש שנים שתחל במועד אישור האסיפה הכללית ,בהתאם
לסעיפים  239ו 245 -לחוק החברות.

בעד

הורד מסדר היום הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

ריט אזורים ליוי

1162775

0

17/06/2021

מניות

 .1דיון בדוח התקופתי של החברה ,הכולל ,בין היתר ,את הדוחות הכספיים
של החברה ואת דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתימה
ביום  31בדצמבר .2020

דיון

ריט אזורים ליוי

1162775

0

17/06/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' רואי חשבון ,כרואה
החשבון המבקר של החברה ,החל ממועד אישור האסיפה ועד למועד תום
האסיפה הכללית השנתית הבאה.

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

ריט אזורים ליוי

1162775

0

17/06/2021

מניות

 .3אישור הארכת כהונתו של מר רון מאור כדירקטור בדירקטוריון החברה,
לתקופת כהונה נוספת עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

ריט אזורים ליוי

1162775

0

17/06/2021

מניות

 .4אישור הענקת מענק שנתי בשיקול דעת על סך של שלוש ( )3משכורות
חודשיות למר ערן ענבים ,המכהן כמנכ"ל החברה ,בגין שנת  2020בהתאם
להוראות סעיף  7למדיניות התגמול של החברה והוראות סעיף (272ג)1()1
לחוק החברות.

בעד

בהתאם למדיניותנו אנו עשויים לתמוך במענק עד
לגובה  3משכורות חודשיות עבור מנכ"ל שכיר.

נלה דיגיטל קומרס

341016

20650

20/06/2021

מניות

 .1לאשר המרת הלוואת בעלת השליטה בסך של  705,000ש"ח ל-
 162,069מניות של החברה ,כמפורט בחלק ב' לדוח זה.

נגד

בהתאם למדיניותנו ,אנו מסתייגים עקרונית מביצוע
עסקאות עם בעלי עניין .החברה לא מציינת אודות
בחינת אלטרנטיבות ביחס להסכם המוצע ועל כן לא
נוכל לתמוך באישורו.

נלה דיגיטל קומרס

341016

20650

20/06/2021

מניות

 .2לאשר את עדכון תנאי העסקתו של מר קובי לקסר ,מנכ"ל החברה ,לרבות
הקצאת  910,084אופציות עובדים".

נגד

לדידנו ,עלות התגמול עבור מנכ"ל החברה ,הינה
גבוהה ביחס לגודלה וביצועיה של החברה וכן ביחס
לשכרם של מנכ"לים אחרים מחברות בעלות היקפי
פעילות דומים.

נלה דיגיטל קומרס

341016

20650

20/06/2021

מניות

 .3לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה ,בנוסח המצ"ב כנספח
א' לדוח זה ,למשך שלוש ( )3שנים החל ממועד אישור האסיפה כללית,
בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות.

נגד

התקרות המוצעות נראות לנו כגבוהות ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

נאוויטס פטרו

1141969

531122

20/06/2021

 .1לאשר ביצוע הצעות לא אחידות של יחידות השתתפות של השותפות,
יחידת השתתפות
בהיקף ,בתנאים ובמתכונת כמפורט בסעיף  2.1לדוח זימון האסיפה המצ"ב.

בעד

ההצעה נמצאה על ידנו כמקובלת לאור מצב
השותפות.

יוניטרוניקס

1083831

177405

20/06/2021

מניות

 .1הצגת 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 .2020

דיון

יוניטרוניקס

1083831

177405

20/06/2021

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.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

יוניטרוניקס

1083831

177405

20/06/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר צבי ליבנה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי
הדירקטוריון עומד על  .25%בהתאם למדיניותנו ,אנו
ממליצים כי בחברות עם מוטת שליטה ,שיעור
הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי
הדירקטוריון יעמוד על לפחות .33%

יוניטרוניקס

1083831

177405

20/06/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר גילון בק לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי
הדירקטוריון עומד על  .25%בהתאם למדיניותנו ,אנו
ממליצים כי בחברות עם מוטת שליטה ,שיעור
הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי
הדירקטוריון יעמוד על לפחות .33%

יוניטרוניקס

1083831

177405

20/06/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של מר יריב אבישר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי
הדירקטוריון עומד על  .25%בהתאם למדיניותנו ,אנו
ממליצים כי בחברות עם מוטת שליטה ,שיעור
הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי
הדירקטוריון יעמוד על לפחות .33%

יוניטרוניקס

1083831

177405

20/06/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של מר עמית בן צבי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה.

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי
הדירקטוריון עומד על  .25%בהתאם למדיניותנו ,אנו
ממליצים כי בחברות עם מוטת שליטה ,שיעור
הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי
הדירקטוריון יעמוד על לפחות .33%

יוניטרוניקס

1083831

177405

20/06/2021

מניות

 .7מינוי מחדש של מר חיים שני לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי
הדירקטוריון עומד על  .25%בהתאם למדיניותנו ,אנו
ממליצים כי בחברות עם מוטת שליטה ,שיעור
הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי
הדירקטוריון יעמוד על לפחות .33%

יוניטרוניקס

1083831

177405

20/06/2021

מניות

 .8מינוי מחדש של גב' ברקת שני לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית
בחברה.

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי
הדירקטוריון עומד על  .25%בהתאם למדיניותנו ,אנו
ממליצים כי בחברות עם מוטת שליטה ,שיעור
הדירקטורים הבלתי תלויים מתוך סך חברי
הדירקטוריון יעמוד על לפחות .33%

יוניטרוניקס

1083831

177405

20/06/2021

מניות

 .9מינוי מחדש של מר דורון שנער לכהונה נוספת כדירקטורית חיצונית
בחברה לתקופה של שלוש שנים.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

יוניטרוניקס

1083831

177405

20/06/2021

מניות

 .10אישור הענקה של מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה
בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או מי מטעמם – ה"ה חיים שני ,ברקת
שני ,עמית בן צבי וגילון בק ("נושאי המשרה הזכאים") ,בנוסח המצ"ב
כנספח ח' לדוח זימון האסיפה

בעד

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

יוניטרוניקס

1083831

177405

20/06/2021

מניות

 .11אישור הענקה של מתן התחייבות לפטור לנושאי המשרה הזכאים,
בנוסח המצ"ב כנספח ח' לדוח זימון האסיפה.

נגד

נוסח כתב הפטור אינו תואם את מדיניותנו.

יוניטרוניקס

1083831

177405

20/06/2021

מניות

 .12אישור אימוץ תקנון התאגדות חדש של החברה.

נגד

הסתייגותנו הינה על רקע כתב הפטור שאינו תואם
את מדיניותנו.

יוחננוף

1161264

12702710

21/06/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה ליום  31בדצמבר
2020

דיון

יוחננוף

1161264

12702710

21/06/2021

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

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

יוחננוף

1161264

12702710

21/06/2021

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

נגד

בדירקטוריון החברה מכהנים נכון להיום כ 57%-בני
משפחה .בהתאם למדיניותנו וכללי ממשל תאגידי
תקין ,אנו ממליצים להתנגד למינוי דירקטורים אשר
הינם קרובי משפחה של בעל השליטה ,מעל שליש
מהיקף הדירקטורים ,לרבות בעל השליטה עצמו.

יוחננוף

1161264

12702710

21/06/2021

מניות

 .4לאשר את מינויו מחדש של מר איתן יוחננוב כדירקטור בחברה וזאת עד
לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה

נגד

בדירקטוריון החברה מכהנים נכון להיום כ 57%-בני
משפחה .בהתאם למדיניותנו וכללי ממשל תאגידי
תקין ,אנו ממליצים להתנגד למינוי דירקטורים אשר
הינם קרובי משפחה של בעל השליטה ,מעל שליש
מהיקף הדירקטורים ,לרבות בעל השליטה עצמו.

יוחננוף

1161264

12702710

21/06/2021

מניות

 .5לאשר את מינויה מחדש של הגב' שרית יוחננוף כדירקטור בחברה וזאת
עד לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה

נגד

בדירקטוריון החברה מכהנים נכון להיום כ 57%-בני
משפחה .בהתאם למדיניותנו וכללי ממשל תאגידי
תקין ,אנו ממליצים להתנגד למינוי דירקטורים אשר
הינם קרובי משפחה של בעל השליטה ,מעל שליש
מהיקף הדירקטורים ,לרבות בעל השליטה עצמו.

יוחננוף

1161264

12702710

21/06/2021

מניות

 .6לאשר את מינויו מחדש של מר גיורא יוחננוף כדירקטור בחברה וזאת עד
לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה

נגד

בדירקטוריון החברה מכהנים נכון להיום כ 57%-בני
משפחה .בהתאם למדיניותנו וכללי ממשל תאגידי
תקין ,אנו ממליצים להתנגד למינוי דירקטורים אשר
הינם קרובי משפחה של בעל השליטה ,מעל שליש
מהיקף הדירקטורים ,לרבות בעל השליטה עצמו.

יוחננוף

1161264

12702710

21/06/2021

מניות

 .7לאשר את מינויה מחדש של הגב' אתי לנגרמן כדירקטור בחברה וזאת עד
לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

יוחננוף

1161264

12702710

21/06/2021

מניות

 .8לקבוע תקרת מענקים למר אלעד חרזי ,בתפקידו כמשנה למנכ"ל החברה,
כחלק מחבילת התגמול הכוללת ,בהתאם לאמור בדוח זימון האסיפה

בעד

לודזיה

753012

123007

21/06/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת 2020

דיון

לודזיה

753012

123007

21/06/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של רו"ח מבקר של החברה

בעד

משרד רו"ח בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

לודזיה

753012

123007

21/06/2021

מניות

 .3מינוי הדירקטור יאיר רוטלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

לודזיה

753012

123007

21/06/2021

מניות

 .4מינוי הדירקטור ליגד רוטלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

לודזיה

753012

123007

21/06/2021

מניות

 .5מינוי הדירקטורית ציפורה לוי בחברה לתקופת כהונה נוספת

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

לודזיה

753012

123007

21/06/2021

מניות

 .6מינוי הדירקטור שמואל זוסמן בחברה לתקופת כהונה נוספת

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

לודזיה

753012

123007

21/06/2021

מניות

 .7מינוי מר רפי אהרונסון כדירקטור חיצוני

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

לודזיה

753012

123007

21/06/2021

מניות

 1.5 .8מינוי גב' נילי קלי כדירקטורית חיצונית

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

לודזיה

753012

123007

21/06/2021

מניות

 .9הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה מקרב בעלי
השליטה

בעד

כתב הפטור הינו בנוסח מסויג ,בהתאם למדיניותנו.

מדיפאואר

1161348

143268.2

21/06/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') שהונפקו על ידי
החברה.

דיון

מדיפאואר

1161348

143268.2

21/06/2021

איגרות חוב

 .2מינוי הנאמן נוסח ההחלטה :לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן
למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.

בעד

נימוקים

החלטת האסיפה

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

אישור נאמן

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

ברימאג דיגיטל

1094283

165121

22/06/2021

מניות

 .1הצגה ודיון בדוחותיה הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2020

דיון

ברימאג דיגיטל

1094283

165121

22/06/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של הדירקטור שאול זילברשטיין

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפיד.

ברימאג דיגיטל

1094283

165121

22/06/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של הדירקטור יוסף זרז'בסקי

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

ברימאג דיגיטל

1094283

165121

22/06/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטור משה קטן

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

ברימאג דיגיטל

1094283

165121

22/06/2021

מניות

 .5מינוי 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 והנסיון הדרושים
לתפקיד.

צקראטק

1174184

0

22/06/2021

מניות

 .1למנות את הגב' אלקה ניר כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת כהונה
בת שלוש ( )3שנים ,שתחילתה במועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית
ולאשר את תנאי כהונתה כאמור בסעיף  1.1.2לדוח זימון האסיפה

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

צקראטק

1174184

0

22/06/2021

מניות

 .2למנות את הגב' מיכל לורברבוים כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת
כהונה בת שלוש ( )3שנים ,שתחילתה במועד אישור מינויה על ידי האסיפה
הכללית ולאשר את תנאי כהונתה כאמור בסעיף  1.2.2לדוח זימון האסיפה.

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

צקראטק

1174184

0

22/06/2021

מניות

 .3למנות את מר עמית ניסנבאום כדירקטור בלתי תלוי בחברה ,לתקופת
כהונה שתחילתה במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית עד למועד
האסיפה שנתית הבאה של החברה ,ולאשר את תנאי כהונתו כאמור בסעיף
 1.3.1לדוח זימון האסיפה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

ראדא

1082650

0

23/06/2021

מניות

to re-elect Mr. Yossi Ben Shalom for a term expiring at 2022 .1
Annual General Meeting of Shareholders

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

ראדא

1082650

0

23/06/2021

מניות

to re-elect Mr. Joseph Weiss for a term expiring at 2022 .2
Annual General Meeting of Shareholders

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

ראדא

1082650

0

23/06/2021

מניות

to re-elect Mr. Alon Dumanis for a term expiring at 2022 .3
Annual General Meeting of Shareholders

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

ראדא

1082650

0

23/06/2021

מניות

to re-elect Mr. Guy Zur for a term expiring at 2022 Annual .4
General Meeting of Shareholders

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

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 Mr. Haim Regev for a term expiring at 2022 Annual .5
General Meeting of Shareholders

מניות

23/06/2021

0

1082650

ראדא

.אנו מוצאים את התיקונים המוצעים כמקובלים

בעד

to approve the amendments of our existing Articles of .6
Association as marked in the Form attached as Annex A to the
Proxy Statement accompanying this Notice

מניות

23/06/2021

0

1082650

ראדא

.אנו מוצאים את התיקונים המוצעים כמקובלים

בעד

to approve certain amendments to our Compensation Policy .7
mainly with respect to the terms of payment of the annual
-performance bonus to our CEO, the grant of long-term equity
based compensation to our directors and the terms of the
D&amp;O insurance

מניות

23/06/2021

0

1082650

ראדא

.אנו מוצאים את תנאי ההקצאה כסבירים

בעד

to approve the terms of service including a grant of options to .8
purchase our shares to all of our directors (other than the
)External Directors

מניות

23/06/2021

0

1082650

ראדא

חבילת התגמול המוצעת הינה סבירה ביחס למקובל
.בשוק

בעד

.to approve the amendment of the terms of employment of Mr .9
Dov Sella, our Chief Executive Officer

מניות

23/06/2021

0

1082650

ראדא

אנו סבורים כי תוספת המניות המוצעת תסייע
.לגמישות הניהולית של החברה

בעד

to approve the reservation of additional Ordinary Shares .10
under our U.S. Taxpayers Appendix to our 2015 Share Option
Plan

מניות

23/06/2021

0

1082650

ראדא

בעד

to ratify and approve the reappointment of Kost Forer .11
Gabbay &amp; Kasierer, registered public accounting firm, a
member firm of Ernst &amp; Young Global, as our independent
,registered public accountants for the year ending December 31
and to authorize our Board of Directors to determine their 2021
compensation based on the recommendation of our Audit
Committee

מניות

23/06/2021

0

1082650

ראדא

דיון

our auditor’s report and consolidated financial statements for .12
the year ended December 31, 2020 will be reviewed and
discussed at the Meeting

מניות

23/06/2021

0

1082650

ראדא

.בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

בעד

 מינוי מר משה כחלון כדירקטור בחברה.1

מניות

23/06/2021

133573

1080605

יונט קרדיט

השכר המוצע נראה לנו כגבוה ביחס לגודל החברה
.והיקף פעילותה

נגד

 אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר משה כחלון.2

מניות

23/06/2021

133573

1080605

יונט קרדיט

העדכון המוצע במנגנון המענקים נראה לנו כסביר
.ביחס לגודל החברה והיקף פעילותה

בעד

 עבור מר צחי אזר2021-2023  עדכון יעדים לקבלת מענק בגין.3

מניות

23/06/2021

133573

1080605

יונט קרדיט

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

מליסרון

323014

8516139

23/06/2021

מניות

 .1הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה הקיימים של מנכ"ל החברה,
אשר הוענקו לו עם מינוי לתפקיד המנכ"ל ,בשנתיים נוספות ,וזאת ללא כל
שינוי ביתר תנאי כתבי האופציה ,והכל כמפורט בסעיף  2לדוח זימון האסיפה.

בעד

אנו מוצאים את התנאים המוצעים כמקובלים.

חילן

1084698

2646211

23/06/2021

מניות

מינוייה מחדש של הגב' נגה קנז ברייר כדירקטורית חיצונית בחברה,
לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים החל מיום  1ביולי2021 ,

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

חילן

1084698

2646211

23/06/2021

מניות

 .2אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה ,כמפורט בסעיף  3לדוח זימון
האסיפה

בעד

התיקון המוצע למדיניות התגמול של החברה נראה
לנו כסביר ביחס למקובל בשוק.

וואליו קפיטל

599019

30916

23/06/2021

מניות

 .1לאשר הסדר ,בהתאם לסעיף  350לחוק החברות ובהתאם לתקנות
ההסדר ,שעניינו שינוי תנאי כתבי האופציה של סדרות  4ו ,5-באופן שבו
יופחת מחיר המימוש ל 79-אג' לכל כתב אופציה לתקופת זמן של  30יום
מאישור ההסדר ע"י ביהמ"ש ובנוסף ,לגבי כתבי האופציה של סדרה ,4
באופן שבו מועד המימוש האחרון של כתבי האופציה מסדרה  4יחול ביום 31
בדצמבר( 2021 ,כולל) (חלף יום  25בדצמבר)2023 ,

בעד

אנו סבורים כי המתווה המוצע הינו לטובת בעלי
המניות בחברה.

אופקו

1129543

4036761

24/06/2021

מניות

 . .1מינוי דירקטור Phillip Frost -

נגד

בהתאם למדיניותנו אנו מסתייגים מכפל תפקידים
של מנכ"ל כדירקטור.

אופקו

1129543

4036761

24/06/2021

מניות

 . .2מינוי דירקטור Jane H. Hsiao -

נגד

מכהנת במקביל כסגנית יו"ר וסמנכ"ל טכנולוגיה במה
שעשוי להוות פוטנציאל לניגוד עניינים.

אופקו

1129543

4036761

24/06/2021

מניות

 . .3מינוי דירקטור Steven D. Rubin -

נגד

מכהן כדירקטור וכסמנכ"ל תפעול בחברה במה
שעשוי להוות פוטנציאל לניגוד עניינים.

אופקו

1129543

4036761

24/06/2021

מניות

 . .4מינוי דירקטור Jon R. Cohen -

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אופקו

1129543

4036761

24/06/2021

מניות

 . .5מינוי דירקטור Robert S. Fishel -

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אופקו

1129543

4036761

24/06/2021

מניות

 . .6מינוי דירקטור Richard M. Krasno -

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אופקו

1129543

4036761

24/06/2021

מניות

 . .7מינוי דירקטור Prem A. Lachman -

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

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

אופקו

1129543

4036761

24/06/2021

מניות

 . .8מינוי דירקטור Richard A. Lerner -

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אופקו

1129543

4036761

24/06/2021

מניות

 . .9מינוי דירקטור Roger J. Medel -

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אופקו

1129543

4036761

24/06/2021

מניות

 . .10מינוי דירקטור John A. Paganelli -

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אופקו

1129543

4036761

24/06/2021

מניות

 . .11מינוי דירקטור Richard C. Pfenniger -

בעד

אופקו

1129543

4036761

24/06/2021

מניות

 . .12מינוי דירקטור Alice Lin-Tsing Yu -

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אופקו

1129543

4036761

24/06/2021

מניות

To approve a non-binding advisory resolution regarding the . .13
compensation paid to the Company’s named executive officers

נגד

עיקר הסתייגותנו הינה על רקע תגמולים הוניים
קבועים למנכ"ל החברה אשר הינו בעל שליטה בה.

אופקו

1129543

4036761

24/06/2021

מניות

To ratify the appointment of Ernst & Young LLP as the . .14
Company’s independent registered public accounting firm for the
fiscal year ending December 31, 2021; and

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין הדרוש לערוך
שירותי ביקורת לחברה.

עמיר שיווק

1092204

511585

24/06/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה ליום .31.12.2020

דיון

עמיר שיווק

1092204

511585

24/06/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של יו"ר דירקטוריון החברה ,מר דב אמיתי ,לתקופת כהונה
נוספת

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

עמיר שיווק

1092204

511585

24/06/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של חבר דירקטוריון החברה ,מר אילן לוין לתקופת כהונה
נוספת

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

עמיר שיווק

1092204

511585

24/06/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של חבר דירקטוריון החברה ,מר עדי שוורץ ,לתקופת כהונה
נוספת

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

עמיר שיווק

1092204

511585

24/06/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של חבר דירקטוריון החברה ,מר ישראל קרניאל ,לתקופת
כהונה נוספת

בעד

המועמד 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

עמיר שיווק

1092204

511585

24/06/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של חבר דירקטוריון החברה ,מר דוד היימן ,לתקופת כהונה
נוספת

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

עמיר שיווק

1092204

511585

24/06/2021

מניות

 .7מינוי מחדש של חבר דירקטוריון החברה ,מר נעם לויט ,לתקופת כהונה
נוספת

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

עמיר שיווק

1092204

511585

24/06/2021

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 רואי החשבון הינו בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אימד אינפיניטי

1171230

0

24/06/2021

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

 .1אישור מינויה לראשונה של הגב' איריס לוונשטיין כדירקטורית חיצונית
יחידת השתתפות בשותף הכללי לתקופה של שלוש ( )3שנים החל ממועד אישור האסיפה
הכללית ,ואישור תנאי התגמול להם תהיה זכאית.

מלרן פרוייקטים

1170950

0

24/06/2021

מניות

 .1דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020

דיון

מלרן פרוייקטים

1170950

0

24/06/2021

מניות

 .2אישור מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת
הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מלרן פרוייקטים

1170950

0

24/06/2021

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר דוד גרנות (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מלרן פרוייקטים

1170950

0

24/06/2021

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של מר עמרי זהר כדירקטור בלתי תלוי

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מלרן פרוייקטים

1170950

0

24/06/2021

מניות

 .5אישור מינויו של מר אסף יריב כדירקטור בלתי תלוי

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מלרן פרוייקטים

1170950

0

24/06/2021

מניות

 .6אישור תשלום עמלה לבעל השליטה בגין העמדת ערבויות לתאגידים
בנקאיים

בעד

המתווה המוצע נראה לנו כסביר בהתאם לנימוקיה
של החברה ועבודת ההשוואה שנערכה על ידי גורם
בלתי תלוי.

אלקו

694034

2049087

24/06/2021

מניות

 .1מינוי מר שמעון הייבלום כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שנייה
באותם תנאי כהונה ,החל מיום  6ביולי  .2021תקופת כהונתו של הדירקטור
החיצוני ,באם ימונה ,תהיה לתקופה של שלוש שנים

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אלקו

694034

2049087

24/06/2021

מניות

 .2מינוי גב' סופי כספי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שניה
באותם תנאי כהונה ,החל מיום  6ביולי  .2021תקופת כהונתה של
הדירקטורית החיצונית ,באם תמונה ,תהיה לתקופה של שלוש שנים

בעד

המועמדת הינה בעלת 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

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

בעד

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

מניות

24/06/2021

2522518

1084557

נובה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

בעד

Re-election of Mr. Eitan Oppenhaim as a director of the .2
Company to hold office until the close of the next annual general
.meeting

מניות

24/06/2021

2522518

1084557

נובה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

בעד

Re-election of Mr. Avi Cohen as a director of the Company to .3
.hold office until the close of the next annual general meeting

מניות

24/06/2021

2522518

1084557

נובה

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

בעד

Re-election of Mr. Raanan Cohen as a director of the .4
Company to hold office until the close of the next annual general
.meeting

מניות

24/06/2021

2522518

1084557

נובה

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

בעד

Re-election of Ms. Dafna Gruber as a director of the Company .5
.to hold office until the close of the next annual general meeting

מניות

24/06/2021

2522518

1084557

נובה

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

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

24/06/2021

2522518

1084557

נובה

אנו ממליצים כי תגמול הוני בצורת יחידות מניה
. מתוך סך ההקצאה33% חסומות לא יעלה על

נגד

.Approval of amendments to the employment terms of Mr .7
Eitan Oppenhaim, the President and Chief Executive Officer of
.the Company

מניות

24/06/2021

2522518

1084557

נובה

מצאנו את היקפי תקרות הרכיב המשתנה והרכיב
.ההוני כגבוהות ביחס למקובל בשוק

נגד

Approval of amendments to the Company’s compensation .8
.policy for directors and officers

מניות

24/06/2021

2522518

1084557

נובה

.אנו מוצאים את הגדלת ההון המוצעת כמקובלת

בעד

Approval of amendments to the memorandum and articles of .9
.association of the Company

מניות

24/06/2021

2522518

1084557

נובה

.נוסח כתב השיפוי המוצע אינו תואם את מדיניותנו

נגד

Approval of an amendment to the indemnification .10
.agreements for directors and executives officers

מניות

24/06/2021

2522518

1084557

נובה

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
.ביקורת לחברה

בעד

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

מניות

24/06/2021

2522518

1084557

נובה

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
.לתפקיד

בעד

 מינוי גב' נעמה קיהן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה.1
בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה

מניות

24/06/2021

0

1174457

פריים אנרגי

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

פריים אנרגי

1174457

0

24/06/2021

מניות

 .2מינוי מר שרון רייך כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת
שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה.

בעד

אברא

1101666

79948

28/06/2021

מניות

 .1דיון בדוח דירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020

דיון

אברא

1101666

79948

28/06/2021

מניות

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

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

אברא

1101666

79948

28/06/2021

מניות

 .3מוצע לאשר את מינויו של מר אריק פינטו ,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.

אברא

1101666

79948

28/06/2021

מניות

 .4מוצע לאשר את מינויו של מר גבי דישי ,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.

אברא

1101666

79948

28/06/2021

מניות

 .5מוצע 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.

אברא

1101666

79948

28/06/2021

מניות

 .6מוצע לאשר את מינויו של מר ערן שמואל הדר ,לכהונה כדירקטור בלתי
תלוי 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.

אברא

1101666

79948

28/06/2021

מניות

 .7מוצע לאשר את ביטואל תזכיר ההתאגדות של החברה

בעד

אנו מוצאים את התיקון כמקובל.

גיקס אינטרנט

744011

89513

28/06/2021

מניות

 .1דיון בדו"חות כספיים ודו"ח הדירקטוריון לשנת 2020

דיון

גיקס אינטרנט

744011

89513

28/06/2021

מניות

 .2מינויו מחדש של מר עמיחי חדד לכהן כדירקטור בחברה ,כמפורט בסעיף
 2.2לדוח זימון האסיפה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

גיקס אינטרנט

744011

89513

28/06/2021

מניות

 .3מינויו מחדש של מר יורם באומן לכהן כדירקטור בחברה ,כמפורט בסעיף
 2.2לדוח זימון האסיפה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

גיקס אינטרנט

744011

89513

28/06/2021

מניות

 .4מינויו מחדש של מר אמיתי ויס לכהן כדירקטור בחברה ,כמפורט בסעיף
 2.2לדוח זימון האסיפה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

המועד 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

גיקס אינטרנט

744011

89513

28/06/2021

מניות

 .5מינויו מחדש של מר לירון כרמל לכהן כדירקטור בחברה ,כמפורט בסעיף
 2.2לדוח זימון האסיפה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

גיקס אינטרנט

744011

89513

28/06/2021

מניות

 .6מינויו מחדש של מר אלי יורש לכהן כדירקטור בחברה ,כמפורט בסעיף
 2.2לדוח זימון האסיפה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

גיקס אינטרנט

744011

89513

28/06/2021

מניות

 .7תיקון מדיניות התגמול בהתאם לנוסח מדיניות התגמול המתוקנת בסימון
שינויים המצורפת כנספח  2.4לדוח זימון האסיפה.

בעד

אנו מוצאים את התיקונים המוצעים כמקובלים.

גיקס אינטרנט

744011

89513

28/06/2021

מניות

 .8לאשר למר עמיחי חדד ,מענק בשיקול דעת ,בגובה של  2משכורות
חודשיות בגין שנת  2020כמפורט בסעיף  2.5לדוח זימון האסיפה

בעד

בהתאם למדיניותנו אנו תומכים במענק בשיקול דעת
למנכ"ל שכיר עד לגובה  3משכורות חודשיות.

גיקס אינטרנט

744011

89513

28/06/2021

מניות

 .9לאשר את תנאי כהונתו של מר יורם באומן כיו"ר דירקטוריון פעיל של
החברה ושל לינקיורי כמפורט בסעיף  2.6לדוח זה.

בעד

התנאים המוצעים לו סבירים ביחס למקובל בשוק.

גיקס אינטרנט

744011

89513

28/06/2021

מניות

 .10לאשר הקצאת  3,954,980מניות רגילות של החברה למדיגוס ,בהתאם
לזכות ההמרה כפי שאושר במסגרת עסקת מדיגוס ולאשר את ההקצאה
כאמור כהצעה פרטית שמטרתה להקנות למדיגוס דבוקת שליטה בחברה
בהתאם להוראות סעיף  328לחוק החברות.

בעד

לאור תמיכתנו בעסקת מדיגוס שהובאה לאישור
האסיפה בשנת  ,2019אנו תומכים בהקצאה
המוצעת.

גיקס אינטרנט

744011

89513

28/06/2021

מניות

 . .11לאשר את מינוי משרד ברייטמן אלמגור ושות'' ,כרואה חשבון מבקר
של החברה ,ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

פוםוום

1173434

0

28/06/2021

מניות

 .1לאשר את מינויו של מר אחיקם קאופמן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה של שלוש ( )3שנים ,החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של
החברה המזומנת לפי דוח זה.

בעד

המועד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פוםוום

1173434

0

28/06/2021

מניות

 .2לאשר את מינויו של מר אליק עציון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה של שלוש ( )3שנים ,החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של
החברה המזומנת לפי דוח זה.

בעד

המועד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פוםוום

1173434

0

28/06/2021

מניות

 .3לאשר את מינויה של גב' מירב בן כנען הלר כדירקטורית חיצונית בחברה
לתקופת כהונה של שלוש ( )3שנים ,החל ממועד אישורה של האסיפה
הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

פוםוום

1173434

0

28/06/2021

מניות

 . .4לאשר את מינויה של גב'' מירי לנט שריר כדירקטורית חיצונית בחברה
לתקופת כהונה של שלוש ( )3שנים ,החל ממועד אישורה של האסיפה
הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

פוםוום

1173434

0

28/06/2021

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

 . .5לאשר את מינויו של מר איתי מל כדירקטור בלתי תלוי בחברה בתוקף
ממועד אישור האסיפה הכללית ,ולאשר זכאות לגמול שנתי ולגמול
השתתפות בהתאם לדרגת החברה כפי שתהא מעת לעת ,בהתאם ל"סכום
הקבוע" כהגדרתו בתקנות הגמול ,וכן הכללתו במסגרת פוליסת הביטוח
לנושאי המשרה בחברה ,הענקת כתב פטור והתחייבות לשיפוי כמקובל
בחברה.

בעד

המועד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מן הגורן

1080522

64990

29/06/2021

מניות

 .1אישור הענקת התחייבות למתן שיפוי לנושאי משרה הנמנים על בעלי
השליטה וקרוביהם

בעד

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

מן הגורן

1080522

64990

29/06/2021

מניות

 .2אישור הענקת מתן פטור מאחריות לנושאי המשרה המכהנים בחברה
ובחברות בת וכפי שיכהנו בה מעת לעת ,שהינם בעלי השליטה ו/או קרוביהם
ו/או מי מטעמם

בעד

כתב הפטור הינו בנוסח המסויג ,בהתאם למדיניותנו.

מן הגורן

1080522

64990

29/06/2021

מניות

 .3אישור שינוי שם החברה וכן תיקון תזכיר החברה ותקנון החברה בהתאם,
כך שבתזכיר ובתקנון יופיע שם החברה החדש.

בעד

אנו סבורים כי השינוי המוצע על ידי החברה לא
יפגעו בזכויותיהם של בעלי מניות המיעוט בחברה.

מן הגורן

1080522

64990

29/06/2021

מניות

 .4מינוי דירקטורית חיצונית  -הארכת כהונתה של גב' אורלי גרטי-סרוסי

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

ויקטורי

1123777

682477

29/06/2021

מניות

 .1הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום
 31בדצמבר 2020

דיון

ויקטורי

1123777

682477

29/06/2021

מניות

 .2מינוי רואי חשבון מבקרים של החברה

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

ויקטורי

1123777

682477

29/06/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר חיים (ויקטור) רביד כדירקטור בחברה

נגד

עבר

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור בני המשפחה
בדירקטוריון ( )43%הגבוה מהמומלץ על פי
מדיניותנו (.)33%

ויקטורי

1123777

682477

29/06/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר צביקה ברנשטיין כדירקטור בחברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

ויקטורי

1123777

682477

29/06/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של מר אייל רביד כדירקטור בחברה

נגד

עבר

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור בני המשפחה
בדירקטוריון ( )43%הגבוה מהמומלץ על פי
מדיניותנו (.)33%

ויקטורי

1123777

682477

29/06/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של מר אברהם רביד כדירקטור בחברה

נגד

עבר

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור בני המשפחה
בדירקטוריון ( )43%הגבוה מהמומלץ על פי
מדיניותנו (.)33%

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

ויקטורי

1123777

682477

29/06/2021

מניות

 .7אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה

דורסל

1096676

249216

30/06/2021

מניות

 .1דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020

דיון

דורסל

1096676

249216

30/06/2021

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

30/06/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר יצחק זינגר כדירקטור בחברה (יו"ר)

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

דורסל

1096676

249216

30/06/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר ארז בוגנים כדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

דורסל

1096676

249216

30/06/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של מר עזי נתנאל כדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

דורסל

1096676

249216

30/06/2021

מניות

 .6הארכת כהונתה של שרית כהן כדירקטורית חיצונית

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

דורסל

1096676

249216

30/06/2021

מניות

 .7הארכת כהונתו של אליעזר לביא כדירקטור חיצוני

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

שטראוס גרופ

746016

11859891

30/06/2021

מניות

 .1למנות את גב' ציפי עוזר-ערמון ,כדירקטורית בחברה.

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שטראוס גרופ

746016

11859891

30/06/2021

מניות

 .2לאשר הענקת כתב פטור למר עדי שטראוס ,וזאת לתקופה של  3שנים
החל ממועד אישור האסיפה.

בעד

כתב הפטור הינו בנוסח המסויג בהתאם למדיניותנו.

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

נימוקים

אנו מוצאים את התיקונים המוצעים כמקובלים.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

שטראוס גרופ

746016

11859891

30/06/2021

מניות

 .3לאשר את תיקון טעות הסופר שנפלה במדיניות התגמול באופן שרשימת
היעדים הפיננסיים בסעיף  11.1.2ס"ק (ב) למדיניות כוללת את המילים:
"רווח נקי או רווחיות נקייה" ,כך שהנוסח של רישת סעיף  11.1.2ס"ק (ב)
למדיניות התגמול הינו כדלקמן " -היעדים הפיננסיים הם יעדים תקציביים של
הקבוצה ו/או של הפעילות העסקית הרלבנטית ,לפי העניין ,הנקבעים מידי
שנה בתקציב השנתי של הקבוצה כפי שהוא מאושר מעת לעת על ידי
דירקטוריון החברה ,והם יבחרו מידי שנה בסמוך לתחילת כל שנה על ידי
ועדת התגמול והדירקטוריון מבין היעדים המפורטים להלן :מכירות או שיעור
גידול במכירות; רווח גולמי או רווחיות גולמית; רווח תפעולי או רווחיות
תפעולית; רווח נקי או רווחיות נקיה; תזרים מזומנים מפעילות שוטפת
( - )Operating Cash Flowניהולי (בהתאם לשיטת האיחוד היחסי) או
חשבונאי; תזרים מזומנים ( - )Free Cash Flowניהולי (בהתאם לשיטת
האיחוד היחסי) או החשבונאי; Cash Conversion (Operating
 ;)CF/Ebitdaמהירות/יעילות הון חוזר (ממוצע שנתי של מכירות חלקי הון
חוזר) והתייעלות בסעיפי הוצאות תקציביים.

בעד

התיקון המוצע נראה לנו כסביר בהתחשב בגודל
החברה והיקף פעילותה

ביומילק

278010

18942

30/06/2021

מניות

 .1נושא מס'  :1עדכון תנאי העסקת גב' נורית ארגוב ארגמן המכהנת
בחברה כדירקטורית ומנהלת טכנולוגית ראשית

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

פלאזה סנטרס

1109917

4854

30/06/2021

מניות

Proposal to approve the Company’s IFRS consolidated . .1
annual accounts for the financial year ended 31 December 2020

בעד

הדוח הכספי מייצג את תוצאות ומצבה הכספי של
החברה ונערך על בסיס כללי חשבונאות הולנדיים.

פלאזה סנטרס

1109917

4854

30/06/2021

מניות

roposal to discharge the directors of the Company from their .
liability for the conduct of business for the financial year ended
December 2020 31

נגד

אנו סבורים כי קיימת בעייתיות בשחרור חברי
הדירקטוריון מחובתם ,מכיוון שהדירקטוריון הינו
הגוף האחראי להתנהלות עסקיה של החברה,
התווית האסטרטגיה העסקית וקביעת המדיניות
ליישומה

פלאזה סנטרס

1109917

4854

30/06/2021

מניות

Proposal to appoint EY Israel, part of the global organization . .3
and member firm of Ernst & Young Global Limited, as the
external auditor for the IFRS-based financial statements of the
Company for the 2021 financial year

בעד

משרד רו"ח בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פלאזה סנטרס

1109917

4854

30/06/2021

מניות

Proposal to amend the Articles of Association to inter alia . .4
enable the Company to deposit the Company’s ordinary shares
with a European Union Central Securities Depository

בעד

התיקון המוצע הינו דבר מקובל בקרב חברות מקרב
האיחוד האירופי אשר נסחרות בלונדון.

פלאזה סנטרס

1109917

4854

30/06/2021

מניות

Proposal to grant power of attorney (authorization) to each . .5
employee of law firm Buren N.V. (whose civil law notaries
(notarissen) have prepared the draft deed of amendment of the
Articles of Association) to have the notarial deed of amendment
executed and to perform all things necessary and formalities
pertaining thereto or in connection therewith

בעד

בהתאם לתמיכתנו בתיקון התקנון בסעיף  4לעיל ,לא
נסתייג על רקע הצעת החברה.

פלאזה סנטרס

1109917

4854

30/06/2021

מניות

Proposal to reappoint Ms. Mariana Andrei, who is retiring by . .6
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 מנגנון דמוי "דירקטוריון מדורג"
במסגרתו הדירקטורים מחלוקים לקבוצות וממונים
לתקופת כהונה הנמשכת יותר משנה .בהתאם
למדיניותנו ,אנו מסתייגים ממנגון "דירקטוריון
מדורג" .כמו כן ,שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים
בחברה הינו מתחת לרף הנקבע במדיניותנו.

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

585018

5786083

30/06/2021

מניות

 .1דיון בדוח התקופתי לשנת 2020

דיון

הראל השקעות

585018

5786083

30/06/2021

מניות

מינוי מחדש של סומך חייקין ( )KPMGכרואי החשבון המבקרים של החברה
לשנת 2021

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

הראל השקעות

585018

5786083

30/06/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של יאיר המבורגר כדירקטור בחברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

הראל השקעות

585018

5786083

30/06/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של בן המבורגר כדירקטור בחברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

הראל השקעות

585018

5786083

30/06/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של גדעון המבורגר כדירקטור בחברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

הראל השקעות

585018

5786083

30/06/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של יואב מנור כדירקטור בחברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

הראל השקעות

585018

5786083

30/06/2021

מניות

 .7מינויו מחדש של דורון כהן כדירקטור בחברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

הראל השקעות

585018

5786083

30/06/2021

מניות

 .8מינויו מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

הראל השקעות

585018

5786083

30/06/2021

מניות

 .9מינוי מחדש של מר אלי דפס כדירקטור בחברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

הראל השקעות

585018

5786083

30/06/2021

מניות

 .10אישור תנאי כהונתו של מישל סיבוני המכהן כמנכ"ל החברה וכמנכ"ל
החברה הבת  -הראל חברה לביטוח בע"מ ,עבור התקופה שתחילתה ביום 1
ביולי  ,2021בה יכהן כמנכ"ל החברה ויו"ר הדירקטוריון של הראל ביטוח
(ללא שינוי מהתנאים הנוכחיים)

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

אלקטרה צריכה

5010129

991796

30/06/2021

מניות

 .1לאשר את מינויו של מר גדי לסין כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה
ראשונה בת שלוש ( )3שנים ,בתוקף ממועד אישור האסיפה ,וכן לאשר את
תנאי כהונתו כמפורט בדוח זימון האסיפה.

בעד

המועד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אפולו פאוור

1082114

22806

01/07/2021

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול חדשה לחברה

בעד

אנו מוצעים את מדיניות התגמול המוצעת כסבירה
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

טיב טעם

103010

248469

01/07/2021

מניות

 .1סקירה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום ה-
31.12.2020

דיון

טיב טעם

103010

248469

01/07/2021

מניות

 .2מינוי מחדש את משרד קוסט פורר גבאי את קסירר  -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

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

טיב טעם

103010

248469

01/07/2021

מניות

 .3לאשר את מינויו מחדש של מר אהרון מידן (יו"ר הדירקטוריון) ,כדירקטור
בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת ,אשר תסתיים באסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

טיב טעם

103010

248469

01/07/2021

מניות

 .4לאשר את מינויו מחדש של מר חגי שלום (מנכ"ל החברה) ,כדירקטור
בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת ,אשר תסתיים באסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

טיב טעם

103010

248469

01/07/2021

מניות

 .5לאשר את מינויו מחדש של מר חיים אומן (דירקטור בלתי תלוי),
כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת ,אשר תסתיים
באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

טיב טעם

103010

248469

01/07/2021

מניות

 .6לאשר את מינויו מחדש של מר אסף גרוס  ,כדירקטור בדירקטוריון
החברה לתקופת כהונה נוספת ,אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה.

נגד

בהתאם למדיניותנו וכללי ממשל תאגידי תקין ,אנו
ממליצים להתנגד למינוי דירקטורים אשר הינם קרובי
משפחה של בעל השליטה ,מעל שליש מהיקף
הדירקטורים ,לרבות בעל השליטה עצמו.

טיב טעם

103010

248469

01/07/2021

מניות

 .7לאשר את מינויו מחדש של גב' חן חגי-כהן ,כדירקטורית בדירקטוריון
החברה לתקופת כהונה נוספת ,אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה.

נגד

בהתאם למדיניותנו וכללי ממשל תאגידי תקין ,אנו
ממליצים להתנגד למינוי דירקטורים אשר הינם קרובי
משפחה של בעל השליטה ,מעל שליש מהיקף
הדירקטורים ,לרבות בעל השליטה עצמו.

טיב טעם

103010

248469

01/07/2021

מניות

 .8עדכון והארכת מדיניות התגמול של החברה לתקופה של ( 3שלוש) שנים,
החל ממועד אישור האסיפה או לתקופה ארוכה יותר ,ככל שתקבע בהוראות
חוק החברות.

בעד

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

טיב טעם

103010

248469

01/07/2021

מניות

 .9עדכון והארכת הסכם העסקה בין חברת מעדני מזרע תעשיות מזון בע"מ,
חברה בבעלות מלאה (בשרשור) של החברה לבין מר יורם ויצמן ,קרובו של
מר חגי שלום ,מנכ"ל ,דירקטור ובעל השליטה בחברה ,תקופה של ( 3שלוש)
שנים.

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

קו מנחה

271015

129049

01/07/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2020
ובדוח דירקטוריון החברה לשנה זו

דיון

קו מנחה

271015

129049

01/07/2021

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

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

קו מנחה

271015

129049

01/07/2021

מניות

 .3אישור מינוי מחדש של מר ויקטור אדריאן (אבי) בגס כדירקטור בחברה
לתקופת כהונה נוספת

נגד

הסתייגותנו הינה לאור מס'' בני המשפחה
בדירקטוריון ,המהווים שיעור של  ,50%הגבוה
מהמבוקש על פי מדיניותנו (.)33%

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

נימוקים

החלטת האסיפה

קו מנחה

271015

129049

01/07/2021

מניות

 .4אישור מינוי מחדש של מר קרלוס בגס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת

נגד

הסתייגותנו הינה לאור מס'' בני המשפחה
בדירקטוריון ,המהווים שיעור של  ,50%הגבוה
מהמבוקש על פי מדיניותנו (.)33%

קו מנחה

271015

129049

01/07/2021

מניות

 .5אישור מינוי מחדש של מר גבריאל בגס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת

נגד

הסתייגותנו הינה לאור מס'''' בני המשפחה
בדירקטוריון ,המהווים שיעור של  ,50%הגבוה
מהמבוקש על פי מדיניותנו (.)33%

קו מנחה

271015

129049

01/07/2021

מניות

 .6אישור מינוי מחדש של גב' טל רובינשטיין שנקר כדירקטורית בחברה
לתקופת כהונה נוספת

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

קו מנחה

271015

129049

01/07/2021

מניות

 .7הארכת כהונה של מר חביב אייזנקרפט כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה נוספת בת שלוש שנים

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

קו מנחה

271015

129049

01/07/2021

מניות

 .8אישור ביצוע תיקון במדיניות התגמול של החברה בנוסח המצ"ב כנספח
א' לדוח זימון נאסיפה  ,ואישור מדיניות התגמול המוצעת לתקופה של 3
שנים החל ממועד אישורה על ידי האסיפה הכללית של החברה.

הורד מסדר היום

קו מנחה

271015

129049

01/07/2021

מניות

 .9אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר מורן צור ,מנכ"ל החברה ,בתוקף
החל מיום 26.5.2021

בעד

התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוק.

שופרסל

777037

5837214

01/07/2021

מניות

לאשר את מינויה של רו"ח איריס שפירא ילון כדירקטורית חיצונית בחברה
החל מיום  21ביולי 2021

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אלרוב נדלן

387019

3223109

01/07/2021

מניות

 .1אישור הסכם העסקה והסדרי תגמול עם מר ג'ורג'י אקירוב (לרבות
באמצעות חברה מטעמו) ,כמנהל הפעילות המלונאית של החברה בישראל
ובחו"ל ולרבות אישור הארכת ההתקשרות בהסכם למתן שירותי הניהול
לחברת הניהול אשר מתמחה בניהול בתי מלון מובילים בארץ ובעולם באופן
שהסדרים אלו ,ללא שינוי בהיקף התגמול ,החל מתום הסכם העסקתו
הקודם ( )30.6.2021ועד תום שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית,
והכל בהתאם למפורט בדוח בנשוא.

בעד

נתנאל גרופ

4210191

103030

01/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה יא') שהונפקו על ידי
החברה.

דיון

נתנאל גרופ

4210191

103030

01/07/2021

איגרות חוב

 .2לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת
תקופת הנאמנות.

בעד

מזרחי טפחות הנפ

2310282

3167100

04/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

אישור נאמן

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

נימוקים

החלטת האסיפה

מזרחי טפחות הנפ

2310282

3167100

04/07/2021

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

מזרחי טפחות הנפ

2310324

2641977

04/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

מזרחי טפחות הנפ

2310324

2641977

04/07/2021

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

אנרגיקס

1161751

443251.9

04/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

אנרגיקס

1161751

443251.9

04/07/2021

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

הפניקס

7670250

398859.5

04/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

הפניקס

7670250

398859.5

04/07/2021

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

אישור נאמן

תורפז

1175611

0

04/07/2021

מניות

 .1מינוי גב' לימור אבידור כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

תורפז

1175611

0

04/07/2021

מניות

 .2מינוי מר מרדכי פלד כדירקטור חיצוני בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

קליל

797035

709607

04/07/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב
ענייני החברה ליום  31בדצמבר .2020

דיון

קליל

797035

709607

04/07/2021

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 הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

קליל

797035

709607

04/07/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,מר צור דבוש ,עד לתום
האסיפה השנתית הבאה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אישור נאמן

אישור נאמן

אישור נאמן

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

קליל

797035

709607

04/07/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,מר קובי לוי ,עד לתום
האסיפה השנתית הבאה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

קליל

797035

709607

04/07/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה ,גברת נעמי אנוך ,עד
לתום האסיפה השנתית הבאה.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

קליל

797035

709607

04/07/2021

מניות

 .6הקצאת  5,052אופציות (לא רשומות למסחר) למנכ"ל החברה ,מר פרדי
אבוקרט ,הכל כמפורט בסעיף  2לדוח הזימון.

בעד

אנו מוצאים את תנאי ההקצאה כמקובלים.

קליל

797035

709607

04/07/2021

מניות

 .7אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה ,הכל כמפורט בסעיף  3לדוח
הזימון.

בעד

מדיניות התגמול המוצעת הינה סבירה ביחס למקובל
בשוק.

קליל

797035

709607

04/07/2021

מניות

 .8בכפוף לאישורה של מדיניות התגמול העדכנית ,עדכון תנאי ההתקשרות
של ההסכם למתן שירותי ייעוץ כדירקטור מומחה של מר קובי לוי (באמצעות
חברה בבעלותו) ובכלל זה הקצאת  5,858אופציות למר קובי לוי ,הכל
כמפורט בסעיף  4לדוח הזימון.

בעד

אנו מוצאים את התנאים המוצעים לו כמקובלים.

איסתא

1081074

806613

05/07/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר 2020

דיון

איסתא

1081074

806613

05/07/2021

מניות

דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור
שירותים נוספים בשנת 2020

דיון

איסתא

1081074

806613

05/07/2021

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 רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

איסתא

1081074

806613

05/07/2021

מניות

 .4הארכת כהונתו של מרדכי קרת לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד
לאסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

איסתא

1081074

806613

05/07/2021

מניות

 .5הארכת כהונתו של עמיחי גרין לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד
לאסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

איסתא

1081074

806613

05/07/2021

מניות

 .6הארכת כהונתו של ערן זמורה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד
לאסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

איסתא

1081074

806613

05/07/2021

מניות

 .7הארכת כהונתו של אהוד רובינשטיין לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד
לאסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

המועמד 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

איסתא

1081074

806613

05/07/2021

מניות

 .8הארכת כהונתו של אברהם שומר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד
לאסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

איסתא

1081074

806613

05/07/2021

מניות

 .9הארכת כהונתו של טל שיינברום לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד
לאסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

איסתא

1081074

806613

05/07/2021

מניות

 .10תיקון מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה

בעד

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

קבוצת מנרב

155036

465881

05/07/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר .2020

דיון

קבוצת מנרב

155036

465881

05/07/2021

מניות

דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור
שירותים נוספים בשנת .2020

דיון

קבוצת מנרב

155036

465881

05/07/2021

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

רואה החשבון הינו בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

קבוצת מנרב

155036

465881

05/07/2021

מניות

 .4הארכת כהונת הדירקטור אברהם קוזניצקי לתקופת כהונה נוספת עד
לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

קבוצת מנרב

155036

465881

05/07/2021

מניות

 .5הארכת כהונת הדירקטורית זיוה קוזניצקי לתקופת כהונה נוספת עד
לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

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.

קבוצת מנרב

155036

465881

05/07/2021

מניות

 .6הארכת כהונת הדירקטורית רונית קוזניצקי-אבנון לתקופת כהונה נוספת
עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

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.

קבוצת מנרב

155036

465881

05/07/2021

מניות

 .7הארכת כהונת הדירקטור דניאל ברנשטיין לתקופת כהונה נוספת עד
לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

קבוצת מנרב

155036

465881

05/07/2021

מניות

 .8אישור הארכת כהונתה של הדירקטורית החיצונית גב' רחל תורג'מן ,ב3 -
שנים נוספות החל מיום 15.7.2021

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

קבוצת מנרב

155036

465881

05/07/2021

מניות

 .9הארכת תוקפם של כתבי השיפוי של דירקטורים ונושאי משרה בחברה
שהינם בעלי השליטה בחברה או קרוביהם ,לתקופה של שישה חודשים החל
מיום .17.6.2021

בעד

כתב השיפוי המוצע מוגבל 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

אפסלון ברנדס

456012

4236

05/07/2021

מניות

 .1אישרור גיוס הון לחברה בדרך של הקצאה פרטית חריגה של ניירות ערך
של החברה

בעד

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

אפסלון ברנדס

456012

4236

05/07/2021

מניות

 .2אישור החלפת משרד רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת
דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מהדרין

686014

678264

05/07/2021

מניות

אישור מינויה לראשונה של גב' אריאלה קנול לזרוביץ' כדירקטורית חיצונית
בחברה לתקופה כהונה בת שלוש שנים החל מיום ראשון ,ה 1-באוגוסט
2021

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

דוראל אנרגיה

1166768

0

05/07/2021

מניות

 .1דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020

דיון

דוראל אנרגיה

1166768

0

05/07/2021

מניות

 .2תיקון מדיניות התגמול ביחס לביטוח דירקטורים ונושאי משרה

בעד

התיקון המוצע הינו בהתאם לעמדת רשות ניירות
ערך ועל כן לא נסתייג על כך.

דוראל אנרגיה

1166768

0

05/07/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

דוראל אנרגיה

1166768

0

05/07/2021

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של מר דורון (דורי) דודוביץ כיו"ר דירקטוריון בחברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

דוראל אנרגיה

1166768

0

05/07/2021

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של מר אלון קסל כדירקטור בחברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

דוראל אנרגיה

1166768

0

05/07/2021

מניות

 .6אישור מינויו מחדש של מר ראובן צבי גרסטל כדירקטור בחברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

דוראל אנרגיה

1166768

0

05/07/2021

מניות

 .7אישור מינויו מחדש של מר דב גולדמן כדירקטור בחברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

דוראל אנרגיה

1166768

0

05/07/2021

מניות

 .8אישור מינויו מחדש של מר ארז לבנון כדירקטור בחברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

דוראל אנרגיה

1166768

0

05/07/2021

מניות

 .9אישור מינויו מחדש של מר פלג דודוביץ כדירקטור בחברה

בעד

המועמד 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

דוראל אנרגיה

1166768

0

05/07/2021

מניות

 .10אישור מינויה מחדש של הגב' אורית סתו כדירקטורית בלתי תלויה חברה

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אופל בלאנס

1094986

285666

05/07/2021

מניות

 .1מינוי הגב' סיגלית סגל לכהונה ראשונה כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון
החברה

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אופל בלאנס

1094986

285666

05/07/2021

מניות

 .2מינוי מר יגאל רונאי לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אופל בלאנס

1094986

285666

05/07/2021

מניות

 .3אישור תנאי כהונה לגב' סיגלית סגל בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית
בחברה

בעד

תנאי כהונתה של הדירקטורים הינם סבירים וכוללים
ביטוח ,שיפוי ופטור כמקובל בחברה.

אופל בלאנס

1094986

285666

05/07/2021

מניות

 .4אישור תנאי כהונה למר יגאל רונאי בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה

בעד

תנאי כהונתה של הדירקטורים הינם סבירים וכוללים
ביטוח ,שיפוי ופטור כמקובל בחברה.

אופל בלאנס

1094986

285666

05/07/2021

מניות

 .5מינויו מחדש של מר דניאל מזרחי כדירקטור בדירקטוריון החברה

נגד

בהתאם למדיניותנו ,אנו נמליץ להתנגד למינוי
דירקטורים שהינם קרובי משפחתו של בעל
השליטה ,מעל שליש מהיקף הדירקטורים ,כולל בעל
השליטה עצמו

אופל בלאנס

1094986

285666

05/07/2021

מניות

 .6מינויו מחדש של מר שחר מזרחי כדירקטור בדירקטוריון החברה

נגד

בהתאם למדיניותנו ,אנו נמליץ להתנגד למינוי
דירקטורים שהינם קרובי משפחתו של בעל
השליטה ,מעל שליש מהיקף הדירקטורים ,כולל בעל
השליטה עצמו

אופל בלאנס

1094986

285666

05/07/2021

מניות

 .7מינויו מחדש של מר יהושע מזרחי כדירקטור בדירקטוריון החברה

נגד

בהתאם למדיניותנו ,אנו נמליץ להתנגד למינוי
דירקטורים שהינם קרובי משפחתו של בעל
השליטה ,מעל שליש מהיקף הדירקטורים ,כולל בעל
השליטה עצמו

אופל בלאנס

1094986

285666

05/07/2021

מניות

 .8מינויו מחדש של מר עודד איתן כדירקטור בדירקטוריון החברה

נגד

בהתאם למדיניותנו ,אנו נמליץ להתנגד למינוי
דירקטורים שהינם קרובי משפחתו של בעל
השליטה ,מעל שליש מהיקף הדירקטורים ,כולל בעל
השליטה עצמו

אופל בלאנס

1094986

285666

05/07/2021

מניות

 .9מינויו מחדש של מר מיכאל איתן כדירקטור בדירקטוריון החברה

נגד

בהתאם למדיניותנו ,אנו נמליץ להתנגד למינוי
דירקטורים שהינם קרובי משפחתו של בעל
השליטה ,מעל שליש מהיקף הדירקטורים ,כולל בעל
השליטה עצמו

אופל בלאנס

1094986

285666

05/07/2021

מניות

 .10מינויו מחדש של מר אורן בן יאיר כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אופל בלאנס

1094986

285666

05/07/2021

מניות

 .11מינויה מחדש של גברת ורדה קלל כדירקטורית בדירקטוריון החברה

בעד

המועמדת הינה בעלת 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

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אופל בלאנס

1094986

285666

05/07/2021

מניות

 .12מינוי רואה החשבון המבקר וקבלת דיווח לגבי שכרו

בעד

אופל בלאנס

1094986

285666

05/07/2021

מניות

 .13דיון בדוח התקופתי לשנת 2020

דיון

הפניקס

767012

5580852

05/07/2021

מניות

 .1הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום
 31בדצמבר 2020

דיון

הפניקס

767012

5580852

05/07/2021

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

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

הפניקס

767012

5580852

05/07/2021

מניות

 .3הקצאה של אופציות למנכ"ל החברה בהתאם למדיניות התגמול

בעד

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

צמח המרמן

1104058

232216

05/07/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום  31בדצמבר
 2020ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה באותו
מועד

דיון

צמח המרמן

1104058

232216

05/07/2021

מניות

 .2אישור מינויים מחדש של זיו האפט ( )BDOכרואי החשבון המבקרים של
החברה ,וזאת בתוקף עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

צמח המרמן

1104058

232216

05/07/2021

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר אבי בן אברהם (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור
בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

צמח המרמן

1104058

232216

05/07/2021

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של מר חיים פייגלין (דירקטור ומנכ"ל) כדירקטור
בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

צמח המרמן

1104058

232216

05/07/2021

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של מר רן בן אברהם (דירקטור ומשנה למנכ"ל ייזום)
כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה

נגד

בהתאם למדיניותנו נמליץ להתנגד לכפל כהונה של
דירקטור כנושא משרה כפוף מנכ"ל בשל הפוטנציאל
לניגוד עניינים בין תפקידו כדירקטור המשמש בין
היתר ,כגוף המבקר של הנהלת החברה ,ומאידך
נמנה על הנהלת החברה.

צמח המרמן

1104058

232216

05/07/2021

מניות

 .6אישור מינויה מחדש של הגב' מתיה גרינהולץ כדירקטורית בחברה
לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

צמח המרמן

1104058

232216

05/07/2021

מניות

 .7אישור מינויו מחדש של מר עופר לוי (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור
בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה

בעד

המועמד 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

צמח המרמן

1104058

232216

05/07/2021

מניות

 .8אישור הארכת תוקף התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות לנושאי משרה
מקרב בעלי השליטה בחברה בתנאים הקיימים בחברה וללא שינוי בהם,
בתוקף מיום  4ביוני 2021

בעד

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

מבטח שמיר

127019

557854

06/07/2021

מניות

 .1מינוי מחדש של מר מאיר שמיר כדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מבטח שמיר

127019

557854

06/07/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של מר יחזקאל דברת כדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מבטח שמיר

127019

557854

06/07/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר יאיר ביטון כדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מבטח שמיר

127019

557854

06/07/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר אביגדור יצחקי כדירקטור בלתי תלוי בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מבטח שמיר

127019

557854

06/07/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה ,בריטמן אלמגור זהר
ושות' (.)Deloitte

בעד

המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת
לחברה.

מבטח שמיר

127019

557854

06/07/2021

מניות

 .6עדכון מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה ואישורה לתקופה בת
שלוש שנים.

בעד

אנו מוצאים את התיקונים המוצעים כמקובלים.

מבטח שמיר

127019

557854

06/07/2021

מניות

 .7מינוי ד"ר אהרון (אריק) שיפר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה בת שלוש
שנים בתוקף מיום  11בספטמבר .2021

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מבטח שמיר

127019

557854

06/07/2021

מניות

 .8דיון בדוח התקופתי לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר .2020

דיון

ארד

1091651

1157398

06/07/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר .2020

דיון

ארד

1091651

1157398

06/07/2021

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 של רואה החשבון המבקר בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

ארד

1091651

1157398

06/07/2021

מניות

 .3לאשר את הארכת כהונתו של מר הוגו צ'אופן כדירקטור בחברה (שאינו
דירקטור חיצוני) ,החל ממועד אישור האסיפה השנתית נשוא זימון זה ועד
לאסיפה השנתית השנייה לאחר הארכת כהונתו ,וזאת בתנאי הכהונה
וההעסקה בהם הועסק עד כה.

נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור הדירקטורים הבלתי
תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון שעומד על 18%
והינו נמוך מהמקובל על פי מדיניותנו (.)33%

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

ארד

1091651

1157398

06/07/2021

מניות

 .4לאשר את הארכת כהונתו של מר סרחיו וקסלר כדירקטור בחברה (שאינו
דירקטור חיצוני) ,החל ממועד אישור האסיפה השנתית נשוא זימון זה ועד
לאסיפה השנתית השנייה לאחר הארכת כהונתו ,וזאת בתנאי הכהונה
וההעסקה בהם הועסק עד כה.

נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור הדירקטורים הבלתי
תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון שעומד על 18%
והינו נמוך מהמקובל על פי מדיניותנו (.)33%

ארד

1091651

1157398

06/07/2021

מניות

 .5לאשר את הארכת כהונתו של מר עמוס בן דרור כדירקטור בחברה (שאינו
דירקטור חיצוני) ,החל ממועד אישור האסיפה השנתית נשוא זימון זה ועד
לאסיפה השנתית השנייה לאחר הארכת כהונתו ,וזאת בתנאי הכהונה
וההעסקה בהם הועסק עד כה

נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור הדירקטורים הבלתי
תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון שעומד על 18%
והינו נמוך מהמקובל על פי מדיניותנו (.)33%

ארד

1091651

1157398

06/07/2021

מניות

 .6לאשר את הארכת כהונתו של מר רוני ברניר כדירקטור בחברה (שאינו
דירקטור חיצוני) ,החל ממועד אישור האסיפה השנתית נשוא זימון זה ועד
לאסיפה השנתית השנייה לאחר הארכת כהונתו ,וזאת בתנאי הכהונה
וההעסקה בהם הועסק עד כה.

נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור הדירקטורים הבלתי
תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון שעומד על 18%
והינו נמוך מהמקובל על פי מדיניותנו (.)33%

ארד

1091651

1157398

06/07/2021

מניות

 .7לאשר את הארכת כהונתו של מר דניאל ווקנין כדירקטור בחברה (שאינו
דירקטור חיצוני) ,החל ממועד אישור האסיפה השנתית נשוא זימון זה ועד
לאסיפה השנתית השנייה לאחר הארכת כהונתו ,וזאת בתנאי הכהונה
וההעסקה בהם הועסק עד כה.

נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור הדירקטורים הבלתי
תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון שעומד על 18%
והינו נמוך מהמקובל על פי מדיניותנו (.)33%

ארד

1091651

1157398

06/07/2021

מניות

 .8לאשר את הארכת כהונתו של מר אפרים אברמזון כדירקטור בחברה
(שאינו דירקטור חיצוני) ,החל ממועד אישור האסיפה השנתית נשוא זימון זה
ועד לאסיפה השנתית השנייה לאחר הארכת כהונתו ,וזאת בתנאי הכהונה
וההעסקה בהם הועסק עד כה.

נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור הדירקטורים הבלתי
תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון שעומד על 18%
והינו נמוך מהמקובל על פי מדיניותנו (.)33%

ארד

1091651

1157398

06/07/2021

מניות

 .9לאשר את הארכת כהונתו של מר אריק כהן כדירקטור בחברה (שאינו
דירקטור חיצוני) ,החל ממועד אישור האסיפה השנתית נשוא זימון זה ועד
לאסיפה השנתית השנייה לאחר הארכת כהונתו ,וזאת בתנאי הכהונה
וההעסקה בהם הועסק עד כה.

נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור הדירקטורים הבלתי
תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון שעומד על 18%
והינו נמוך מהמקובל על פי מדיניותנו (.)33%

ארד

1091651

1157398

06/07/2021

מניות

 .10לאשר את הארכת כהונתו של מר שמעון צור כדירקטור בחברה (שאינו
דירקטור חיצוני) ,החל ממועד אישור האסיפה השנתית נשוא זימון זה ועד
לאסיפה השנתית השנייה לאחר הארכת כהונתו ,וזאת בתנאי הכהונה
וההעסקה בהם הועסק עד כה.

נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור הדירקטורים הבלתי
תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון שעומד על 18%
והינו נמוך מהמקובל על פי מדיניותנו (.)33%

ארד

1091651

1157398

06/07/2021

מניות

 .11לאשר את הארכת כהונתו של מר אורי מיטל כדירקטור בחברה (שאינו
דירקטור חיצוני) ,החל ממועד אישור האסיפה השנתית נשוא זימון זה ועד
לאסיפה השנתית השנייה לאחר הארכת כהונתו ,וזאת בתנאי הכהונה
וההעסקה בהם הועסק עד כה.

נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור הדירקטורים הבלתי
תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון שעומד על 18%
והינו נמוך מהמקובל על פי מדיניותנו (.)33%

ארד

1091651

1157398

06/07/2021

מניות

 .12לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר ינקוביץ ,שעיקריו
מתוארים בסעיף  1.4לדוח זימון האסיפה ,ואשר ייכנס לתוקף החל מיום
 ,1.4.2021וזאת בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מימים
 3.5.2021ו ,26.5.2021-בהתאמה.

בעד

אנו מוצאים את התנאים המוצעים לו כסבירים ביחס
לחברות דומות בשוק.

ארד

1091651

1157398

06/07/2021

מניות

 .13אין סעיף

וילאר

416016

1998296

06/07/2021

מניות

 .1דיון בדוח התקופתי של החברה ליום  31בדצמבר 2020 ,כפי שפורסם
ביום  25במרץ ( 2021ובכללו הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לאותה
התקופה)

דיון

וילאר

416016

1998296

06/07/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון  EYישראל (ארנסט אנד יאנג  -קוסט
פורר גבאי את קסירר) כרואה חשבון המבקר של החברה והסמכת
הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד

משרד רו"ח 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

וילאר

416016

1998296

06/07/2021

מניות

 .3להאריך את כהונתו של מר שלמה טיסר ,המכהן כדירקטור בחברה,
לתקופה נוספת ,וזאת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה.

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה עומד על
סך של כ 25%-ונמוך מהרף הקבוע במדיניותנו.

וילאר

416016

1998296

06/07/2021

מניות

 .4להאריך את כהונתו של מר יהונתן קפלן ,המכהן כדירקטור בחברה,
לתקופה נוספת ,וזאת עד לאסיפה השנתית הבאה.

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה עומד על
סך של כ 25%-ונמוך מהרף הקבוע במדיניותנו.

וילאר

416016

1998296

06/07/2021

מניות

 .5להאריך את כהונתו של מר אברהם בורג ,המכהן כדירקטור בחברה,
לתקופה נוספת ,וזאת עד לאסיפה השנתית הבאה

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה עומד על
סך של כ 25%-ונמוך מהרף הקבוע במדיניותנו.

וילאר

416016

1998296

06/07/2021

מניות

 .6להאריך את כהונתה של גב' מיכל טיסר ,המכהנת כדירקטורית בחברה,
לתקופה נוספת ,וזאת עד לאסיפה השנתית הבאה

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה עומד על
סך של כ 25%-ונמוך מהרף הקבוע במדיניותנו.

וילאר

416016

1998296

06/07/2021

מניות

 .7להאריך את כהונתו של מר יואב הורוביץ ,המכהן כדירקטור בחברה,
לתקופה נוספת ,וזאת עד לאסיפה השנתית הבאה

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה עומד על
סך של כ 25%-ונמוך מהרף הקבוע במדיניותנו.

וילאר

416016

1998296

06/07/2021

מניות

 .8להאריך את כהונתו של מר גדי אייזנקוט ,המכהן כדירקטור בחברה,
לתקופה נוספת ,וזאת עד לאסיפה השנתית הבאה

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה עומד על
סך של כ 25%-ונמוך מהרף הקבוע במדיניותנו.

וילאר

416016

1998296

06/07/2021

מניות

 .9מינוי של מר נעם תיבון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת
(שלישית) בת  3שנים ,החל מיום .9/8/2021

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

וילאר

416016

1998296

06/07/2021

מניות

 .10מינוי של הגב' ד"ר נורית נחום כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת
כהונה (ראשונה) בת  3שנים ,החל מיום .9/8/2021

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

מזרחי טפחות

695437

18967778

06/07/2021

מניות

 .1תיאור טבעו של הנושא :אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה
בבנק .ההחלטה המוצעת :לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי
המשרה בבנק ,בנוסח המצורף כנספח א' לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה
הכללית ,המצ"ב ,אשר תהיה בתוקף עד ליום ( 31.12.2023להלן " -מדיניות
התגמול המעודכנת") .מדיניות התגמול המעודכנת מסומנת לעומת מדיניות
התגמול הנוכחית לנושאי המשרה בבנק (לשנים  2020עד  ,)2022שאושרה
על ידי האסיפה הכללית של הבנק ,ביום  ,18.12.2019ועודכנה ביום
 .24.12.2020פרטים נוספים :לפרטים נוספים ראו סעיף  1לדוח המיידי
בדבר זימון האסיפה הכללית ,המצ"ב.

בעד

אנו מוצאים את התיקונים המוצעים כמקובלים.

סופרגז אנרגיה

1166917

0

06/07/2021

מניות

 .1תיקון סעיף ביטוח במדיניות התגמול של החברה

בעד

התיקון המוצע הינו בהתאם לעמדת רשות ניירות
ערך ועל כן לא נסתייג מאישורו.

רפק

769026

148288

07/07/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה ,לשנים שהסתיימו ביום .31.12.2020

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

רפק

769026

148288

07/07/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של מר חיים ישראל כהן כדירקטור בחברה .נוסח ההחלטה
המוצעת :למנות מחדש את מר חיים ישראל כהן כדירקטור בחברה והכל
כמפורט בדוח זימון האסיפה המצורף להלן.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

רפק

769026

148288

07/07/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר תנחום אורן כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה
המוצעת :למנות מחדש את מר תנחום אורן כדירקטור בחברה והכל כמפורט
בדוח זימון האסיפה המצורף להלן.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

רפק

769026

148288

07/07/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של גב' לימור דנש כדירקטור בחברה נוסח ההצעה המוצעת:
למנות מחדש את גב' לימור דנש כדירקטור בחברה והכל כמפורט בדוח זימון
האסיפה המצורף להלן.

רפק

769026

148288

07/07/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של מר דן חלוץ כדירקטור בחברה נוסח ההצעה המוצעת:
למנות מחדש את מר דן חלוץ כדירקטור בחברה והכל כמפורט בדוח זימון
האסיפה המצורף להלן.

בעד

רפק

769026

148288

07/07/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של גב' מזי פנחוסוביץ כדירקטורית חיצונית בחברה נוסח
ההצעה המוצעת :למנות מחדש את גב' מזי פנחוסוביץ כדירקטורית חיצונית
בחברה .על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה
באסיפה ,או ,אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה  -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 .בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או
העדרה של זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות כאמור ,כנדרש על פי
הוראות חוק החברות .לא הודיע בעל מניה כאמור ,לא יצביע וקולו לא יימנה.

בעד

רפק

769026

148288

07/07/2021

מניות

 .7מינוי מחדש של מר יעקב פרי כדירקטור חיצוני בחברה נוסח ההצעה
המוצעת :למנות מחדש את מר יעקב פרי כדירקטור חיצוני בחברה .על בעל
מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה ,או ,אם
ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה  -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 .בחלק ב' של
כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או העדרה של זיקה או מאפיין
אחר של בעל המניות כאמור ,כנדרש על פי הוראות חוק החברות .לא הודיע
בעל מניה כאמור ,לא יצביע וקולו לא יימנה.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

רפק

769026

148288

07/07/2021

מניות

 .8מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם בגין שנת  2020נוסח
ההחלטה המוצעת :למנות מחדש את סומך חייקין ,רו"ח ,כרואי החשבון
המבקרים של החברה

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

רפק

769026

148288

07/07/2021

מניות

 .9תיקון תקנון החברה נוסח ההחלטה המוצעת :מוצע לאשר את תיקון תקנון
החברה בדרך של הוספת תקנה 162.5א' ותקנה 164.5א' לתקנון החברה
הנוכחי ,וכן לתקן את תקנה  164ותקנה 166ב' .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

רפק

769026

148288

07/07/2021

מניות

 .10מתן התחייבות לשיפוי נושאי משרה נוסח ההחלטה המוצעת :מוצע
לאשר מתן התחייבות לשיפוי ,על ידי החברה לנושאי משרה בחברה,
והמכהנים ו/או יכהנו בחברה ,בקשר עם אירועים מסוימים הצפויים לדעת
דירקטוריון החברה ,וזאת לאור פעילות החברה בפועל ,ובלבד שסך כל
סכומי השיפוי שתשלם החברה ,במצטבר ,לכל הזכאים לשיפוי ,על פי כל
כתבי השיפוי לאירועים שיוציאו להם על פי החלטה זו ,ועל פי על כתב שיפוי
שהוציאה החברה בעבר ו/או שתוציא בעתיד (ובכלל זאת ,להסרת ספק ,כתב
שיפוי אירועים משנת  ,2001כתב שיפוי אירועים משנת  ,2007כתב שיפוי
בקשר עם תשקיף  2007וכן כתב שיפוי אירועים משנת  ,2012לעיל ולהלן,
ביחד" :כתבי השיפוי הקודמים") ,לא יעלה על  25%מהונה העצמי של
החברה ,בנטרול זכויות המיעוט ,על פי דוחותיה הכספיים השנתיים
המאוחדים של החברה ,שפורסמו לאחרונה לפני מועד תשלום סכום השיפוי
בפועל (להלן" :סכום השיפוי המרבי") ,למען הסר ספק ,מובהר כי סכום
השיפוי כאמור ,יהיה בגובה ההפרש בין סכום החבות הכספית לבין הסכום
שהתקבל מכוח פוליסת ביטוח או הסכם שיפוי אחר באותו עניין .והכל
בהתאם לתנאי השיפוי המפורטים בכתב השיפוי לאירועים המצורף כנספח ב'

בעד

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

שגריר רכב

1138379

114454

07/07/2021

מניות

 .1מינוי מחדש של מר יוסף בן שלום כדירקטור בחברה.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שגריר רכב

1138379

114454

07/07/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של מר ניר כהן כדירקטור בחברה.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שגריר רכב

1138379

114454

07/07/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של גב' כנרת יערי כדירקטורית בחברה.

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

שגריר רכב

1138379

114454

07/07/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר שי כהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שגריר רכב

1138379

114454

07/07/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה קוסט פורר
גבאי את קסירר (.)EY

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

החלטת האסיפה

נימוקים

לדידנו ,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

שגריר רכב

1138379

114454

07/07/2021

מניות

 .6חידוש התקשרות בהסכם לקבלת שירותי ניהול מבעלת השליטה בחברה,
די.בי.אס.איי השקעות בע"מ (.)DBSI

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

שגריר רכב

1138379

114454

07/07/2021

מניות

 .7עדכון שכרו החודשי של מר דוד מיכאל ,מנכ"ל החברה.

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

שגריר רכב

1138379

114454

07/07/2021

מניות

 .8דיון בדוח התקופתי לשנת .2020

דיון

עדיקה סטייל

1143643

92625

07/07/2021

מניות

 .1מוצע לאשר את מינויו של מר זהר טל כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת
כהונה נוספת (שניה) בת  3שנים החל ממועד אישור מינויו כאמור על-ידי
האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה .יצוין כי מר זהר טל מכהן
כדירקטור חיצוני בחברה (כהונה ראשונה) החל מיום  2ביולי .2018 ,עבור
כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה ,יהיה זכאי מר טל לגמול השנתי וגמול
ההשתתפות בגובה הסכום המירבי הקבוע למומחים בתוספת הרביעית
לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס-
"( 2000תקנות 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 טל זכאי לביטוח ,שיפוי ופטור
כקבוע בתקנון החברה וכמקובל בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אינטליקנה

673012

187383

07/07/2021

מניות

 .1אישור התקשרות החברה עם מר דורון בירגר בהסכם למתן שירותים
כיו"ר דירקטוריון החברה ,.כמפורט בסעיף  2.1לדוח הזימון

בעד

התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוק.

אינטליקנה

673012

187383

07/07/2021

מניות

 .2הקצאת מניות של החברה בדרך של המרת חוב עתידי מותנה של החברה
למר אורי וייס ,מבעלי השליטה בחברה ,בדרך של הצעה פרטית מהותית ,
כמופרט בסעיף  2.2לדוח הזימון

נגד

החברה אינה מציינת את החלופות שבחנה טרם
הסעיף המוצע.

אינטליקנה

673012

187383

07/07/2021

מניות

 .3אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה לשלוש שנים החל ממועד
אישור האסיפה ,קרי החל מיום  7ביולי ,2021 ,כמפורט בסעיף  2.3לדוח
הזימון.

בעד

מדיניות התגמול המוצעת הינה סבירה ביחס למקובל
בשוק.

פרוטליקס

1120609

203951

07/07/2021

מניות

 . .1מינוי דירקטור Zeev Bronfeld -

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פרוטליקס

1120609

203951

07/07/2021

מניות

 . .2מינוי דירקטור Dror Bashan -

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פרוטליקס

1120609

203951

07/07/2021

מניות

 . .3מינוי דירקטור Amos Bar Shalev -

בעד

המועמד הינו 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

פרוטליקס

1120609

203951

07/07/2021

מניות

 . .4מינוי דירקטור Pol F. Boudes, M.D -

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פרוטליקס

1120609

203951

07/07/2021

מניות

 . .5מינוי דירקטור David Granot -

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פרוטליקס

1120609

203951

07/07/2021

מניות

 . .6מינוי דירקטור Gwen A. Melincoff -

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

פרוטליקס

1120609

203951

07/07/2021

מניות

 . .7מינוי דירקטור .Aharon Schwartz, Ph.D -

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פרוטליקס

1120609

203951

07/07/2021

מניות

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

נגד

היקף התגמולים בחברה נראה לנו כגבוה ביחס
לגודל החברה והיקף פעילותה.

פרוטליקס

1120609

203951

07/07/2021

מניות

,To ratify the appointment of Kesselman and Kesselman . .9
Certified Public Accountant (Isr.), a member of
PricewaterhouseCoopers International Limited, as our
independent registered public accounting firm for the fiscal year
ending December 31, 2021

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

סבוריט

1169978

0

08/07/2021

מניות

 .1מינוי מחדש של דירקטורים מכהנים (שאינם דח"צים)  -פרופ' עודד שוסיוב

נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים
בלתי תלויים מתוך סך הדירקטוריון ( ,)33%אשר
נמוך מהמבוקש על פי מדיניותנו ,בחברות ללא מוטת
שליטה (.)50%

סבוריט

1169978

0

08/07/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של דירקטורים מכהנים (שאינם דח"צים)  -גב' רחלי ויזמן

נגד

ה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים בלתי תלויים
מתוך סך הדירקטוריון ( ,)33%אשר נמוך מהמבוקש
על פי מדיניותנו ,בחברות ללא מוטת שליטה (.)50%

סבוריט

1169978

0

08/07/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של דירקטורים מכהנים (שאינם דח"צים)  -פרופ' עידו
ברסלבסקי

נגד

ה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים בלתי תלויים
מתוך סך הדירקטוריון ( ,)33%אשר נמוך מהמבוקש
על פי מדיניותנו ,בחברות ללא מוטת שליטה (.)50%

סבוריט

1169978

0

08/07/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של דירקטורים מכהנים (שאינם דח"צים)  -מר חנן שניידר

נגד

ה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים בלתי תלויים
מתוך סך הדירקטוריון ( ,)33%אשר נמוך מהמבוקש
על פי מדיניותנו ,בחברות ללא מוטת שליטה (.)50%

סבוריט

1169978

0

08/07/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין הנדרש לערוך
שירותי ביקורת לחברה.

סבוריט

1169978

0

08/07/2021

מניות

 .6אישור תגמול הוני לדירקטור  -פרופ' עודד שוסיוב

בעד

אנו מוצאים את תנאי ההקצאה כסבירים.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

סבוריט

1169978

0

08/07/2021

מניות

 .7אישור תגמול הוני לדירקטור  -פרופ' עידו ברסלבסקי

בעד

אנו מוצאים את תנאי ההקצאה כסבירים.

סבוריט

1169978

0

08/07/2021

מניות

 .8אישור תגמול הוני לדירקטור  -מר חנן שניידר

בעד

אנו מוצאים את תנאי ההקצאה כסבירים.

סבוריט

1169978

0

08/07/2021

מניות

 .9אישור תגמול הוני לדירקטור  -גב' לורי הנובר

בעד

אנו מוצאים את תנאי ההקצאה כסבירים.

סבוריט

1169978

0

08/07/2021

מניות

 .10אישור תגמול הוני לדירקטור  -מר דויד גרוסמן

בעד

אנו מוצאים את תנאי ההקצאה כסבירים.

איילון

209015

369961

08/07/2021

מניות

 .1אישור מינויו מחדש של ד"ר שמואל רוזנמן לכהונה כדירקטור חיצוני
בחברה

בעד

המועד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

איילון

209015

369961

08/07/2021

מניות

 .2עדכון מדיניות התגמול של החברה

בעד

התיקון המוצע במדיניות התגמול הינו בהתאם
לעמדת רשות ניירות ערך ועל כן לא נסתייג על רקע
התיקון המוצע.

אנליסט

1080613

216339

08/07/2021

מניות

 .1מינוי מר צבי פרידמן כדירקטור חיצוני בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אנליסט

1080613

216339

08/07/2021

מניות

 .2תיקון מדיניות התגמול של החברה (כפי שאושרה ביום  2.5.2021על ידי
האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה) ,בהתאם לנוסח מדיניות
התגמול המתוקנת ,המצורפת כנספח ב' לדוח זה

בעד

אנו מוצאים את התיקונים המוצעים כמקובלים.

רם און

1090943

169984

08/07/2021

מניות

 .1מינוי מחדש של מר יוסף ביתן כדירקטור בחברה.

נגד

עבר

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור הדירקטורים הבלתי
תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון ( )29%אשר הינו
נמוך מהמומלץ על פי מדיניותנו בחברות ללא מוטת
שליטה (.)50%

רם און

1090943

169984

08/07/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של מר שאול אשכנזי כדירקטור בחברה.

נגד

עבר

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור הדירקטורים הבלתי
תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון ( )29%אשר הינו
נמוך מהמומלץ על פי מדיניותנו בחברות ללא מוטת
שליטה (.)50%

רם און

1090943

169984

08/07/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר זיו בן יהודה כדירקטור בחברה.

נגד

עבר

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור הדירקטורים הבלתי
תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון ( )29%אשר הינו
נמוך מהמומלץ על פי מדיניותנו בחברות ללא מוטת
שליטה (.)50%

רם און

1090943

169984

08/07/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר איתן ארזי כדירקטור בחברה.

נגד

עבר

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור הדירקטורים הבלתי
תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון ( )29%אשר הינו
נמוך מהמומלץ על פי מדיניותנו בחברות ללא מוטת
שליטה (.)50%

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

רם און

1090943

169984

08/07/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של מר רז חנגלי כדירקטור בחברה.

רם און

1090943

169984

08/07/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה BDO ,זיו האפט רואי
חשבון.

בעד

רם און

1090943

169984

08/07/2021

מניות

 .7תשלום מענק בגובה משכורת אחת בסך של  37,000ש"ח למנכ"ל
החברה מר עמית רגב בגין שנת .2020

בעד

עבר

רם און

1090943

169984

08/07/2021

מניות

 .8עדכון היקף העסקתו של מר עמית רגב ,מנכ"ל החברה ועדכון שכרו
החודשי.

בעד

עבר

התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוק.

רם און

1090943

169984

08/07/2021

מניות

 .9הקצאה פרטית מהותית של כתבי אופציה לא רשומים למסחר למנכ"ל
החברה.

בעד

עבר

אנו מוצאים את תנאי ההקצאה המוצעת כסבירים.

רם און

1090943

169984

08/07/2021

מניות

 .10דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת .2020

דיון

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

נגד

עבר

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור הדירקטורים הבלתי
תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון ( )29%אשר הינו
נמוך מהמומלץ על פי מדיניותנו בחברות ללא מוטת
שליטה (.)50%

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

אנו תומכים במענק לאור ביצועי החברה הטובים.

קווליטאו

1083955

65955

13/07/2021

מניות

לאשר את תיקון נספח א' )( Appendix A (USAנספח המס לתושבי
ארה"ב) לתכנית האופציות לעובדים שאימצה החברה ביום  10באוקטובר
2019

בעד

עבר

לדידנו ,התיקון המוצע לא צפוי לפגוע בזכויותיהם של
בעלי מניות המיעוט.

קווליטאו

1083955

65955

13/07/2021

מניות

 .10מינוי 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

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

בתי זיקוק

2590511

800241.1

13/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .

דיון

דיון

בתי זיקוק

2590511

800241.1

13/07/2021

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן לסדרה י' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור
ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים)
אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב
(סדרה י') ,בהתאם לסעיף 35ב(א )1לחוק ניירות ערך ,וזאת עד לפירעון סופי
ומלא של אגרות החוב (סדרה י').

בעד

עבר

אישור נאמן

רימוני

1080456

535322

13/07/2021

מניות

 .1מינוי הגב' מוריה עידן כהן לתפקיד של דירקטורית חיצונית בחברה
ואישור זכאותה לגמול

בעד

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אייסיאל

281014

23941631

14/07/2021

מניות

Election of Yoav Doppelt to serve as a director, effective as of .1
the date of this Meeting

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אייסיאל

281014

23941631

14/07/2021

מניות

Election of Aviad Kaufman to serve as a director, effective as .2
of the date of this Meeting

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

אייסיאל

281014

23941631

14/07/2021

מניות

Election of Avisar Paz to serve as a director, effective as of .3
the date of this Meeting

אייסיאל

281014

23941631

14/07/2021

מניות

Election of Sagi Kabla to serve as a director, effective as of .4
the date of this Meeting

בעד

אייסיאל

281014

23941631

14/07/2021

מניות

Election of Ovadia Eli to serve as a director, effective as of .5
the date of this Meeting

בעד

עבר

אייסיאל

281014

23941631

14/07/2021

מניות

Election of Reem Aminoach to serve as a director, effective .6
as of the date of this Meeting

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אייסיאל

281014

23941631

14/07/2021

מניות

Election of Lior Reitblatt to serve as a director, effective as of .7
the date of this Meeting

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אייסיאל

281014

23941631

14/07/2021

מניות

Election of Tzipi Ozer Armon to serve as a director, effective .8
as of the date of this Meeting

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אייסיאל

281014

23941631

14/07/2021

מניות

Election of Gadi Lesin to serve as a director, effective as of .9
the date of this Meeting

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אייסיאל

281014

23941631

14/07/2021

מניות

Election of Dr. Miriam Haran to serve as an external director .10
of the Company, within the meaning of the Israeli Companies
Law, 1999, for a three-year term

בעד

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

אייסיאל

281014

23941631

14/07/2021

מניות

Reappointment of Somekh Chaikin, a Member Firm of .11
KPMG International, as the Company’s independent auditor until
the next annual general meeting of shareholders of the Company

בעד

עבר

אייסיאל

281014

23941631

14/07/2021

מניות

Presentation and discussion on our audited financial .12
statements for the year ended December 31, 2020

דיון

פורמולה מערכות

2560209

445617.2

14/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות

דיון

פורמולה מערכות

2560209

445617.2

14/07/2021

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן לסדרה ג' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור
ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים)
אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב
(סדרה ג') ,בהתאם לסעיף 35ב(א )1לחוק ניירות ערך ,וזאת עד לפירעון
סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה ג').

בעד

עבר

אלוני חץ

3900495

827980.8

14/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות

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

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

מינוי מנכ"ל שהינו בעל שליטה כדירקטור ,בהתאם
לס''  2.2.6למדיניות
דיון

אישור נאמן

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אלוני חץ

3900495

827980.8

14/07/2021

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן לסדרה יב' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור
ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים)

דור אלון

1157700

487323.7

14/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .

דיון

דור אלון

1157700

487323.7

14/07/2021

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן לסדרה ז' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור
ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים)
אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב
(סדרה ז') ,בהתאם לסעיף 35ב(א )1לחוק ניירות ערך ,וזאת עד לפירעון
סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה ז').

בעד

עבר

דלק רכב

829010

1487487

14/07/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר 2020

דיון

דיון

דלק רכב

829010

1487487

14/07/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

דלק רכב

829010

1487487

14/07/2021

מניות

 .3הארכת כהונתה של הגב' יעל גיט כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד

עבר

בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

דלק רכב

829010

1487487

14/07/2021

מניות

דלק רכב

829010

1487487

14/07/2021

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

דיון

נימוקים

אישור נאמן

אישור נאמן

 .4לאשר את התקשרות החברה עם כלל ביטוח בע"מ 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 אחריות של בעלי השליטה
וקרוביהם ,וזאת במסגרת תפקידיהם מעת לעת כנושאי משרה בחברה,
לתקופה של שנה עד ליום ( 30.11.2021כולל) ,בתנאים המפורטים בסעיף
.2.4ד לדוח המיידי של החברה בדבר כינוס אסיפה כללית.

בעד

עבר

התנאים המוצעים תואמים את המקובל בשוק.

 .5תיקון מדיניות התגמול של החברה ואישורה לתקופה של שלוש שנים
נוספות בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות

נגד

עבר

עיקר הסתייגותנו הינה לאור תנאי הפרישה הנהוגים
בחברה החורגים ממדיניותנו.

יוניברסל מוטורס

1160670

201875.2

14/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות

דיון

דיון

יוניברסל מוטורס

1160670

201875.2

14/07/2021

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן לסדרה ג' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור
ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים)

בעד

עבר

ישראל קנדה

4340188

193171.8

14/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

דיון

ישראל קנדה

4340188

193171.8

14/07/2021

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

עבר

אישור נאמן

יעקובי קבוצה

1142421

114280

14/07/2021

מניות

 .1אישור הצעה פרטית חריגה של זכות למניות שתנבענה מהמרת הלוואה
המירה (לא רשומה) ושל אופציות (לא רשומות) של החברה

בעד

עבר

עסקאות עם בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות

אייסיאל

2810372

762844.7

15/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות

דיון

דיון

אייסיאל

2810372

762844.7

15/07/2021

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן לסדרה ז' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור
ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים)

בעד

עבר

דיסקונט מנפיקים

7480197

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות

דיון

15/07/2021

אישור נאמן

אישור נאמן

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

המלצה

החלטת האסיפה

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

שם החברה

מס' נייר

 .2אישרור כהונת הנאמן לסדרה ו' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור
ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים)

בעד

עבר

דיסקונט מנפיקים

7480197

15/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

דיון

אלבר

1158732

873748.4

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

עבר

אלבר

1158732

873748.4

15/07/2021

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

דיון

אלבר

1158740

373716.7

15/07/2021

איגרות חוב

בעד

עבר

אלבר

1158740

373716.7

15/07/2021

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

דיון

מיטב דש השקעות

1161371

522968

15/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות

דיון

מיטב דש השקעות

1161371

522968

15/07/2021

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן לסדרה ד' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור
ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים)

בעד

עבר

בי קומיונקיישנס

1139203

1686287

15/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

דיון

בי קומיונקיישנס

1139203

1686287

15/07/2021

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

עבר

אפי נכסים

1156470

465102

15/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות

דיון

אפי נכסים

1156470

465102

15/07/2021

איגרות חוב

15/07/2021

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

אישור נאמן

אישור נאמן

אישור נאמן

אישור נאמן

אישור נאמן

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ט') של
החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה

בעד

עבר

אישור נאמן

גאון קבוצה

454017

182019

15/07/2021

מניות

 .1הארכת כהונתו של מר בועז לאור כדירקטור חיצוני בחברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

גאון קבוצה

454017

182019

15/07/2021

מניות

 .2מינוי של מר שמעון טל כדירקטור חיצוני בחברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

גאון קבוצה

454017

182019

15/07/2021

מניות

 .3אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי
משרה

בעד

עבר

אנרגיקס

1123355

2921002

15/07/2021

מניות

 .1דיון בדוחות התקופתי של החברה לשנת 2020

דיון

דיון

אנרגיקס

1123355

2921002

15/07/2021

מניות

התיקון המוצע תואם את המקובל בשוק.

 .2מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו ("החלטה
א'")

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

אנרגיקס

1123355

2921002

15/07/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר נתן חץ לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה
ב' 1לדוח הזימון).

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אנרגיקס

1123355

2921002

15/07/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים לכהונה נוספת כדירקטור בחברה
(החלטה ב' 2לדוח הזימון)

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אנרגיקס

1123355

2921002

15/07/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של מר אורן פרנקל לכהונה נוספת כדירקטור בחברה
(החלטה ב' 3לדוח הזימון)

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אנרגיקס

1123355

2921002

15/07/2021

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.

אפי נכסים

1160878

359733.3

15/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אפי נכסים

1160878

359733.3

15/07/2021

איגרות חוב

בלייד ריינגר

1170513

0

15/07/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר 2020

בלייד ריינגר

1170513

0

15/07/2021

מניות

המלצה

החלטת האסיפה

נושאים שעל סדר היום

 .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

דיון

דיון

נימוקים

אישור נאמן

 .2למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה ,סומך חייקין
( ,)KPMGכרואה 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

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

בלייד ריינגר

1170513

0

15/07/2021

מניות

 .3לאשר מינוי מחדש של ד"ר נחום קמינקא ,יו"ר דירקטוריון החברה,
לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

בלייד ריינגר

1170513

0

15/07/2021

מניות

 .4לאשר מינוי מחדש של ד"ר יהודה אלמליח ,לתקופת כהונה נוספת
כדירקטור בחברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

בלייד ריינגר

1170513

0

15/07/2021

מניות

 .5לאשר מינוי מחדש של ד"ר אבי לובצ'יק ,לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

בלייד ריינגר

1170513

0

15/07/2021

מניות

 .6לאשר מינוי מחדש של מר אסף פרידלר ,מנכ"ל החברה ,לתקופת כהונה
נוספת כדירקטור בחברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

בלייד ריינגר

1170513

0

15/07/2021

מניות

 .7לאשר מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי ,מר יוסף וייס ,לתקופת
כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי בחברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

בלייד ריינגר

1170513

0

15/07/2021

מניות

 .8לאשר לד"ר נחום קמינקא ,דירקטור ויו"ר דירקטוריון החברה ,הנמנה על
בעלי השליטה בחברה ,גמול דירקטורים אשר הינו גמול שנתי וגמול
השתתפות בהתאם לסכום הקבוע כפי שיהיה מעת לעת כמפורט בתוספת
השנייה והשלישית לתקנות גמול דירקטורים בהתאם לדרגה הקבועה
בתקנות אלו על פי הונה העצמי של החברה וזאת החל ממועד אישור
הדירקטוריון מיום  31במאי .2021

בעד

עבר

ישרס

6130280

499968.1

15/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות

דיון

דיון

ישרס

6130280

499968.1

15/07/2021

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה יח')
של החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה

בעד

עבר

התגמול המוצע תואם את תקנות החברות.

אישור נאמן

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אאורה

3730488

58245

15/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות

אאורה

3730488

58245

15/07/2021

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה יד')
של החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה

בעד

אאורה

3730504

236192

15/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות

דיון

דיון

אאורה

3730504

236192

15/07/2021

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה טו')
של החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה

בעד

עבר

בריל

399014

39483

15/07/2021

מניות

)1הצגה ודיון בדו"חות הכספיים של החברה לשנת  2020ובדו"ח דירקטוריון
החברה לשנת  .2020בנושא זה יערך דיון בלבד ,ולפיכך הוא לא יועלה
להצבעה.

דיון

דיון

בריל

399014

39483

15/07/2021

מניות

)2מינוי מחדש של רוה"ח המבקר של החברה ,משרד סומך חייקין  -עד
למועד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה ,והסמכת דירקטוריון
החברה לקבוע את שכרו.

בעד

עבר

בריל

399014

39483

15/07/2021

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון

עבר

נימוקים

אישור נאמן

אישור נאמן

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

)3מינוי מחדש של הדירקטור המכהן ,מר משה גנזי ,שאינו דירקטור חיצוני -
עד למועד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה .מר גנזי 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

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

בריל

399014

39483

15/07/2021

מניות

)4מינוי מחדש של הדירקטור המכהן ,מר שמעון בוסקילה ,שאינו דירקטור
חיצוני  -עד למועד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה .מר בוסקילה
החל את כהונתו ביום  ;9.2.2014אינו חבר בוועדות הקבועות של
הדירקטוריון.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

בריל

399014

39483

15/07/2021

מניות

)5מינוי מחדש של הדירקטור המכהן ,מר דוד שאואט ,שאינו דירקטור חיצוני -
עד למועד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה .מר שאואט החל את
כהונתו ביום  ;6.7.2017אינו חבר בוועדות הקבועות של הדירקטוריון.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

בריל

399014

39483

15/07/2021

מניות

)6מינוי מחדש של הדירקטור המכהן ,מר שחר תורג'מן (יו"ר הדירקטוריון),
שאינו דירקטור חיצוני  -עד למועד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
מר תורג'מן החל את כהונתו ביום  .26.1.2017אינו חבר בוועדות הקבועות
של הדירקטוריון

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

בריל

399014

39483

15/07/2021

מניות

)7מינוי מחדש של הדירקטור (הבלתי תלוי) המכהן ,מר חן לוי  ,שאינו
דירקטור חיצוני  -עד למועד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה .מר
לוי החל את כהונתו ביום  ;17.11.2013חבר בכל הוועדות הקבועות של
הדירקטוריון.

בריל

399014

39483

15/07/2021

מניות

)8מינוי גב' נעמי קנרק ,ת.ז ,67535492 .לתפקיד דירקטורית בחברה .
המינוי ייכנס לתוקפו החל ממועד אישורו (ככל שיאושר) ,במסגרת האסיפה
המזומנת בזאת ליום  15ביולי( 2021 ,ו/או בהתאם לכל מועד נדחה/מעודכן
לכינוס האסיפה ,ככל שיהיה) .הבקשה להעמיד את נושא  8זה על סדר יום
האסיפה ,הינה של מר אליעזר בוסקילה ,בעל עניין ובעל דבוקת שליטה
בחברה .

בעד

בריל

399014

39483

15/07/2021

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

עבר

נימוקים

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

)9מינוי מר ז'קי (ג'ק) כהן ,ת.ז ,024660409 .לתפקיד דירקטור בחברה .
המינוי ייכנס לתוקפו החל ממועד אישורו (ככל שיאושר) ,במסגרת האסיפה
המזומנת בזאת ליום  15ביולי( 2021 ,ו/או בהתאם לכל מועד נדחה/מעודכן
לכינוס האסיפה ,ככל שיהיה) .הבקשה להעמיד את נושא  9זה על סדר יום
האסיפה ,הינה של מר יעקב בנזקן (ג'קי בן זקן) ,בעל עניין (בעל מניות
מהותי) ,בחברה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

עין שלישית

397018

13217

15/07/2021

מניות

 .1נושא מס'  :1אישור מינוי מר יצחק גרימלנד כדירקטור חיצוני בחברה
ואישור תנאי כהונתו

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

עין שלישית

397018

13217

15/07/2021

מניות

 . .2אישור עדכון תקנון החברה

בעד

עבר

לדידנו ,השינוי המוצע אינו צפוי לפגוע בזכויותיהם
של בעלי מניות המיעוט בחברה

איירפורט סיטי

1160944

924077

15/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות

דיון

דיון

איירפורט סיטי

1160944

924077

15/07/2021

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ט') של
החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה

בעד

עבר

אישור נאמן

לוינסקי עופר

2000131

48119.75

15/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות

דיון

לוינסקי עופר

2000131

48119.75

15/07/2021

איגרות חוב

 .2מינוי הנאמן בהתאם לסעיף 35ב( .א )1לחוק ניירות ערך ,תשכ"ח –

בעד

עבר

אישור נאמן

אלוני חץ

3900487

18/07/2021

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות

דיון

דיון

אלוני חץ

3900487

18/07/2021

 .2אישרור כהונת הנאמן לסדרה יא' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור
ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים)

בעד

גאון אחזקות

1158369

54095

אישור נאמן
דיון

18/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

גאון אחזקות

1158369

54095

18/07/2021

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

עבר

בזק

2300234

907140.2

18/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .

דיון

דיון

בזק

2300234

907140.2

18/07/2021

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן לסדרה  – '11החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור
ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים)
אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב
(סדרה  ,)'11בהתאם לסעיף 35ב(א )1לחוק ניירות ערך ,וזאת עד לפירעון
סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה .)'11

בעד

עבר

בזק

2300242

1416218

18/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .

דיון

דיון

בזק

2300242

1416218

18/07/2021

איגרות חוב

אישרור כהונת הנאמן לסדרה  – '12החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור
ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים)
אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב
(סדרה  ,)'12בהתאם לסעיף 35ב(א )1לחוק ניירות ערך ,וזאת עד לפירעון
סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה .)'12

בעד

ביג

1159516

461173.4

18/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

אישור נאמן

אישור נאמן

אישור נאמן

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

ביג

1159516

461173.4

18/07/2021

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

ביג

1161512

373032

18/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

ביג

1161512

373032

18/07/2021

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

מלרן פרוייקטים

1162072

87289.92

18/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות

דיון

מלרן פרוייקטים

1162072

87289.92

18/07/2021

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן לסדרה א' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור
ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים)

בעד

מימון ישיר קב

1168145

586004.4

18/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .

דיון

מימון ישיר קב

1168145

586004.4

18/07/2021

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן לסדרה ב' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור
ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים)
אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב
(סדרה ב') ,בהתאם לסעיף 35ב(א )1לחוק ניירות ערך ,וזאת עד לפירעון
סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה ב').

בעד

רפק

7690159

110913.9

18/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות

דיון

רפק

7690159

110913.9

18/07/2021

איגרות חוב

 .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

ויקטורי

1161488

84250.67

18/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות

דיון

ויקטורי

1161488

84250.67

18/07/2021

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

יצוא-חברה להשקעות בעמ

7040082

98204.62

18/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות

דיון

יצוא-חברה להשקעות בעמ

7040082

98204.62

18/07/2021

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

ישראכרט

1157536

732592

18/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות

דיון

דיון

ישראכרט

1157536

732592

18/07/2021

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

אקויטל

7550122

452263.5

18/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות

דיון

אקויטל

7550122

452263.5

18/07/2021

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה  )2של
החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה

בעד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

דיון

נימוקים

אישור נאמן

אישור נאמן
דיון

אישור נאמן

דיון

אישור נאמן

אישור נאמן

אישור נאמן

דיון

אישור נאמן

אישור נאמן

אישור נאמן

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

נימוקים

החלטת האסיפה

נפטא

6430169

240055.2

18/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות

דיון

נפטא

6430169

240055.2

18/07/2021

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

לאומי

6040422

1768416

18/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות

דיון

לאומי

6040422

1768416

18/07/2021

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה )180
של החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה

בעד

לאומי

6040430

18/07/2021

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות

דיון

לאומי

6040430

18/07/2021

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של כתבי התחייבות נדחים
(סדרה  )403של החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך
הקולות של מחזיקי כתבי התחייבות נדחים המשתתפים בהצבעה

בעד

אלקו

6940233

271424.2

19/07/2021

איגרות חוב

 .1על סדר היום .1 :דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .2 .דיון באשרור
כהונת הנאמן עד לפירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה יג') של
החברה.

דיון

דיון

אפקון החזקות

5780135

126000

19/07/2021

איגרות חוב
להמרה

 .1על סדר היום .1 :דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .2 .דיון באשרור
כהונת הנאמן עד לפירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה  )1של
החברה.

דיון

דיון

ארגו פרופרטיז

1175371

0

19/07/2021

מניות

 .1מינויו של מר  Lambertus Van den Heuvelלדירקטור חיצוני (שאינו
דירקטור אקזוקטיבי) (החלטה) – מוצע למנות את מר Lambertus Van
 den Heuvelלדירקטור חיצוני (שאינו דירקטור אקזוקטיבי) בדירקטוריון,
החל ממועד אישור האסיפה.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

ארגו פרופרטיז

1175371

0

19/07/2021

מניות

 .2מינויה של גב'  Monique van Dijken Eeuwijkלדירקטורית חיצונית
(שאינה דירקטורית אקזוקטיבית) (החלטה) – מוצע למנות את גב' Monique
 van Dijken Eeuwijkלדירקטורית חיצונית (שאינה דירקטורית
אקזוקטיבית) בדירקטוריון ,החל ממועד אישור האסיפה.

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

חמת

384016

313496

19/07/2021

מניות

 .1מינוי מחדש של מר יואב גולן כדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

חמת

384016

313496

19/07/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של מר ניר גולן כדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

חמת

384016

313496

19/07/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר שמחה רשף כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

בעד

בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

חמת

384016

313496

19/07/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה ,משרד בריטמן
אלמגור זהר ושות' ( – )Deloitteרואי חשבון.

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

אישור נאמן

אישור נאמן

אישור נאמן

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

נימוקים

החלטת האסיפה

חמת

384016

313496

19/07/2021

מניות

 .5דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת .2020

דיון

חמת

384016

313496

19/07/2021

מניות

 .6עדכון תנאי כהונתו של מר ליאור גולן ,בנו של מר יואב גולן ,בעל השליטה
בחברה ,בתפקידו כסמנכ"ל פיתוח עסקי בחזיבנק דיזיין בע"מ ,חברה בת
בבעלות מלאה ( )100%של החברה.

בעד

התנאים המוצעים הינם סבירים ביחס למקובל בשוק.

חמת

384016

313496

19/07/2021

מניות

 .7עדכון תקנון החברה – הגדלת ההון הרשום של החברה.

בעד

מדובר בסעיף טכני שנועד להעניק גמישות לחברה.

מהדרין

686014

678264

19/07/2021

מניות

 .1אישור הענקת אופציות לא רשומות למסחר למר שאול שלח ,מנכ"ל
החברה

בעד

אנו סבורים כי התנאים המוצעים לו סבירים ביחס
למקובל בשוק.

מירלנד

1108638

35821

19/07/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר,
2020

דיון

מירלנד

1108638

35821

19/07/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של רו"ח המבקר

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מירלנד

1108638

35821

19/07/2021

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר גלן קולני סקוט כדירקטור לתקופת כהונה
נוספת

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מירלנד

1108638

35821

19/07/2021

מניות

 .4תיקון תקנון החברה

בעד

לדידנו ,השינויים שנעשו על ידי החברה לא יפגעו
בזכויותיהם של בעלי מניות המיעוט בחברה.

מירלנד

1108638

35821

19/07/2021

מניות

 .5התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

בעד

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

אלה פקדונות

1162304

19/07/2021

לא ידוע

 .1מינוי הנאמן המכהן ליתרת תקופת הנאמנות נוסח ההחלטה :לאשר את
מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת
הנאמנות.

בעד

אישור נאמן

פיבי

763011

3619715

19/07/2021

מניות

 .1מינוי מחדש כדירקטור של מר גיל בינו המכהן כדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

פיבי

763011

3619715

19/07/2021

מניות

 .2מינוי מחדש כדירקטור של מר גארי סטוק המכהן כדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

פיבי

763011

3619715

19/07/2021

מניות

 .3מינוי מחדש כדירקטורית של גב' דפנה בינו אור המכהנת כדירקטורית
בחברה.

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

פיבי

763011

3619715

19/07/2021

מניות

 .4מינוי מחדש כדירקטור של מר הרי (הרש) קופר המכהן כדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

פיבי

763011

3619715

19/07/2021

מניות

 .5מינוי מחדש כדירקטורית של גב' רותי סולומון המכהנת כדירקטורית בלתי
תלויה בחברה.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

פיבי

763011

3619715

19/07/2021

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 והידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

פיבי

763011

3619715

19/07/2021

מניות

 .7דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת .2020

דיון

פיבי

763011

3619715

19/07/2021

מניות

 .8דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר .2020

דיון

פיבי

763011

3619715

19/07/2021

מניות

 .9הענקה של כתב השיפוי ,המצ"ב כנספח ג' לדוח הזימון ,לדירקטורים
בחברה ,שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם ו/או אשר לבעלי השליטה עשוי
להיות עניין אישי בהענקת כתב השיפוי להם ,המכהנים וכפי שיכהנו מעת
לעת ,באותם תנאים של כתב השיפוי שניתן ליתר הדירקטורים ונושאי
המשרה בחברה.

בעד

נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנו.

פיבי

763011

3619715

19/07/2021

מניות

 .10תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בקשר להתקשרות בפוליסות
ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה.

בעד

התיקון המוצע תואם את המקובל בשוק.

פיבי

763011

3619715

19/07/2021

מניות

 .11תיקון סעיף  133בתקנון ההתאגדות של החברה והענקת כתבי פטור
חדשים ,בנוסח המצ"ב כנספח ד' לדוח הזימון ,למנכ"ל ולדירקטורים,
המכהנים וכפי שיכהנו מעת לעת ,ובכלל זה נושאי משרה שהינם בעלי
שליטה ו/או קרוביהם ו/או אשר לבעלי השליטה עשוי להיות עניין אישי
בהענקת כתב הפטור להם ,לרבות בדרך של תיקון מדיניות התגמול של
החברה ,באופן המאפשר הענקת כתבי פטור כאמור לכלל נושאי משרה
בחברה.

בעד

נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנו.

אלה פקדונות

1162577

19/07/2021

לא ידוע

 .1מינוי הנאמן המכהן ליתרת תקופת הנאמנות נוסח ההחלטה :לאשר את
מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת
הנאמנות.

בעד

אישור נאמן

שופרסל

7770258

19/07/2021

איגרות חוב

 .1מינוי הנאמן המכהן ליתרת תקופת הנאמנות נוסח ההחלטה :לאשר את
מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת
הנאמנות.

בעד

אישור נאמן

975828.5

נימוקים

החלטת האסיפה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

נימוקים

החלטת האסיפה

אלקו

6940233

271424.2

19/07/2021

איגרות חוב

 .1הצעת ההחלטה -אישרור כהונת הנאמן מוצע לאשר את כהונת הנאמן
לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה יג') של
החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים.

בעד

אישור נאמן

אפקון החזקות

5780135

126000

19/07/2021

איגרות חוב
להמרה

 .1הצעת ההחלטה -אישרור כהונת הנאמן מוצע לאשר את כהונת הנאמן
לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה  )1של
החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים.

בעד

אישור נאמן

מגוריט

1158955

145291.5

19/07/2021

איגרות חוב
להמרה

 .1מינוי הנאמן המכהן ליתרת תקופת הנאמנות נוסח ההחלטה :לאשר את
מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת
הנאמנות.

בעד

אישור נאמן

נור אינק

1175728

0

19/07/2021

מניות

 .1אישור מינוי מר עמית מוכתר כדירקטור חיצוני בחברה ואישור תנאי כהונתו

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

נור אינק

1175728

0

19/07/2021

מניות

 .2אישור מינוי גב' גלית אסף כדירקטורית חיצונית בחברה ואישור תנאי
כהונתה

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

נור אינק

1175728

0

19/07/2021

מניות

 .3הענקת כתב פטור ושיפוי לדירקטורים החיצוניים בחברה

בעד

כתב השיפוי מוגבל לעד  25%מהונה העצמי של
החברה וכתב הפטור הינו בנוסח המסויג ,בהתאם
למדיניותנו.

גבאי מניבים

7710205

12794.2

20/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

גבאי מניבים

7710205

12794.2

20/07/2021

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

פוורפליט

1160829

0

20/07/2021

מניות

To elect five (5) directors, the names of whom are set forth in .1
the accompanying Proxy Statement, each to serve until the
Company’s 2022 annual meeting of stockholders and until their
respective successors are duly elected and qualified ; Chris
Wolfe

בעד

פוורפליט

1160829

0

20/07/2021

מניות

To elect five (5) directors, the names of whom are set forth in .2
the accompanying Proxy Statement, each to serve until the
Company’s 2022 annual meeting of stockholders and until their
respective successors are duly elected and qualified ; Michael
Brodsky

בעד

פוורפליט

1160829

0

20/07/2021

מניות

To elect five (5) directors, the names of whom are set forth in .3
the accompanying Proxy Statement, each to serve until the
Company’s 2022 annual meeting of stockholders and until their
respective successors are duly elected and qualified ; Michael
Casey

בעד

פוורפליט

1160829

0

20/07/2021

מניות

פוורפליט

1160829

0

20/07/2021

מניות

פוורפליט

1160829

0

20/07/2021

מניות

To elect five (5) directors, the names of whom are set forth in .4
the accompanying Proxy Statement, each to serve until the
Company’s 2022 annual meeting of stockholders and until their
respective successors are duly elected and qualified ; Charles
Frumberg
To elect five (5) directors, the names of whom are set forth in .5
the accompanying Proxy Statement, each to serve until the
Company’s 2022 annual meeting of stockholders and until their
respective successors are duly elected and qualified ; David
Mahlab
To vote upon the ratification of the appointment of Ernst .6
&amp; Young LLP as the independent registered public
accounting firm of the Company for the fiscal year ending
December 31, 2021

אישור נאמן

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

בעד

משרד רו"ח 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

נימוקים

החלטת האסיפה

פוורפליט

1160829

0

20/07/2021

מניות

Approval, on advisory basis, of the Company’s executive .7
.compensation

בעד

התגמול הקיים בחברה נראה לנו כסביר ביחס לגודל
החברה ,היקף פעיולה וביחס לשוק בו היא פועלת.

פוורפליט

1160829

0

20/07/2021

מניות

To vote upon a proposal to amend the Company’s Amended .8
and Restated Certificate of Incorporation to modify certain terms
;of the Company’s Series A Convertible Preferred Stock

בעד

התיקונים המוצעים נראים לנו כסבירים בהתאם
לנימוקיה של החברה.

פוורפליט

1160829

0

20/07/2021

מניות

To vote upon a proposal to amend the PowerFleet, Inc. 2018 .9
Incentive Plan to increase the number of shares of common
;stock available for issuance thereunder

בעד

תנאי התגמול ההוני נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

גבאי מניבים

7710239

249711

20/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

גבאי מניבים

7710239

249711

20/07/2021

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

ווסטדייל אמריקה

1157577

544950

20/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

ווסטדייל אמריקה

1157577

544950

20/07/2021

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן לסדרה א' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור
ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים)
אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב
(סדרה א') ,בהתאם לסעיף 35ב(א )1לחוק ניירות ערך ,וזאת עד לפירעון
סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה א').

בעד

ווסטדייל אמריקה

1161322

237843

20/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

ווסטדייל אמריקה

1161322

237843

20/07/2021

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן לסדרה ב' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור
ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים)
אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב
(סדרה ב') ,בהתאם לסעיף 35ב(א )1לחוק ניירות ערך ,וזאת עד לפירעון
סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה ב').

בעד

ירושלים הנפקות

1161769

586177.9

20/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות

דיון

ירושלים הנפקות

1161769

586177.9

20/07/2021

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן לסדרה טו' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור
ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים)

בעד

לייטסטון

1160746

363701.8

20/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

לייטסטון

1160746

363701.8

20/07/2021

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

מקורות

1158468

705273.6

20/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .

דיון

מקורות

1158468

705273.6

20/07/2021

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן לסדרה  – 10החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור
ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים)
אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב
(סדרה  ,)10בהתאם לסעיף 35ב(א )1לחוק ניירות ערך ,וזאת עד לפירעון
סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה .)10

בעד

מקורות

1158476

2736771

20/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .

דיון

אישור נאמן

אישור נאמן

אישור נאמן

אישור נאמן

אישור נאמן

אישור נאמן

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

מקורות

1158476

2736771

20/07/2021

איגרות חוב

נושאים שעל סדר היום

המלצה

נימוקים

החלטת האסיפה

 .2אישרור כהונת הנאמן לסדרה  – 11החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור
ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים)
אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב
(סדרה  ,)11בהתאם לסעיף 35ב(א )1לחוק ניירות ערך ,וזאת עד לפירעון
סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה .)11

בעד

אישור נאמן

רני צים

1159680

183486.3

20/07/2021

איגרות חוב

 .1מינוי הנאמן ליתרת תקופת הנאמנות נוסח ההחלטה :לאשר את מינויו של
הנאמן המכהן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.

בעד

אישור נאמן

בוני תיכון

5310230

75444.6

20/07/2021

איגרות חוב

 .1מינוי הנאמן המכהן ליתרת תקופת הנאמנות נוסח ההחלטה :לאשר את
מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת
הנאמנות.

בעד

אישור נאמן

מזרחי טפחות הנפ

2310449

435947.7

20/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

מזרחי טפחות הנפ

2310449

435947.7

20/07/2021

איגרות חוב

 .2מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של
אגרות החוב (סדרה  )59של החברה.

בעד

מזרחי טפחות הנפ

2310456

794171.6

20/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

מזרחי טפחות הנפ

2310456

794171.6

20/07/2021

איגרות חוב

 .2מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של
אגרות החוב (סדרה  )60של החברה.

בעד

מזרחי טפחות הנפ

2310464

822772.9

20/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

מזרחי טפחות הנפ

2310464

822772.9

20/07/2021

איגרות חוב

 .2מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של
אגרות החוב (סדרה  )61של החברה.

בעד

אל על

1087824

468455

20/07/2021

מניות

 .1אישור ביצוע איחוד הון המניות הרגילות ביחס של  1ל ,8 -ולאחריו
הפחתת הערך הנקוב של המניות הרגילות ל 1 -ש"ח ,ולאחריו הגדלת ההון
הרשום של החברה ב 2,187,500,000 -מניות רגילות בנות  1ש"ח ערך
נקוב כל אחת כך שמיד לאחר ביצוע ההגדלה יעמוד ההון הרשום של החברה
על ( 2,500,000,001שני מיליארד חמש מאות מיליון ואחת) מניות רגילות
של החברה ,מחולק ל 1 -מנית מדינה מיוחדת בת  1ש״ח ערך נקוב ,ו-
( 2,500,000,000שני מיליארד וחמש מאות מיליון) מניות רגילות בנות 1
ש״ח ערך נקוב כל אחת; ואישור לדירקטוריון החברה לפעול להסדרת שברי
ניירות הערך כמפורט בדוח זימון האסיפה.

בעד

אקסל

770016

9095

21/07/2021

מניות

 .1דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת
2020

דיון

אקסל

770016

9095

21/07/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

אקסל

770016

9095

21/07/2021

מניות

 .3הארכת כהונתו של מר יאיר פודים כיו"ר הדירקטוריון

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אקסל

770016

9095

21/07/2021

מניות

 .4הארכת כהונתה של הגב' נעמי אנוך כדירקטורית בלתי תלוייה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אקסל

770016

9095

21/07/2021

מניות

 .5הארכת כהונתו של מר דניאל גמזו כדירקטור

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

איטיגיאיי

1176114

0

21/07/2021

מניות

 .1מינוי איילת חייק כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

איטיגיאיי

1176114

0

21/07/2021

מניות

 .2מינוי רונית כהן-ניסן כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אישור נאמן

אישור נאמן

אישור נאמן

אנו מתרשמים כי אין באיחוד ההון עצמו בכדי לפגוע
בבעלי מניות המיעוט שכן הוא נעשה בתנאים זהים
לכלל בעלי המניות.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

איטיגיאיי

1176114

0

21/07/2021

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

 .3מינוי גברת אודליה לבנון כדירקטורית בחברה

בעד

אידיבי פתוח

7980154

0

21/07/2021

איגרות חוב

 .1.1דיווח ועדכון מהנאמן לחברה ,עו"ד אופיר נאור .1.2 .דיון בנושאים
נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.

דיון

חנן מור

1160506

87098.88

21/07/2021

איגרות חוב

 .1מינוי הנאמן המכהן ליתרת תקופת הנאמנות נוסח ההחלטה :לאשר את
מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת
הנאמנות.

בעד

לאומי

6040471

21/07/2021

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

לאומי

6040471

21/07/2021

 .2מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונם המלא והסופי של
כתבי התחייבות נדחים (סדרה  )404של החברה.

בעד

אזורים

7150410

316526

21/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

אזורים

7150410

316526

21/07/2021

איגרות חוב

 .2מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של
אגרות החוב (סדרה  )13של החברה.

בעד

נורסטאר החזקות

7230402

396633.7

22/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות

דיון

נורסטאר החזקות

7230402

396633.7

22/07/2021

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן לסדרה יב' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור
ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים)

בעד

נמקו ריאלטי

1160258

357721.8

22/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .

דיון

נמקו ריאלטי

1160258

357721.8

22/07/2021

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן לסדרה ב' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור
ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים)
אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב
(סדרה ב') ,בהתאם לסעיף 35ב(א )1לחוק ניירות ערך ,וזאת עד לפירעון
סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה ב').

בעד

סאותרן פרופרטיס

1159474

254822.1

22/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .

דיון

סאותרן פרופרטיס

1159474

254822.1

22/07/2021

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן לסדרה ג' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור
ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים)
אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב
(סדרה ג') ,בהתאם לסעיף 35ב(א )1לחוק ניירות ערך ,וזאת עד לפירעון
סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה ג').

בעד

פולאר השקעות

6980346

121945.8

22/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .

דיון

פולאר השקעות

6980346

121945.8

22/07/2021

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן לסדרה ז' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור
ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים)
אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב
(סדרה ז') ,בהתאם לסעיף 35ב(א )1לחוק ניירות ערך ,וזאת עד לפירעון
סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה ז').

בעד

צמח המרמן

1158633

231594

22/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

נימוקים

החלטת האסיפה

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.
דיון

אישור נאמן

אישור נאמן

אישור נאמן

אישור נאמן

אישור נאמן

אישור נאמן

אישור נאמן

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

נימוקים

החלטת האסיפה

צמח המרמן

1158633

231594

22/07/2021

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

אורון קבוצה

1160571

227052.1

22/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות

דיון

אורון קבוצה

1160571

227052.1

22/07/2021

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן לסדרה ב' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור
ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים)

בעד

רבוע כחול נדלן

1157569

849867.9

22/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

רבוע כחול נדלן

1157569

849867.9

22/07/2021

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

חלל תקשורת

1158518

216642.6

22/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

חלל תקשורת

1158518

216642.6

22/07/2021

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

ישרוטל

1080985

2685159

22/07/2021

מניות

 .1אישור תיקון למדיניות התגמול

נגד

ישרוטל

1080985

2685159

22/07/2021

מניות

 .2אישור הקצאת אופציות למנכ"ל החברה

נגד

אלרוב נדלן

3870169

244704

22/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

אלרוב נדלן

3870169

244704

22/07/2021

איגרות חוב

 .2מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של
אגרות החוב (סדרה ה') של החברה.

בעד

תיא השקעות

796011

147745

22/07/2021

מניות

 .1הצגה ודיון בדוח התקופתי של החברה לשנת  2019ולשנת 2020

דיון

דיון

תיא השקעות

796011

147745

22/07/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של גב' צפורה הלברכט כדירקטורית בלתי תלויה בחברה
וכיו"ר דירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית
השנתית הבאה.

בעד

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

תיא השקעות

796011

147745

22/07/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של דר' אריה גניגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

תיא השקעות

796011

147745

22/07/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר זאב פלדמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת
כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

תיא השקעות

796011

147745

22/07/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של מר עמירם גניגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אישור נאמן

דיון

אישור נאמן

אישור נאמן

דיון

אישור נאמן

עבר

הסתייגותנו הינה על רקע תקרות חבילת התגמול של
המנכ"ל אשר הינן חריגות ביחס למקובל בשוק.
הסתייגותנו הינה על רקע חבילת התגמול של
המנכ"ל אשר הינה חריגה ביחס למקובל בשוק.

אישור נאמן

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

תיא השקעות

796011

147745

22/07/2021

מניות

 .6מוצע למנות את 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 ועדת הביקורת.

תיא השקעות

796011

147745

22/07/2021

מניות

 .7מוצע למנות מחדש את מר אסף יריב ,המכהן כדירקטור חיצוני בחברה
החל מיום  20בינואר  ,2019לתקופה כהונה שנייה בת  3שנים ,בהתאם
לסעיף  245לחוק החברות ,וזאת החל מתום תקופת כהונתו הנוכחית
שתסתיים ביום  19בינואר .2022

בעד

מזרחי טפחות הנפ

2310290

22/07/2021

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

מזרחי טפחות הנפ

2310290

22/07/2021

 .2מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונם המלא והסופי של
כתבי התחייבות הנדחים (סדרה  )50של החברה

בעד

הראל פקדון סחיר

1159623

22/07/2021

לא ידוע

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

הראל פקדון סחיר

1159623

22/07/2021

לא ידוע

 .2מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של
אגרות החוב (סדרה א') של החברה.

בעד

אישור נאמן

יומן אקסטנשנס

1170000

0

22/07/2021

מניות

 .1אישור מדיניות התגמול של החברה

נגד

מדיניות התגמול אינה תואמת את מדיניותנו.

פריים אנרגי

1174457

0

22/07/2021

מניות

 .1מינוי משרד קסלמן וקסלמן ( )PWCכרואה החשבון המבקר החדש של
החברה ,בתוקף החל ממועד האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה
השנתית הבאה של החברה ,וזאת חלף משרד רואי חשבון בריטמן ,אלמגור,
זהר ושות' ()Deloitte

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

בינלאומי הנפקות

1160290

1591650

25/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

בינלאומי הנפקות

1160290

1591650

25/07/2021

איגרות חוב

 .2מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של
אגרות החוב (סדרה י') של החברה.

בעד

חגג נדלן

8230252

68610.1

25/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

חגג נדלן

8230252

68610.1

25/07/2021

איגרות חוב

 .2מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של
אגרות החוב (סדרה ט') של החברה.

בעד

מקס איט

1158799

25/07/2021

איגרות חוב

 .דיון בדו"ח השנתי

דיון

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בעד

עבר

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

נדחה

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אישור נאמן

אישור נאמן

אישור נאמן

דיון

שם החברה

מס' נייר

מקס איט

1158799

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

25/07/2021

איגרות חוב

נושאים שעל סדר היום

המלצה

נימוקים

החלטת האסיפה

 .מינוי הנאמן

עשות

312017

200908

25/07/2021

מניות

 .1הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31
בדצמבר  2020ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום  31בדצמבר
.2020

דיון

עשות

312017

200908

25/07/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה ,משרד קוסט פורר
גבאי את קסירר ( – )EYרואי חשבון והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את
שכרו.

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

עשות

312017

200908

25/07/2021

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של ד"ר קובי כגן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

עשות

312017

200908

25/07/2021

מניות

 .4אישור מינויה מחדש של גב' מיכל בן אברהם עזרוני כדירקטורית בחברה
לתקופת כהונה נוספת

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

עשות

312017

200908

25/07/2021

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של מר מאיר אורן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

עשות

312017

200908

25/07/2021

מניות

 .6אישור מינויה מחדש של גב' מיכל דוננפלד כדירקטורית בחברה לתקופת
כהונה נוספת

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

עשות

312017

200908

25/07/2021

מניות

 .7אישור מינויו מחדש של מר אהרון מרמרוש כדירקטור בלתי תלוי בחברה
לתקופת כהונה נוספת

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אנלייט אנרגיה

7200173

573261.6

25/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

אנלייט אנרגיה

7200173

573261.6

25/07/2021

איגרות חוב

 .2מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של
אגרות החוב (סדרה ו') של החברה.

בעד

מנורה מב הון

1160241

308850

26/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

מנורה מב הון

1160241

308850

26/07/2021

איגרות חוב

 .2מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונם המלא והסופי של
כתבי התחייבות נדחים (סדרה ו') של החברה.

בעד

קורנרסטון

1160704

140142.1

26/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

קורנרסטון

1160704

140142.1

26/07/2021

איגרות חוב

 .2מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של
אגרות החוב (סדרה ב') של החברה

בעד

דיון

אישור נאמן

אישור נאמן

אישור נאמן

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

רוטשטיין

5390166

33803.25

26/07/2021

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

רוטשטיין

5390166

33803.25

26/07/2021

איגרות חוב

 .2מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של
אגרות החוב (סדרה ז') של החברה.

בעד

ראמ-רותם אנרגיה

1147750

19491

27/07/2021

 .1דיון בדוחות התקופתיים ,לרבות הדוחות הכספיים של השותפות לשנה
יחידת השתתפות שנסתיימה ביום  ,31.12.2020אשר פורסם ביום ( 25.3.2021אסמכתא
.)2021-01-047529

דיון

ראמ-רותם אנרגיה

1147750

19491

27/07/2021

 .2דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת ,כפי
יחידת השתתפות
שנקבע על ידי הדירקטוריון

דיון

ראמ-רותם אנרגיה

1147750

19491

27/07/2021

 .3למנות מחדש את משרד קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,רואי חשבון לרואה
החשבון המבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית
יחידת השתתפות
הבאה של השותפות ,ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות
לקבוע את שכרו

בעד

ראמ-רותם אנרגיה

1147750

19491

27/07/2021

 .4לאשר את מינויים מחדש של פאהן קנה ושות' ,רואי חשבון כמפקח של
השותפות ,לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים ,החל ממועד אישור
יחידת השתתפות האסיפה ,כאשר רו"ח מיכה בלומנטל יכהן כיחיד מטעם המפקח ,ולאשר כי
תנאי כהונתו והעסקתו של המפקח יוותרו ללא שינוי ויהיו כפי שתנאי כהונתו
והעסקתו של מפקח השותפות במועד אישור האסיפה

בעד

נימוקים

החלטת האסיפה

אישור נאמן

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת.

המפקח הינו בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד.

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

אייסקיור מדיקל

1122415

67065

27/07/2021

מניות

 .1אישור עדכון מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה

בעד

אייסקיור מדיקל

1122415

67065

27/07/2021

מניות

 .2אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה ,לרבות איחוד הון

בעד

חגג נדלן

823013

426225

27/07/2021

מניות

 .1חידוש התקשרות לקבלת שירותי מנכ"ל מחברה בשליטת מר עידו חג'ג',
מבעלי השליטה בחברה ,באמצעות מר עידו חג'ג' .לפרטים נוספים ראו סעיף
 2.1לדוח זימון האסיפה (להלן" :הדוח המיידי").

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

חגג נדלן

823013

426225

27/07/2021

מניות

 .2חידוש מתן התחייבות לשיפוי לה"ה יצחק חג'ג' (דירקטור) ועידו חג'ג'
(מנכ"ל ודירקטור) ,בעלי השליטה בחברה לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2
לדוח המיידי.

בעד

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

חגג נדלן

823013

426225

27/07/2021

מניות

 .3חידוש התקשרות בהסכם לקבלת שירותים בתפקיד ניהול פרויקטים
(בעיקר בתחום הליווי הבנקאי) מהגב' כנרת סמיט ,אחותם של האחים יצחק
ועידו חג'ג' ,בעלי השליטה בחברה .לפרטים נוספים ראו סעיף  2.3לדוח
המיידי.

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

חגג נדלן

823013

426225

27/07/2021

מניות

 .4התקשרות בהסכם העסקה בתפקיד מנהלת פרויקטים עם הגב' עדן חג'ג',
בתו של יצחק חג'ג' לפרטים נוספים ראו סעיף  2.4לדוח המיידי.

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

חגג נדלן

823013

426225

27/07/2021

מניות

 .5דיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנת  ,2020הכולל בין היתר את
דוחותיה הכספיים ודו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31
בדצמבר  ,2020פרק תיאור עסקי התאגיד ודוח פרטים נוספים על החברה,
אשר פורסם ביום  21במרץ ( 2021מס' אסמכתא )2021-01-040443

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

נימוקים

החלטת האסיפה

חגג נדלן

823013

426225

27/07/2021

מניות

 .6מינוי 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 .2020

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

חגג נדלן

823013

426225

27/07/2021

מניות

 .7מינוי מחדש של מר יצחק חג'ג' ,מבעלי השליטה בה ,כדירקטור
בדירקטוריון החברה.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

חגג נדלן

823013

426225

27/07/2021

מניות

 .8מינוי מחדש של מר עידו יהודה חג'ג' ,מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה,
כדירקטור בדירקטוריון החברה.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

חגג נדלן

823013

426225

27/07/2021

מניות

 .9מינוי מחדש של מר דורון רוזנבלום (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור
בדירקטוריון החברה.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

חגג נדלן

823013

426225

27/07/2021

מניות

 .10מינוי מחדש של מר צבי גרינוולד (המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה),
כדירקטור בדירקטוריון החברה.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פועלים הנפקות

1940691

27/07/2021

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

פועלים הנפקות

1940691

27/07/2021

 .2מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונם המלא והסופי של
כתבי התחייבות נדחים (סדרה כ') של החברה.

בעד

חד-אסף

351015

154860

27/07/2021

מניות

 .1למנות את גב' איריס שטרק כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת כהונה
(ראשונה) בת שלוש שנים ,החל ממועד אישור האסיפה את מינויה .לפרטים
אודות גב' שטרק ראו סעיף  2לדוח זימון האסיפה .נוסח ההחלטה המוצעת:
"לאשר את מינויה של גב' איריס שטרק כדירקטורית חיצונית בחברה,
לתקופת כהונה בת שלוש ( )3שנים שתחילתה במועד אישור האסיפה את
מינויה ,אשר תהיה זכאית לתנאי כהונה כמפורט בסעיף  2לדוח זימון
האסיפה".

בעד

חד-אסף

351015

154860

27/07/2021

מניות

 .2דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר  2020ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31
בדצמבר  ,2020אשר פרסמה החברה ביום  25במרץ ( 2021אסמכתא מס':
"( )2021-01-047406הדוח התקופתי לשנת .)"2020

דיון

חד-אסף

351015

154860

27/07/2021

מניות

 .3לאור 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  2020ראו דוח
הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד המצורף לדוח התקופתי לשנת .)2020
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

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

חד-אסף

351015

154860

27/07/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר צבי ורדי כדירקטור בחברה .תנאי הכהונה של
הדירקטור יישארו ללא שינוי ,כמפורט בסעיף  3לדוח זימון האסיפה .נוסח
ההחלטה המוצעת" :למנות מחדש את צבי ורדי כדירקטור בחברה כמפורט
בסעיף  3שעל סדר היום בדוח זימון האסיפה".

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

חד-אסף

351015

154860

27/07/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של מר אבי זמיר (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה.
תנאי הכהונה של הדירקטור יישארו ללא שינוי ,כמפורט בסעיף  3לדוח זימון
האסיפה .נוסח ההחלטה המוצעת" :למנות מחדש את אבי זמיר (דירקטור
בלתי תלוי) כדירקטור בחברה כמפורט בסעיף  3שעל סדר היום בדוח זימון
אסיפה".

בעד

דיון

אישור אנמן

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

המועמד 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

נימוקים

החלטת האסיפה

חד-אסף

351015

154860

27/07/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של מר אברהם נובוגרוצקי כדירקטור בחברה .תנאי הכהונה
של הדירקטור יישארו ללא שינוי ,כמפורט בסעיף  3לדוח זימון האסיפה.
נוסח ההחלטה המוצעת" :למנות מחדש את אברהם נובוגרוצקי כדירקטור
בחברה כמפורט בסעיף  3שעל סדר היום בדוח זימון אסיפה".

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

חד-אסף

351015

154860

27/07/2021

מניות

 .7מינוי מחדש של מר אברהם (רמי) שני כדירקטור בחברה .תנאי הכהונה
של הדירקטור יישארו ללא שינוי ,כמפורט בסעיף  3לדוח זימון האסיפה.
נוסח ההחלטה המוצעת" :למנות מחדש את אברהם (רמי) שנים כדירקטור
בחברה כמפורט בסעיף  3שעל סדר היום בדוח זימון האסיפה".

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פינרגי

1172360

0

28/07/2021

מניות

 .1הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר.2020 ,

דיון

פינרגי

1172360

0

28/07/2021

מניות

 .2לאשר את מינויים של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר,
רואי חשבון ( )EYכרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית
הבאה והסמכת הנהלת החברה לקבוע את שכרם.

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פינרגי

1172360

0

28/07/2021

מניות

 .3לאשר את הארכת מינויו של מר אביב צידון כדירקטור בחברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פינרגי

1172360

0

28/07/2021

מניות

 .4לאשר את הארכת מינויו של מר יובל גולן כדירקטור בחברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פינרגי

1172360

0

28/07/2021

מניות

 .5לאשר את הארכת מינויו של מר אבי טולדנו כדירקטור בחברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פינרגי

1172360

0

28/07/2021

מניות

 .6לאשר את הארכת מינויו של מר סאנג'יב גופטה כדירקטור בחברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אינפימר-ש

1080688

53285

28/07/2021

מניות

 .1מינויו של מר יגאל פטרן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת
שלוש שנים שתחילתה ביום  28ביולי  , 2021וכן לאשר את תנאי כהונתו.
לפרטים ראו סעיף  2.1לדוח הזימון.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אינפימר-ש

1080688

53285

28/07/2021

מניות

 .2ביטול הערך הנקוב של מניות החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם.
לפרטים ראו סעיף  2.2לדוח הזימון.

בעד

התיקון הינו טכני.

אינפימר-ש

1080688

53285

28/07/2021

מניות

 .3הצבעה על מינויים של אביחי ניסן ורדי ,אמנון בן שי ואמיתי ויס
כדירקטורים בחברה .לפרטים ראו סעיף  2.3לדוח הזימון.

בעד

אינפימר-ש

1080688

53285

28/07/2021

מניות

 .4סיום כהונת הדירקטורים תמיר יובל ותמיר טל .לפרטים נוספים ראו סעיף
 2.4לדוח הזימון.

בעד

אברבוך

675017

252708

28/07/2021

מניות

 .1לאשר את המשך העסקתו של מר חיים אברבוך לתקופה נוספת של
שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה בתנאי העסקה כמפורט בזימון
לאסיפה.

נגד

החברה לא הציגה נתונים אודות עדכון התגמולים
לעובדים שכירים בחברה שאינם מקרב בעל
השליטה ,ולכן אין באפשרותנו להעריך האם גובה
השכר המוצע הנו סביר ביחס לשכרם של עובדים
שכירים בחברה.

אברבוך

675017

252708

28/07/2021

מניות

 .2לאשר את המשך העסקתו של מר עידו אברבוך לתקופה נוספת של שלוש
שנים החל ממועד אישור האסיפה בתנאי העסקה כמפורט בזימון לאסיפה.

נגד

החברה לא הציגה נתונים אודות עדכון התגמולים
לעובדים שכירים בחברה שאינם מקרב בעל
השליטה ,ולכן אין באפשרותנו להעריך האם גובה
השכר המוצע הנו סביר ביחס לשכרם של עובדים
שכירים בחברה.

אברבוך

675017

252708

28/07/2021

מניות

 .3לאשר את המשך העסקתה של לירון אברבוך לתקופה נוספת של שלוש
שנים החל ממועד אישור האסיפה בתנאי העסקה כמפורט בזימון לאסיפה
יומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

נגד

החברה לא הציגה נתונים אודות עדכון התגמולים
לעובדים שכירים בחברה שאינם מקרב בעל
השליטה ,ולכן אין באפשרותנו להעריך האם גובה
השכר המוצע הנו סביר ביחס לשכרם של עובדים
שכירים בחברה.

הורד מסדר היום הדירקטורים הודיעו על התפטרותם מהחברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אברבוך

675017

252708

28/07/2021

מניות

 .4לאשר את המשך העסקתה של ענבר אברבוך לתקופה נוספת של שלוש
שנים החל ממועד אישור האסיפה בתנאי העסקה כמפורט בזימון לאסיפה.

נגד

החברה לא הציגה נתונים אודות עדכון התגמולים
לעובדים שכירים בחברה שאינם מקרב בעל
השליטה ,ולכן אין באפשרותנו להעריך האם גובה
השכר המוצע הנו סביר ביחס לשכרם של עובדים
שכירים בחברה.

אברבוך

675017

252708

28/07/2021

מניות

 .5לאשר את המשך העסקתו של עוז שמעיה לתקופה נוספת של שלוש
שנים החל ממועד אישור האסיפה בתנאי העסקה כמפורט בזימון לאסיפה.

נגד

החברה לא הציגה נתונים אודות עדכון התגמולים
לעובדים שכירים בחברה שאינם מקרב בעל
השליטה ,ולכן אין באפשרותנו להעריך האם גובה
השכר המוצע הנו סביר ביחס לשכרם של עובדים
שכירים בחברה.

אברבוך

675017

252708

28/07/2021

מניות

 .6לאשר את המשך העסקתו של מר אלעד אברבוך לתקופה נוספת של
שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה בתנאי העסקה כמפורט בזימון
לאסיפה.

נגד

החברה לא הציגה נתונים אודות עדכון התגמולים
לעובדים שכירים בחברה שאינם מקרב בעל
השליטה ,ולכן אין באפשרותנו להעריך האם גובה
השכר המוצע הנו סביר ביחס לשכרם של עובדים
שכירים בחברה.

אברבוך

675017

252708

28/07/2021

מניות

 .7לאשר את המשך העסקתו של יוני שרם לתקופה נוספת של שלוש שנים
החל ממועד אישור האסיפה בתנאי העסקה כמפורט בזימון לאסיפה.

נגד

החברה לא הציגה נתונים אודות עדכון התגמולים
לעובדים שכירים בחברה שאינם מקרב בעל
השליטה ,ולכן אין באפשרותנו להעריך האם גובה
השכר המוצע הנו סביר ביחס לשכרם של עובדים
שכירים בחברה.

אברבוך

675017

252708

28/07/2021

מניות

 .8לאשר את המשך העסקתו של שני הולצמן לתקופה נוספת של שלוש
שנים החל ממועד אישור האסיפה בתנאי העסקה כמפורט בזימון לאסיפה.

נגד

החברה לא הציגה נתונים אודות עדכון התגמולים
לעובדים שכירים בחברה שאינם מקרב בעל
השליטה ,ולכן אין באפשרותנו להעריך האם גובה
השכר המוצע הנו סביר ביחס לשכרם של עובדים
שכירים בחברה.

אברבוך

675017

252708

28/07/2021

מניות

 .9למנות מחדש את משרד רואי החשבון פאהן-קנה לרואה החשבון המבקר
של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה,
ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אברבוך

675017

252708

28/07/2021

מניות

 .10לאשר את מינויו מחדש של מר שמחה אברבוך כדירקטור בחברה,
לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה 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.

אברבוך

675017

252708

28/07/2021

מניות

 .11לאשר את מינויו מחדש של מר שלום אברבוך כדירקטור בחברה,
לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה 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.

אברבוך

675017

252708

28/07/2021

מניות

 .12לאשר את מינויו מחדש של מר שאול אברבוך כדירקטור בחברה,
לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה 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.

אברבוך

675017

252708

28/07/2021

מניות

 .13לאשר את מינויו מחדש של מר איגור בן דוד כדירקטור בחברה ,לתקופת
כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אברבוך

675017

252708

28/07/2021

מניות

 .14לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה לתקופה של שלוש
שנים החל ממועד אישור האסיפה ,בנוסח המצורף כנספח ב' לזימון לאסיפה

נגד

התקרות המוצעות במסגרת מדיניות התגמול של
החברה נראות לנו כגבוהות 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

אברבוך

675017

252708

28/07/2021

מניות

 .15דיון בדוח התקופתי ,לרבות הדוחות הכספיים של החברה לשנה
שנסתיימה ביום  ,31.12.2020אשר פורסם על -ידי החברה ביום
( 21.3.2021אסמכתא )2021-01-039885

דיון

אברבוך

675017

252708

28/07/2021

מניות

 .16דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת ,כפי
שנקבע על ידי הדירקטוריון

דיון

פרטנר

1083484

2521834

29/07/2021

מניות

To approve the terms of office and employment of the CEO of .1
the Company, Mr. Avi Zvi including, without limitation, to approve
and ratify the Company’s undertaking to indemnify Mr. Avi Zvi
.and to provide him with the Indemnification and Release Letter

נגד

סנו

813014

2402304

29/07/2021

מניות

 .1אישור הארכת מינויו של משרד רואה החשבון המבקר ואישור שכרו לשנת
 2021ועד לאסיפה השנתית הבאה וכן הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו
בהתאם לאופי והיקף השירותים שניתנו וינתנו לחברה

בעד

סנו

813014

2402304

29/07/2021

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ,לשנה שנסתיימה ביום 31
בדצמבר 2020

דיון

סנו

813014

2402304

29/07/2021

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  2020אשר פורסם בתאריך  15במרץ2021 ,
(אסמכתא .)2021-01-034362

בעד

סנו

813014

2402304

29/07/2021

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 31
בדצמבר 2020אשר פורסם בתאריך  15במרץ( 2021 ,אסמכתא -2021-01
.)034362

בעד

סנו

813014

2402304

29/07/2021

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 בלתי תלוי ראה בנספח המצורף לזימון וכן בפרק ד' לדוח
התקופתי של החברה ליום  31בדצמבר 2020אשר פורסם בתאריך 15
במרץ( 2021 ,אסמכתא .)2021-01-034362

בעד

סנו

813014

2402304

29/07/2021

מניות

הארכת 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 לזימון וכן בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה ליום 31
בדצמבר 2020אשר פורסם בתאריך  15במרץ( 2021 ,אסמכתא -2021-01
.)034362

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

סנו

813014

2402304

29/07/2021

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

התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוק.

אנו סבורים כי חבילת התגמול המוצעת ,בדגש על
עבר (רוב מיוחד הרכיב הקבוע הינה גבוהה ביחס לביצועי החברה
בשנים האחרונות ,וזאת בשים לב כי החברה ללא
ללא פירוט)
גרעין שליטה.

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

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

29/07/2021

מניות

סנו

813014

2402304

29/07/2021

מניות

סנו

813014

2402304

29/07/2021

מניות

 .10אישור מינויה ותנאי כהונתה של גב' תמר לנדסברג ,כסמנכ"לית שיווק
בחברה .ומוצע לאשר לגב' לנדסברג שכר חודשי בסך של  ₪ 50,000ברוטו
בחודש במקום שכרה הנוכחי אשר עומד על סך של  ₪ 40,000ברוטו
בחודש וכן לקבוע את המענק השנתי של תמר לסך של  200,000ש"ח ברוטו
(ללא תוספת תנאים סוציאליים) צמוד לרווח הנקי של החברה החל משנת
 2021ובכפוף לתנאי מדיניות התגמול ויתר נושאי המשרה . .יתר תנאי
העסקתה של תמר ישארו ללא שינוי .תנאי שכרה של תמר יובאו לאישור
מחדש אחת ל 3-שנים .לפרטים נוספים ראה בסעיף  1.7לדוח המצורף.

בעד

ישראל קנדה

434019

981985

29/07/2021

מניות

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנים  2019ו ,2020-הכולל בין היתר את
הדוחות הכספיים המבוקרים המאוחדים של החברה ליום  31בדצמבר 2019
וליום  31בדצמבר  ,2020דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת
 2019ולשנת  ,2020פרק תיאור עסקי התאגיד ודו"ח פרטים נוספים של
החברה ,כפי שפורסמו על ידי החברה ביום  19במרץ  ,2020מס' אסמכתא
 2020-01-023674וביום  25במרץ  ,2021מס' אסמכתא-2021-01 :
.046170

דיון

ישראל קנדה

434019

981985

29/07/2021

מניות

 .2מינוי רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו :מוצע למנות
מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות'  -רואי חשבון ,כרואה החשבון
המבקר של החברה .כמו כן ,באסיפה יינתן דיווח לגבי שכרו של רואה
החשבון המבקר.

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

ישראל קנדה

434019

981985

29/07/2021

מניות

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

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

ישראל קנדה

434019

981985

29/07/2021

מניות

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

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

ישראל קנדה

434019

981985

29/07/2021

מניות

 .5עדכון מדיניות התגמול של החברה והכל כמפורט בדוח זימון אסיפה
המצ"ב לדוח מיידי זה.

בעד

העדכון המוצע למדיניות התגמול של החברה הינו
בהתאם לעמדת רשות ניירות ערך לעניין ועל כן לא
נסתייג מאישורו.

תעוזה

290023

50133

29/07/2021

מניות

 .1דיון (ללא החלטה) בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לימים  31בדצמבר
 2019ו 31-בדצמבר 2020

דיון

תעוזה

290023

50133

29/07/2021

מניות

 .2מינוי מחדש 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

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

תעוזה

290023

50133

29/07/2021

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 מתוך סך חברי הדירקטוריון נמוך
מהשיעור שנקבע על פי מדיניותנו.

תעוזה

290023

50133

29/07/2021

מניות

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

נגד

שיעור הדירקטורים מתוך סך חברי הדירקטוריון נמוך
מהשיעור שנקבע על פי מדיניותנו.

תעוזה

290023

50133

29/07/2021

מניות

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

נגד

שיעור הדירקטורים מתוך סך חברי הדירקטוריון נמוך
מהשיעור שנקבע על פי מדיניותנו.

תעוזה

290023

50133

29/07/2021

מניות

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

נגד

שיעור הדירקטורים מתוך סך חברי הדירקטוריון נמוך
מהשיעור שנקבע על פי מדיניותנו.

נושאים שעל סדר היום
 .8אישור הארכת כהונתו של מר אליעזר כרמל כדירקטור חיצוני בחברה,
לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים
 .9אישור הארכת מינויה של גב' רלי שביט כדירקטורית חיצונית לתקופת
כהונה שניה בת שלוש שנים

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

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

תעוזה

290023

50133

29/07/2021

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 ,כפי שהיה בשנה קודמת.

נגד

שיעור הדירקטורים מתוך סך חברי הדירקטוריון נמוך
מהשיעור שנקבע על פי מדיניותנו.

תעוזה

290023

50133

29/07/2021

מניות

 .8לאשר הקצאה של  2,400,000אופציות למניות החברה לפי הפירוט
להלן :ליו"ר הדירקטוריון ,שוקי גלייטמן ,סך של  800,000אופציות למניות
החברה .סך של  400,000אופציות לכל אחד הדירקטורים הבאים :גיורא
מיוחס ,רמי גוטרמן  ,דוד פוקס וגיל קרבס..

נגד

בהתאם למדיניותנו אנו ממליצים כי שווי התגמול
ההוני לא יעלה על  50%משווי התגמול במזומן.

תעוזה

290023

50133

29/07/2021

מניות

 .9למנות מחדש את הגב' רות אלון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת
כהונה שנייה בת שלוש שנים שתחל ביום  12באוגוסט  2021וכן להעניק לה
 176,475אופציות נוספות למניות החברה.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

תעוזה

290023

50133

29/07/2021

מניות

 .10לאשר להעניק לד"ר טל נחליאלי ,דירקטור חיצוני בחברה ,סך של
 176,495אופציות נוספות למניות החברה.

בעד

אנו מעריכים את עיקרי ההקצאה כמקובלים.

תעוזה

290023

50133

29/07/2021

מניות

 .11אישור חידוש מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה ,כמשמעות מונח
זה בסעיף  267א(א)לחוק החברות.

נגד

התגמולים במסגרת הסכם הניהול גבוהים ביחס
לשירותים הניתנים .נוסח כתב הפטור בחברה אינו
תואם את מדיניותנו.

בתי זיקוק

2590248

5865610

01/08/2021

מניות

 .1לאשר את תנאי הכהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון הנכנס ,מר משה
קפלינסקי ,ובכלל זה שכר חודשי בסך של  145אלף  ₪והענקת
 15,000,000אופציות ,והכל בתנאים המפורטים בזימון האסיפה.

בעד

בתי זיקוק

2590248

5865610

01/08/2021

מניות

 .2לאשר כי בגין חלק השנה בה יכהן מר קפלינסקי כמנכ"ל החברה ,קרי ,עד
ליום  31ליולי ,2021 ,יחושב המענק השנתי למר קפלינסקי על פי
ההתפלגות הבאה :ביצועי חברה (עד  )90%ושיקול דעת הדירקטוריון (לא
יותר מ 10%-או שלוש משכורות בסיס) .יתר ההוראות של מדיניות התגמול
בעניין זכאות מנכ"ל למענק שנתי ואופן חישובו ימשיכו לחול ללא כל שינוי

בעד

עבר

עבר

התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוק.

אנו מוצאים את התיקון המוצע כמקובל.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

בתי זיקוק

2590248

5865610

01/08/2021

מניות

 .3לאשר את תנאי הכהונה והעסקה המנכ"ל החדש ,מר מלאכי אלפר ,ובכלל
זה שכר חודשי בסך של  150אלף  ₪והענקת  13,500,000אופציות והכל
בתנאים המפורטים בזימון האסיפה

בעד

עבר

בתי זיקוק

2590248

5865610

01/08/2021

מניות

 .4לאשר תשלום מענק פרישה ליו"ר הדירקטוריון היוצא ,מר עובדיה עלי,
בסך של  1מיליון ש"ח

בעד

נימוקים

התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוק
ודומים לתנאי קודמו בתפקיד.

מענק הפרישה משקף כ 7 -משכורות חודשיות
הורד מסדר היום
ונמצא על ידנו כסביר.

כלל ביוטכנו

1104280

339240

01/08/2021

מניות

 .1אישור התקשרות בהסכם שירותי יו"ר דירקטוריון עם בעלת השליטה
בחברה ,כמפורט בדוח זימון האסיפה

בעד

עבר

התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוק.

מיטב דש השקעות

1081843

834666

01/08/2021

מניות

 .1אישור מינויה של גב' שלומית הרט לדירקטורית חיצונית בחברה

בעד

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אמת

382010

667005

02/08/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון לשנת 2020

דיון

דיון

אמת

382010

667005

02/08/2021

מניות

 .2לאשר מחדש את מינויו של מר גילון בק ,כדירקטור בחברה עד תום
האסיפה הכללית השנתית הבאה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אמת

382010

667005

02/08/2021

מניות

 .3לאשר מחדש את מינויו של מר עמית בן צבי ,כדירקטור בחברה עד תום
האסיפה הכללית 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

אמת

382010

667005

02/08/2021

מניות

 .4לאשר מחדש את מינויו של מר אהוד לביא ,כדירקטור בחברה עד תום
האסיפה הכללית השנתית הבאה.

אמת

382010

667005

02/08/2021

מניות

 .5לאשר מחדש את מינויו של מר עופר שלח ,כדירקטור בחברה עד תום
האסיפה הכללית השנתית הבאה.

בעד

אמת

382010

667005

02/08/2021

מניות

 .6מינוי משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון
המבקר של החברה ,והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

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.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נאייקס

1175116

0

03/08/2021

מניות

 .1למנות את גב' רינה שפיר כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת כהונה
(ראשונה) בת שלוש שנים ,שתחל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה
הכללית ,אשר תהיה זכאית לתנאי כהונה כמפורט בסעיף  1.1לדוח זימון
האסיפה.

נאייקס

1175116

0

03/08/2021

מניות

 .2למנות את גב' ורד רז אביו כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת כהונה
(ראשונה) בת שלוש שנים ,שתחל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה
הכללית ,אשר תהיה זכאית לתנאי כהונה כמפורט בסעיף  1.2לדוח זימון
האסיפה.

בעד

נאייקס

1175116

0

03/08/2021

מניות

 .3למנות את מר אלון שליו כדירקטור בלתי תלוי בחברה ,לתקופת כהונה
החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה ועד למועד תום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה ,אשר יהיה זכאי לתנאי כהונה כמפורט בסעיף
 1.3לדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

נאייקס

1175116

0

03/08/2021

מניות

 .4למנות את מר ראובן בן מנחם כדירקטור בחברה,לתקופת כהונה החל
ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה ועד למועד תום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה ,אשר יהיה זכאי לתנאי כהונה כמפורט בסעיף
 1.4לדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נאייקס

1175116

0

03/08/2021

מניות

 .5למנות את מר יאיר נחמד ,מנכ"ל החברה ,למלא את תפקיד יו"ר
דירקטוריון החברה.

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

הורד מסדר היום

תיקון עולם קנבט

1084367

244719

03/08/2021

מניות

 .1מינוי הגב' אלית מן ביטון כדירקטורית חיצונית בחברה ,כמפורט בסעיף
 1.1לדוח הזימון.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

תיקון עולם קנבט

1084367

244719

03/08/2021

מניות

 .2מתן כתב פטור והתחייבות לשיפוי לגב' אלית מן ביטון ,כמפורט בסעיף
 1.2לדוח הזימון.

נגד

נוסח כתב הפטור אינו תואם את מדיניותנו.

מור השקעות

1141464

321045

03/08/2021

מניות

 .1דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת  2020שפורסם ביום  24במרץ
)2021-01-043887( 2021

דיון

דיון

מור השקעות

1141464

321045

03/08/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט ( )BDOרואי חשבון ,כרואי
החשבון המבקרים של החברה 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

מור השקעות

1141464

321045

03/08/2021

מניות

 .3דיווח לאסיפה השנתית על שכר רואי החשבון המבקרים בשנת 2020

מור השקעות

1141464

321045

03/08/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר מאיר גרידיש (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה
לתקופת כהונה נוספת עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

מור השקעות

1141464

321045

03/08/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של מר יוסף לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד
תום האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

עבר

מור השקעות

1141464

321045

03/08/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של מר אלי לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד
תום האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מור השקעות

1141464

321045

03/08/2021

מניות

 .7מינוי מחדש של מר בנימין מאירוב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מור השקעות

1141464

321045

03/08/2021

מניות

 .8מינוי מחדש של מר ירון בלום כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת
כהונה נוספת עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מור השקעות

1141464

321045

03/08/2021

מניות

 .9הענקת כתב פטור למנכ"לים במשותף ולדירקטורים המכהנים ו/או כפי
שיכהנו בחברה מעת לעת ,ובכלל זה לנושאי משרה שהינם בעלי שליטה
בחברה ו/או קרוביהם ו/או נושאי משרה שלבעלי השליטה בחברה עשוי
להיות עניין אישי בהענקת כתב הפטור להם

בעד

מור השקעות

1141464

321045

03/08/2021

מניות

 .10עדכון תנאי כהונה והעסקה של יו"ר דירקטוריון החברה ,מר מאיר
גרידיש ,ובכלל זה אפשרות המעבר למשרה מלאה ועדכון התגמול הקבוע
בהתאם לכך

בעד

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

עבר

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

הורד מסדר היום נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנו.

עבר

אנו מוצאים את התיקון המוצע כמקובל.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

מור השקעות

1141464

321045

03/08/2021

מניות

 .11תנאי העסקה למר אוראל לוי ,קרוב של בעל שליטה בחברה ,בתוקף
החל מיום  1בינואר 2021

מור השקעות

1141464

321045

03/08/2021

מניות

 .12אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה ,על פי סעיף
267א לחוק החברות והחלת עדכון מסוים של תנאי הכהונה וההעסקה של
המנכ"לים במשותף ושל יו"ר הדירקטוריון

בעד

אינרום בנייה

1132356

1293809

03/08/2021

מניות

 .1הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת .2020

דיון

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

התנאים המוצעים דומים לתנאים של מקביליו
בתפקיד.

עבר

מדיניות התגמול של החברה נמצאת על ידנו כסבירה
על כלל רכיביה.

אינרום בנייה

1132356

1293809

03/08/2021

מניות

 .2אישור ומינוי מחדש של משרד רואה החשבון ברייטמן ,אלמגור ,זוהר
ושות' כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה ,עד לתום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה וכן הסמכת דירקטוריון החברה או מי מטעמו
לקבוע את שכרו.

בעד

עבר

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אינרום בנייה

1132356

1293809

03/08/2021

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר ציון גינת (יו"ר) כדירקטור בחברה עד לתום
האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

אנו סבורים כי למועמד הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אינרום בנייה

1132356

1293809

03/08/2021

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של מר פרץ שחר כדירקטור בחברה עד לתום
האסיפה השנתית הבאה 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

אינרום בנייה

1132356

1293809

03/08/2021

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של מר יוסי חג'ג' כדירקטור בחברה עד לתום
האסיפה השנתית הבאה של החברה.

אינרום בנייה

1132356

1293809

03/08/2021

מניות

 .6אישור מינויו מחדש של מר איציק צאיג כדירקטור בחברה עד לתום
האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

אינרום בנייה

1132356

1293809

03/08/2021

מניות

 .7אישור מינויו מחדש של מר רמי ארמון כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד
לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

אינרום בנייה

1132356

1293809

03/08/2021

מניות

 .8אישור מינויו של מר רז חיים דיאור לכהונת דירקטור בחברה ,לרבות
אישור שכרו וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.

בעד

עבר

אנו סבורים כי למועמד הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אינרום בנייה

1132356

1293809

03/08/2021

מניות

 .9אישור העדכון המוצע לתנאי כהונת יו"ר הדירקטוריון מר ציון גינת החל
מיום  1ביוני  2021ואילך ,על פי התנאים המפורטים בסעיף  3לדוח זימון
האסיפה המצורף לטופס זה.

בעד

עבר

התגמול המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה.

תיגי

1173871

0

03/08/2021

מניות

 .1אישור תנאי כהונה והעסקה של מר שמעון קליר ,יו"ר דירקטוריון החברה

בעד

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

אנו סבורים כי למועמד הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

עבר

אנו סבורים כי למועמד הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אנו סבורים כי למועמד הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

גבעות יהש

506022

273738

03/08/2021

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

לאשר פרסום דו"ח/דו"חות הצעת מדף לביצוע הנפקה על ידי הנאמן ,של
יחידות נוספות אשר יוצעו לבעלי היחידות על ידי השותף הכללי בדרך של
זכויות .האישור הניתן על פי החלטה זו הינו לסכום גיוס הון כולל שלא יעלה
על סכום של  13.5מיליון דולר (לאחר ניכוי הוצאות ההנפקה) ובלבד שרכיב
הגיוס המיידי בהנפקת יחידות לא יעלה על  6מיליון דולר ורכיב הגיוס
בהנפקת כתבי אופציה לא יעלה על  7.5מיליון דולר בהנפקה שתבוצע .יתרת
יחידת השתתפות
סכום הגיוס ,עד לסכום כולל של  13.5מיליון דולר ,ככל שתיוותר לאחר
ההנפקה הראשונה שתבוצע ,תמשיך להתבצע בהנפקות זכויות נוספות
בהתאם למגבלות על סכומי הגיוס ביחידות ובאופציות כמפורט לעיל .מבנה
ההנפקה או ההנפקות ומרכיב ההטבה בהם ייקבעו בהחלטה משותפת של
המפקח (עורך דין דוד איידלברג) והדח"ץ מוטי זילבר ומרכיב ההטבה הגלום
בהם יהיה לפחות .13%

בעד

אנו סבורים כי מדובר בהצעה הכרחית לאור מצבה
הפיננסי של השותפות.

אלביט הדמיה

1081116

15992

04/08/2021

מניות

 .1לבקשת מדיגוס בע"מ (בעל מניות המחזיק ב 5.12%-מההון המונפק
והנפרע של החברה) ובניגוד לעמדת דירקטוריון החברה ,מובא לאישור סיום
כהונתו של מר רון הדסי כדירקטור בחברה

נגד

אנו סבורים כי במידה ובעל העניין מעוניין להחליף
את כלל הדירקטורים ,על בעל העניין להציג תכנית
עבודה מסודרת להמשך דרכה של החברה.

אלביט הדמיה

1081116

15992

04/08/2021

מניות

 .2לבקשת מדיגוס בע"מ (בעל מניות המחזיק ב 5.12%-מההון המונפק
והנפרע של החברה) ובניגוד לעמדת דירקטוריון החברה ,מובא לאישור סיום
כהונתו של מר אלון בכר כדירקטור בחברה.

נגד

אנו סבורים כי במידה ובעל העניין מעוניין להחליף
את כלל הדירקטורים ,על בעל העניין להציג תכנית
עבודה מסודרת להמשך דרכה של החברה.

אלביט הדמיה

1081116

15992

04/08/2021

מניות

 .3לבקשת מדיגוס בע"מ (בעל מניות המחזיק ב 5.12%-מההון המונפק
והנפרע של החברה) ובניגוד לעמדת דירקטוריון החברה ,מובא לאישור סיום
כהונתה של גב' ניצן גוזלן כדירקטורית בחברה.

נגד

אנו סבורים כי במידה ובעל העניין מעוניין להחליף
את כלל הדירקטורים ,על בעל העניין להציג תכנית
עבודה מסודרת להמשך דרכה של החברה.

אלביט הדמיה

1081116

15992

04/08/2021

מניות

 .4לבקשת מדיגוס בע"מ (בעל מניות המחזיק ב 5.12%-מההון המונפק
והנפרע של החברה) ובניגוד לעמדת דירקטוריון החברה ,מובא לאישור מינוי
של מר אליהו יורש כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה והתגמול המגיע לו כמפורט בסעיף  2.2.1לדוח זימון
האסיפה.

נגד

אנו סבורים כי במידה ובעל העניין מעוניין למנות
דירקטורים נוספים ,על בעל העניין להציג תכנית
עבודה מסודרת להמשך דרכה של החברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אלביט הדמיה

1081116

15992

04/08/2021

מניות

 .5לבקשת מדיגוס בע"מ (בעל מניות המחזיק ב 5.12%-מההון המונפק
והנפרע של החברה) ובניגוד לעמדת דירקטוריון החברה ,מובא לאישור מינוי
של מר עוז אדלר כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה והתגמול המגיע לו; כמפורט בסעיף  2.2.2לדוח זימון
האסיפה.

נגד

אלביט הדמיה

1081116

15992

04/08/2021

מניות

 .6לבקשת מדיגוס בע"מ (בעל מניות המחזיק ב 5.12%-מההון המונפק
והנפרע של החברה) ובניגוד לעמדת דירקטוריון החברה ,מובא לאישור מינוי
של מר לירון כרמל כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה והתגמול המגיע לו; כמפורט בסעיף  2.2.3לדוח זימון
האסיפה.

נגד

אלביט הדמיה

1081116

15992

04/08/2021

מניות

 .7לבקשת מדיגוס בע"מ (בעל מניות המחזיק ב 5.12%-מההון המונפק
והנפרע של החברה) ובניגוד לעמדת דירקטוריון החברה ,מובא לאישור מינוי
של מר איתי מרוז כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה והתגמול המגיע לו; כמפורט בסעיף  2.2.4לדוח זימון
האסיפה.

נגד

אלביט הדמיה

1081116

15992

04/08/2021

מניות

 . .8לבקשת מר איזי יצחק אליאס (בעל מניות המחזיק ב 7.41%-מההון
המונפק והנפרע של החברה) ,מובא לאישור מינוי של מר איזי יצחק אליאס
כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
והתגמול המגיע לו; כמפורט בסעיף  2.2.5לדוח זימון האסיפה.

נגד

חממה סחר

1104785

37623

04/08/2021

מניות

 .1למנות את משרד  ,BDOזיו האפט –רואי חשבון ,כרואי החשבון
המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו של רואה החשבון
המבקר בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו

בעד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אנו סבורים כי במידה ובעל העניין מעוניין למנות
דירקטורים נוספים ,על בעל העניין להציג תכנית
עבודה מסודרת להמשך דרכה של החברה.

אנו סבורים כי במידה ובעל העניין מעוניין למנות
דירקטורים נוספים ,על בעל העניין להציג תכנית
עבודה מסודרת להמשך דרכה של החברה.

אנו סבורים כי במידה ובעל העניין מעוניין למנות
דירקטורים נוספים ,על בעל העניין להציג תכנית
עבודה מסודרת להמשך דרכה של החברה.

אנו סבורים כי במידה ובעל העניין מעוניין למנות
דירקטורים נוספים ,על בעל העניין להציג תכנית
עבודה מסודרת להמשך דרכה של החברה.

עבר

משרד רו"ח 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

חממה סחר

1104785

37623

04/08/2021

מניות

לאשר חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר אליהו חממה,
מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה ,בתנאים המפורטים בדוח העסקה המצורף
לדוח זימון זה ,לתקופה של  3שנים החל מיום .1.7.2021

נגד

לא עבר

אנו סבורים כי מנגנון המענקים של מנכ"ל החברה
צריך להיות מאתגר יותר ביחס לתוצאותיה של
החברה כיום.

חממה סחר

1104785

37623

04/08/2021

מניות

 .3לאשר חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב' שולמית חממה,
סמנכ"ל מנהל ומשאבי אנוש ורעייתו של מר אליהו חממה ,מנכ"ל החברה
ובעל שליטה בה ,בתנאים המפורטים בדוח העסקה המצורף לדוח זימון זה,
לתקופה של  3שנים החל מיום .1.7.2021

נגד

לא עבר

החברה לא הציגה נתונים אודות עדכון התגמולים
לעובדים שכירים בחברה שאינם מקרב בעל
השליטה ,משכך אין באפשרותנו להעריך האם גובה
השכר המוצע הנו סביר

חממה סחר

1104785

37623

04/08/2021

מניות

 .4לאשר חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב' מורן זרוג,
מנהלת תפעול ובתו של מר אליהו חממה ,מנכ"ל החברה ובעל שליטה בה,
בתנאים המפורטים בדוח העסקה המצורף לדוח זימון זה ,לתקופה של 3
שנים החל מיום .1.7.2021

נגד

לא עבר

החברה לא הציגה נתונים אודות עדכון התגמולים
לעובדים שכירים בחברה שאינם מקרב בעל
השליטה ,משכך אין באפשרותנו להעריך האם גובה
השכר המוצע הנו סביר

חממה סחר

1104785

37623

04/08/2021

מניות

 .5לאשר חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב' שוש כץ ,תומכת
מכירות ואחותו של מר אליהו חממה ,מנכ"ל החברה ובעל שליטה בה,
בתנאים המפורטים בדוח העסקה המצורף לדוח זימון זה ,לתקופה של 3
שנים החל מיום .1.7.2021

נגד

לא עבר

החברה לא הציגה נתונים אודות עדכון התגמולים
לעובדים שכירים בחברה שאינם מקרב בעל
השליטה ,משכך אין באפשרותנו להעריך האם גובה
השכר המוצע הנו סביר

חממה סחר

1104785

37623

04/08/2021

מניות

 .6לאשר חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר מוטי דוד ,מנהל
לוגיסטי ובן דוד של מר אליהו חממה ,מנכ"ל החברה ובעל שליטה בה,
בתנאים המפורטים בדוח העסקה המצורף לדוח זימון זה ,לתקופה של 3
שנים החל מיום .1.7.2021

בעד

עבר

אנו מוצאים את התנאים המוצעים כסבירים ביחס
לגודל החברה והיקף פעילותה.

אינפימר-ש

1080688

53285

04/08/2021

מניות

 .1מינויו של מר יגאל פטרן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת
שלוש שנים שתחילתה ביום  28ביולי  , 2021וכן לאשר את תנאי כהונתו.
לפרטים ראו סעיף  2.1לדוח הזימון.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אינפימר-ש

1080688

53285

04/08/2021

מניות

 .2ביטול הערך הנקוב של מניות החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם.
לפרטים ראו סעיף  2.2לדוח הזימון.

אינפימר-ש

1080688

53285

04/08/2021

מניות

 .3הצבעה על מינויים של אביחי ניסן ורדי ואמנון בן שי כדירקטורים בחברה.
לפרטים ראו סעיף  2.3לדוח הזימון.

בעד

אינפימר-ש

1080688

53285

04/08/2021

מניות

 .4סיום כהונת הדירקטורים תמיר יובל ותמיר טל .לפרטים נוספים ראו סעיף
 2.4לדוח הזימון.

בעד

אלון גז

1117688

435597

05/08/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה ליום 31.12.2020

דיון

דיון

אלון גז

1117688

435597

05/08/2021

מניות

 .2לסיים את כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה ,משרד
קסלמן וקסלמן ,רואי חשבון ,ולמנות את משרד  KPMGסומך חייקין ושות'
כרואה החשבון המבקר של החברה ,החל מהדוחות הכספיים של החברה
ליום  30.6.2021ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

עבר

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אלון גז

1117688

435597

05/08/2021

מניות

 .3לאשר את מינויו של מר יובל הררי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית השלישית הבאה של החברה,
כמפורט בסעיף  3.2לדוח זימון האסיפה

נגד

עבר

בהתאם למדיניותנו אנו מסתייגים מקיומו של מנגנון
מדורג למינוי דירקטורים ו/או מינוים של דירקטורים
לתקופה העולה על שנה.

אלון גז

1117688

435597

05/08/2021

מניות

 .4לאשר את מינויה של גב' שירית כשר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה
שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית השלישית הבאה של החברה,
כמפורט בסעיף  3.3לדוח זימון האסיפה

נגד

עבר

בהתאם למדיניותנו אנו מסתייגים מקיומו של מנגנון
מדורג למינוי דירקטורים ו/או מינוים של דירקטורים
לתקופה העולה על שנה.

אלון גז

1117688

435597

05/08/2021

מניות

 .5לאשר את מינויו של מר אסף יריב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית השלישית הבאה של החברה,
כמפורט בסעיף  3.4לדוח זימון האסיפה

נגד

עבר

בהתאם למדיניותנו אנו מסתייגים מקיומו של מנגנון
מדורג למינוי דירקטורים ו/או מינוים של דירקטורים
לתקופה העולה על שנה.

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

לא עבר

נימוקים

התיקון הינו טכני.

הורד מסדר היום הדירקטורים הודיעו על התפטרותם מהחברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

סופוויב מדיקל

1175439

0

05/08/2021

מניות

 .1דיון והצגת דוחותיה הכספיים של החברה בצירוף דוח הדירקטוריון על
מצב ענייני החברה ,לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2020

דיון

סופוויב מדיקל

1175439

0

05/08/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של  Deloitteישראל ,משרד רואי חשבון ,כרואה החשבון
המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

סופוויב מדיקל

1175439

0

05/08/2021

מניות

 .3מינויו מחדש של מר שמעון אקהויז ,המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה,
כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

סופוויב מדיקל

1175439

0

05/08/2021

מניות

 .4מינויו מחדש של מר יואב משה זבה כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

סופוויב מדיקל

1175439

0

05/08/2021

מניות

 .5מינויו מחדש של מר דומיניק ארנה כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

סופוויב מדיקל

1175439

0

05/08/2021

מניות

 .6מינויו מחדש של מר אסף מנצור כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד

המועמד 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

סופוויב מדיקל

1175439

0

05/08/2021

מניות

 .7מינויה מחדש של גב' לייזה חיימוביץ כדירקטורית בחברה עד תום
האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

סופוויב מדיקל

1175439

0

05/08/2021

מניות

 .8אישור מינויה של גב' אורלי זילברמן כדירקטורית חיצונית בחברה ,בתוקף
החל ממועד אסיפה כללית זו

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

סופוויב מדיקל

1175439

0

05/08/2021

מניות

 .9אישור מינויה של גב' שרית סוכרי בן יוחנן כדירקטורית חיצונית בחברה,
בתוקף החל ממועד אסיפה כללית זו

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אלקטריאון וירלס

368019

798836

05/08/2021

מניות

 .1דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020

דיון

אלקטריאון וירלס

368019

798836

05/08/2021

מניות

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

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

אלקטריאון וירלס

368019

798836

05/08/2021

מניות

 .3מינוי מר אורן עזר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אלקטריאון וירלס

368019

798836

05/08/2021

מניות

 .4מינוי גב' רחל (חלי) בן-נון כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת

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

אלקטריאון וירלס

368019

798836

05/08/2021

מניות

 .5מינוי מר זאב ברונפלד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אלקטריאון וירלס

368019

798836

05/08/2021

מניות

 .6מינוי מר אופיר גומא כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אלקטריאון וירלס

368019

798836

05/08/2021

מניות

 .7חידוש כהונתה של גב' רונית נועם כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אלקטריאון וירלס

368019

798836

05/08/2021

מניות

 .8בכפוף למינויו כדירקטור ,אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי למר אופיר
גומא לתקופה של שלוש שנים

בעד

נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנו.

פרימוטק

1175496

0

05/08/2021

מניות

 .1מינוי דירקטורית חיצונית לחברה וקביעת גמולה .מוצע לאשר את מינויה
לראשונה של גב' יהלומית תורגמן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת
שלוש שנים אשר תימנה החל ממועד קבלת אישור האסיפה למינויה .כמו כן,
כחלק מהחלטה ,מוצע כי כל עוד גב' תורגמן מכהנת כדירקטורית חיצונית
בחברה ,היא תהיה זכאית לגמול השתתפות ולגמול שנתי בגובה הסכומים
המזעריים הקבועים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות
(כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס( 2000-להלן" :תקנות
הגמול") ,בהתאם לדרגת ההון העצמי של החברה ,כפי שתהיה מעת לעת,
על פי תקנות הגמול ,בתוספת החזר הוצאות על פי תקנות הגמול .לדוח זה
מצורפת הצהרתה בדבר כשירותה לכהן כדירקטורית חיצונית כנדרש
בסעיפים 224ב 241,ו 225-לחוק החברות וכי לא מתקיימות הגבלות על
כהונתה .פרטים אודות גב' תורגמן פורטו בהצהרת הכשירות ובקובץ דוח
זימון האסיפה המצורפים.

בעד

פרימוטק

1175496

0

05/08/2021

מניות

 .2מינוי דירקטורית חיצונית לחברה וקביעת גמולה .מוצע לאשר את מינויה
לראשונה של גב' מלכה כוכב כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת
שלוש שנים אשר תימנה החל ממועד קבלת אישור האסיפה למינויה .כמו כן,
כחלק מהחלטה ,מוצע כי כל עוד גב' כוכב מכהנת כדירקטורית חיצונית
בחברה ,היא תהיה זכאית לגמול השתתפות ולגמול שנתי בגובה הסכומים
המזעריים הקבועים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות
(כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס( 2000-להלן" :תקנות
הגמול") ,בהתאם לדרגת ההון העצמי של החברה ,כפי שתהיה מעת לעת,
על פי תקנות הגמול ,בתוספת החזר הוצאות על פי תקנות הגמול .לדוח זה
מצורפת הצהרתה בדבר כשירותה לכהן כדירקטורית חיצונית כנדרש
בסעיפים 224ב 241,ו 225-לחוק החברות וכי לא מתקיימות הגבלות על
כהונתה .פרטים אודות גב' כוכב פורטו בהצהרת הכשירות ובקובץ דוח זימון
האסיפה המצורפים.

בעד

אנו סבורים כי למועמדת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אנו סבורים כי למועמדת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

פרימוטק

1175496

0

05/08/2021

מניות

 .3אישור כיסוי ביטוחי לדח"ציות .מוצע לאשר כי ה"ה יהלומית תורגמן
ומלכה כוכב (להלן" :המועמדות") תהינה זכאיות ,בכפוף למינוין כדח"ציות,
וכל עוד הן מכהנות כנושאות משרה בחברה ,לכיסוי ביטוחי בתנאים זהים
לתנאי הכיסוי הביטוחי של כלל נושאי המשרה בחברה ,אשר עיקריו פורטו
בסעיף  8.3.3לתשקיף להשלמה ותשקיף מדף של החברה מיום 26
בפברואר  ,2021כפי שתוקן בתיקון תשקיף ביום  28באפריל ( 2021מס'
אסמכתא )2021-01-073236 :ואשר פרטים לגביו הושלמו בהודעה
משלימה מיום  12במאי ( 2021להלן" :תשקיף החברה") ,ובהתאם למדיניות
התגמול לנושאי המשרה של החברה אשר צורפה כנספח א' לפרק 8
לתשקיף החברה (להלן" :מדיניות התגמול") .פרטים נוספים ראו בקובץ דוח
זימון האסיפה המצורף.

בעד

פרימוטק

1175496

0

05/08/2021

מניות

 .4אישור התחייבות לשיפוי לדח"ציות .מוצע לאשר התחייבות לשיפוי
למועמדות ,בכפוף למינוין כדח"ציות ,וכל עוד הן מכהנות כנושאות משרה
בחברה ,בתנאים זהים לתנאי התחייבות לשיפוי כפי שניתנה ליתר נושאי
המשרה בחברה ,אשר עיקריהם פורטו בסעיף  8.3.2לתשקיף החברה,
בהתאם למדיניות התגמול .פרטים נוספים ראו בקובץ דוח זימון האסיפה
המצורף.

בעד

מיטרוניקס

1091065

2653914

05/08/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר.2020 ,

דיון

החלטת האסיפה

נימוקים

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

כתב השיפוי 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

מיטרוניקס

1091065

2653914

05/08/2021

מניות

מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר :קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ודיווח
על שכרו לשנת .2020

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

מיטרוניקס

1091065

2653914

05/08/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר יונתן בשיא כדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מיטרוניקס

1091065

2653914

05/08/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר שמעון זילס כדירקטור בחברה.

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

מיטרוניקס

1091065

2653914

05/08/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של מר דן ללוז כדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מיטרוניקס

1091065

2653914

05/08/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של מר ג'רמי פרלינג כדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מיטרוניקס

1091065

2653914

05/08/2021

מניות

 .7מינוי מחדש של מר אריאל ברין דולינקו כדירקטור בחברה.

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

מיטרוניקס

1091065

2653914

05/08/2021

מניות

 .8מינוי מחדש של גב' מורן קופרמן כדירקטורית בחברה.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

מיטרוניקס

1091065

2653914

05/08/2021

מניות

 .9מינוי מחדש של מר רון כהן כדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מיטרוניקס

1091065

2653914

05/08/2021

מניות

 .10תיקון מדיניות התגמול של החברה ,כמפורט בסעיף  1.4לדוח זימון
האסיפה.

הורד מסדר היום

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

מיטרוניקס

1091065

2653914

05/08/2021

מניות

 .11אישור חידוש התקשרות החברה עם בעל השליטה בעקיפין בחברה,
בהסכם להקמה ושכירות של קמפוס משרדי החברה בקיבוץ יזרעאל.

איירפורט סיטי

1095835

8507364

08/08/2021

מניות

 .1דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר .2020

דיון

איירפורט סיטי

1095835

8507364

08/08/2021

מניות

 .2לאשר את חידוש מינויו של רואה חשבון סומך-חייקין  KPMGכרואה
החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את
דירקטוריון החברה לקבוע את שכר טרחתו.

בעד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

הורד מסדר היום

משרד רו"ח 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

איירפורט סיטי

1095835

8507364

08/08/2021

מניות

 .3למנות מחדש את מר חיים צוף כדירקטור בחברה החל ממועד אישור
האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

איירפורט סיטי

1095835

8507364

08/08/2021

מניות

 .4למנות מחדש את מר בעז מרדכי סימונס כדירקטור בחברה החל ממועד
אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

איירפורט סיטי

1095835

8507364

08/08/2021

מניות

 .5למנות מחדש את מר איתמר וולקוב כדירקטור בלתי תלוי בחברה החל
ממועד אישור האסיפה ועד ליום  15בדצמבר ( 2021כולל) ולאשר את
תגמולו לפי הסכום המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול
והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס.2000-

בעד

המועמד 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

איירפורט סיטי

1095835

8507364

08/08/2021

מניות

 .6למנות את מר ירון אפק כדירקטור בלתי תלוי בחברה מיום  16בדצמבר
 2021ולאשר את תגמולו לפי הסכום המזערי על פי תקנות החברות (כללים
בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס.2000-

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

איירפורט סיטי

1095835

8507364

08/08/2021

מניות

 .7למנות מחדש את גב' מזל כהן בהארי כדירקטורית חיצונית בחברה החל
מיום  8באוגוסט  ,2021לתקופת כהונה שנייה של שלוש שנים ולאשר את
תגמולה לפי הסכום המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול
והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס.2000-

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

איירפורט סיטי

1095835

8507364

08/08/2021

מניות

 .8למנות את גב' יפית יהודה כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום 8
באוגוסט  ,2021לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים ולאשר את תגמולה
לפי הסכום המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות
לדירקטור חיצוני) ,התש"ס.2000-

בעד

המועמדת הינה 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

נימוקים

בונוס ביוגרופ

485011

381072

08/08/2021

מניות

 .1תיקון הסכם הקצאת המניות הנוספות

בעד

אנו מתרשמים כי בקשת החברה להארכת תקופת
רישום המניות למסחר בארה"ב הינה סבירה.

בונוס ביוגרופ

485011

381072

08/08/2021

מניות

 .2אישור למעבר למתכונת דיווח בהתאם לדיני ני"ע החלים בארה"ב

בעד

דיווחי החברה צפויים להיות מבוססים על חובת
הגילוי הנדרשת מחברה זרה הרשומה בנאסדא"ק.

בונוס ביוגרופ

485011

381072

08/08/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר גיל שפירא כדירקטור בחברה

נגד

הסתייגותנו הינה על רגע מנגנון מינוי מדורג של
דירקטורים בחברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בונוס ביוגרופ

485011

381072

08/08/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר יהודה רזניק כדירקטור בחברה

נגד

הסתייגותנו הינה על רגע מנגנון מינוי מדורג של
דירקטורים בחברה.

בונוס ביוגרופ

485011

381072

08/08/2021

מניות

 .5מינוי קסלמן וקסלמן כרו"ח המבקרים של החברה ,והסמכת דירקטוריון
החברה לקבוע את שכרם

בעד

המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת
לחברה.

רציו יהש

394015

2949645

08/08/2021

 .1דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) לשנה שנסתיימה ביום
יחידת השתתפות
 31.12.2020שפורסם ביום ( 24.3.2021אסמכתא)2021-01-044487 :

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

רציו יהש

394015

2949645

08/08/2021

 .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

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לשותפות.

רציו יהש

394015

2949645

08/08/2021

 .3לאשר את מינויה מחדש של גב' תמר צ'חנובר כדירקטורית חיצונית
יחידת השתתפות בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה נוספת בת שלוש
שנים ,החל מיום .23.8.2021

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

רציו יהש

394015

2949645

08/08/2021

 .4לאשר הענקה מחדש של כתבי התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות לשותף
הכללי וכן לדירקטורים ונושאי משרה אשר השותפות והשותף הכללי נוהגים
יחידת השתתפות בהם כבעלי שליטה בשותף הכללי ובשותפות – ה"ה ליגד רוטלוי ,יאיר
רוטלוי ,יגאל לנדאו ויובל לנדאו ,החל מיום  23.8.2021ובהתאם להוראות
מדיניות התגמול של השותף הכללי והשותפות

בעד

נוסח כתבי הפטור והשיפוי תואמים את מדיניותנו.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

רציו יהש

394015

2949645

08/08/2021

 .5לאשר מחדש ,החל מיום  ,23.8.2021נשיאה בחבות (ככל ותהיה) בקשר
עם כתבי פטור ושיפוי שתעניק חברת הבת רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ
הנמצאת בבעלותה המלאה של השותפות ואשר הוקמה ופועלת לצורך מימון
יחידת השתתפות
פעילות השותפות בחזקות לוויתן ,לדירקטורים המכהנים אשר השותפות
והשותף הכללי נוהגים בהם כבעלי שליטה בשותף הכללי ו/או בשותפות -
ה"ה ליגד רוטלוי ,יאיר רוטלוי ,יגאל לנדאו ויובל לנדאו

בעד

נלה דיגיטל

341016

20650

09/08/2021

מניות

 .1דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2020הכולל בין היתר את
הדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  ,2020דוח הדירקטוריון על
מצב ענייני החברה ליום  31בדצמבר  ,2020פרק תיאור עסקי התאגיד ופרק
פרטים נוספים .

דיון

נלה דיגיטל

341016

20650

09/08/2021

מניות

 .2מוצע להאריך את כהונת משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ,רואי חשבון
כרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה ,ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

בעד

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנו.

דיון

משרד רו"ח 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

נלה דיגיטל

341016

20650

09/08/2021

מניות

 .3מוצע לאשר את המינוי של הדירקטורית  ,שאינה דירקטורית חיצונית
,המכהנת כיום בחברה  -טובה ג''אן לתקופת כהונה נוספת ,עד למועד
האסיפה השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתה.

נגד

החברה אינה מפרטת את שיעורי השתתפותם של
הדירקטורים במסגרת דוחותיה השנתיים וכן טרם
העבירה לנו את נתוני ההשתפות .בהתאם לכך ,לא
נוכל לתמוך באישורה של המועמדת.

נלה דיגיטל

341016

20650

09/08/2021

מניות

 .4מוצע לאשר את המינוי של הדירקטורית  ,שאינה דירקטורית חיצונית
,המכהנת כיום בחברה  -מרים רויטמן לתקופת כהונה נוספת ,עד למועד
האסיפה השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתה.

נגד

החברה אינה מפרטת את שיעורי השתתפותם של
הדירקטורים במסגרת דוחותיה השנתיים וכן טרם
העבירה לנו את נתוני ההשתפות .בהתאם לכך ,לא
נוכל לתמוך באישורה של המועמדת.

נלה דיגיטל

341016

20650

09/08/2021

מניות

 .5מוצע לאשר את המינוי של הדירקטור  ,שאינו דירקטור חיצוני ,המכהן
כיום בחברה  -יעקב לקסר לתקופת כהונה נוספת ,עד למועד האסיפה
השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו.

נגד

החברה אינה מפרטת את שיעורי השתתפותם של
הדירקטורים במסגרת דוחותיה השנתיים וכן טרם
העבירה לנו את נתוני ההשתפות .בהתאם לכך ,לא
נוכל לתמוך באישורו של המועמד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

נלה דיגיטל

341016

20650

09/08/2021

מניות

 . .6מוצע למנות את מר איתן קפלין כדירקטור בחברה ,החל ממועד אישור
האסיפה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

נלה דיגיטל

341016

20650

09/08/2021

מניות

 . .7מוצע למנות את מר אברהם גבאי כדירקטור חיצוני ,לתקופה של שלוש
שנים וזאת החל ממועד אישור האסיפה הכללית.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

ביונ תלת מימד

1175561

0

09/08/2021

מניות

 .1הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר2020 ,

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

ביונ תלת מימד

1175561

0

09/08/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד  PWCישראל (קסלמן וקסלמן ,רו"ח) ,כרואה
החשבון המבקר של החברה

בעד

המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת
לחברה.

ביונ תלת מימד

1175561

0

09/08/2021

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר רן ברמן לכהונה כדירקטור בחברה

נגד

הסתייגותנו הינה על רקע מנגנון מינוי המדורג
לדירקטורים בחברה.

ביונ תלת מימד

1175561

0

09/08/2021

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של מר אלון מנדלסון לכהונה כדירקטור בחברה

נגד

הסתייגותנו הינה על רקע מנגנון מינוי המדורג
לדירקטורים בחברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

ביונ תלת מימד

1175561

0

09/08/2021

מניות

 .5אישור מינויה של הגב' מושית יפה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת
כהונה בת שלוש שנים ,שתחילתה החל ממועד אישור האסיפה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

ביונ תלת מימד

1175561

0

09/08/2021

מניות

 .6אישור מינויה של הגב' טלי אלוש אבן כדירקטורית חיצונית בחברה
לתקופת כהונה בת שלוש שנים ,שתחילתה החל ממועד אישור האסיפה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

ורידיס

1176387

0

09/08/2021

מניות

 .1למנות את ד"ר צלרמאיר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת
שלוש שנים ,החל ממועד אישור האסיפה .ד"ר צלרמאיר יהא זכאי לגמול
שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים המופיעים בתוספת
השנייה והשלישית לתקנות הגמול ,ובהתאם לדרגתה של החברה כפי
שתהיה מעת לעת .כמו כן ,ייכלל ד"ר צלרמאיר בהסדר הביטוח ,פטור ושיפוי
של החברה

בעד

המועמד 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

ורידיס

1176387

0

09/08/2021

מניות

 .2למנות את גב' לוין כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש
שנים ,החל ממועד אישור האסיפה .הגב' לוין תהא זכאית לגמול שנתי וגמול
השתתפות בהתאם לסכומים המירביים המופיעים בתוספת השנייה
והשלישית לתקנות הגמול ,ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת
לעת .כמו כן ,תיכלל בהסדר הביטוח ,פטור ושיפוי של החברה

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

ורידיס

1176387

0

09/08/2021

מניות

 .3הכללת ה"ה אסף ברטפלד ורונית בכר בהסדרי ביטוח ,שיפוי ופטור
לנושאי משרה בגין כהונתם כדירקטורים בחברה

נגד

כתב הפטור המוצע אינו בהתאם לנוסח המסויג
הנהוג במדיניותנו ,על כן לא נוכל לתמוך באישורו.

אבוגן

1105055

141056

10/08/2021

מניות

Re-election of Ms. Sarit Firon (including her compensation as .1
chairperson of the board, if re-elected, which compensation shall
apply to future chairpersons of our Board) as a director of the
Company, until the Company’s next annual general meeting of
shareholders and until her successor is duly elected and
.qualified

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

הינה בעלת 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

Re-election of Mr. Ziv Kop as a director of the Company, until .2
the Company’s next annual general meeting of shareholders and
.until his successor is duly elected and qualified

מניות

10/08/2021

141056

1105055

אבוגן

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

בעד

,Re-election of Dr. Adrian Percy as a director of the Company .3
until the Company’s next annual general meeting of shareholders
.and until his successor is duly elected and qualified

מניות

10/08/2021

141056

1105055

אבוגן

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

בעד

Re-election of Mr. Leon Y. Recanati as a director of the .4
Company, until the Company’s next annual general meeting of
.shareholders and until his successor is duly elected and qualified

מניות

10/08/2021

141056

1105055

אבוגן

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

Re-election of Dr. Oded Shoseyov as a director of the .5
Company, until the Company’s next annual general meeting of
.shareholders and until his successor is duly elected and qualified

מניות

10/08/2021

141056

1105055

אבוגן

עיקר הסתייגותנו הינה על רקע התגמול ההוני
.הגבוה ונוסח כתב הפטור שאינו תואם את מדיניותנו

נגד

Adoption of a new compensation policy for the Company’s .6
,office holders (as defined under the Israeli Companies Law
.)or the Companies Law ,5759-1999

מניות

10/08/2021

141056

1105055

אבוגן

.התגמול המוצע תואם את מדיניותנו

בעד

Approval of an amendment to the equity component of the .7
compensation package of each of our directors, current and
.future

מניות

10/08/2021

141056

1105055

אבוגן

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

אנו מוצאים את היעדים כסבירים בשים לב למענקים
.שחולקו למנכ"ל בשנים האחרונות

בעד

Approval of an annual cash bonus for the Company’s .8
President and Chief Executive Officer, subject to performance
matrices to be approved by the Company’s compensation
.committee and Board on an annual basis

מניות

10/08/2021

141056

1105055

אבוגן

.אנו סבורים כי העדכון המוצע הינו סביר

בעד

Approval of an increase in the salary of the Company’s .9
.President and Chief Executive Officer

מניות

10/08/2021

141056

1105055

אבוגן

.עיקרי התוכנית תואמים את מדיניותנו

בעד

.Adoption of a new equity incentive plan, the Evogene Ltd .10
.Share Incentive Plan 2021

מניות

10/08/2021

141056

1105055

אבוגן

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אבוגן

1105055

141056

10/08/2021

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

;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 2021 ,31
of shareholders, and the authorization of the Board or the audit
committee thereof to fix such accounting firm’s annual
.compensation

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

שלוש  3דיאם

1177518

0

10/08/2021

מניות

 .1למנות את גב' אורלי גרטי סרוסי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת
כהונה ראשונה בת שלוש שנים ,החל ממועד אישור האסיפה המזומנת לפי
דוח מיידי זה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שלוש  3דיאם

1177518

0

10/08/2021

מניות

 .2למנות את גב' אורית צחר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה
ראשונה בת שלוש שנים ,החל ממועד האסיפה המזומנת לפי דוח מיידי זה

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

שלוש  3דיאם

1177518

0

10/08/2021

מניות

 .3לאשר כי עבור כהונתו כדירקטור בלתי תלוי בחברה ,מר אוונס יהיה זכאי
לגמול שנתי בגובה  30,000ש"ח ולגמול השתתפות בגובה  1,500ש"ח
עבור השתתפות בכל ישיבת דירקטוריון החברה וועדותיו ,כפי שיעודכנו מעת
לעת בהתאם להוראות תקנות הגמול ,וכן להחזר הוצאות בקשר עם
השתתפותה בישיבות ,בהתאם לתקנות הגמול

בעד

דלק קידוחים יהש

475020

12043339

10/08/2021

 .1דיון בדוחות הכספיים של השותפות ובדוח דירקטוריון השותף הכללי
יחידת השתתפות
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2020

דיון

דלק קידוחים יהש

475020

12043339

10/08/2021

 .2למנות מחדש את רואי החשבון המבקרים של השותפות ולהסמיך את
יחידת השתתפות
הדירקטוריון לקבוע את שכרם.

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

תנאי התגמול המוצעים לו תואמים את תקנות
החברות.

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לשותפות.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

סינרגי כבלים

7780281

0

10/08/2021

איגרות חוב

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

 .הרחבת סמכויות היועצים הכלכליים

פלסאנמור

1176700

0

10/08/2021

מניות

 .1למנות את פרופ' לבנשטיין כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת כהונה
בת שלוש ( )3שנים ,שתחילתה במועד אישור המינוי באסיפה המזומנת
מכוח דוח זה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

פלסאנמור

1176700

0

10/08/2021

מניות

 .2למנות את גב' לינדה מסלם ,רו"ח ,כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת
כהונה בת שלוש ( )3שנים ,שתחילתה במועד אישור המינוי באסיפה
המזומנת מכוח דוח זה

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

פלסאנמור

1176700

0

10/08/2021

מניות

 .3לאשר הענקת האופציות הלא רשומות לכל אחת מהדירקטוריות
החיצוניות ,ה"ה פרופ' ענת לבנשטיין ולינדה מסלם ,רו"ח

נגד

שווי התגמול ההוני חורג מהמקובל על פי מדיניותנו.

רבוע כחול נדלן

1098565

1778293

10/08/2021

מניות

 .1אישור מענק בסך של  1,541,000ש"ח למר מיכאל (מיקי) זיסמן ,המכהן
כממלא מקום מנכ"ל החברה בגין פועלו בשנת 2020

בעד

המענק המוצע נראה לנו כסביר בהתאם לנימוקיה
של החברה ותוצאותיה במהלך שנת 2020

מירלנד

1108638

35821

11/08/2021

מניות

 .1אישור את התקשרות החברה בתכנית ההסדר עם מחזיקי האג"ח (על
נספחיה) ,בהתאם להוראותיה ובכלל זה אישור ההחלטות הבאות (כמקשה
אחת) )1( :הגדלת ההון הרשום של החברה; ( )2הסכמת דירקטוריון החברה
להקצאת ניירות הערך החדשים ולהנפקת מניות נוספות; ( )3הימנעות
מהפעלת זכות מצרנות ( .)Pre-emptiveהכל ,כמפורט בדוח זימון האסיפה.

בעד

מבחינתנו את האפשרויות העומדות בפני החברה,
אנו מוצאים את המתווה המוצע כסביר

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

ביו דבש

1082346

11979

11/08/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה ליום  31בדצמבר .2020

דיון

ביו דבש

1082346

11979

11/08/2021

מניות

 .2מינויה מחדש של גב' יפעת דור כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בדוח זימון האסיפה.

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

ביו דבש

1082346

11979

11/08/2021

מניות

 .3מינויו מחדש של מר חגי ישראלוביץ כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בדוח זימון האסיפה.

בעד

המועמד 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

ביו דבש

1082346

11979

11/08/2021

מניות

 .4מינויו מחדש של מר איתי פז חן כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בדוח זימון האסיפה.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

ביו דבש

1082346

11979

11/08/2021

מניות

 .5מינויו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים
של החברה ,חלף משרד רואי החשבון אילנית הלפרין ,והסמכת הדירקטוריון
לקבוע את שכרם.

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

יוניבו

1093558

97263

11/08/2021

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה

נגד

התקרות המוצעות במסגרת מדיניות התגמול נראות
לנו כגבוהות 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

יוניבו

1093558

97263

11/08/2021

מניות

 .2אישור הענקת כתב פטור מעודכן לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

בעד

כתב הפטור הינו בנוסח מסויג ,בהתאם למדיניותנו.

יוניבו

1093558

97263

11/08/2021

מניות

 .3אישור הענקת כתב שיפוי מעודכן לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

בעד

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

טאואר

1082379

5779846

12/08/2021

מניות

TO ELECT Mr. Amir Elstein to serve as members of the Board .1
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.

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 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

מניות

12/08/2021

5779846

1082379

טאואר

.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

12/08/2021

5779846

1082379

טאואר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

בעד

TO ELECT Ms. Dana Gross to serve as members of the .4
Board of Directors of the Company until the next annual meeting
of shareholders and until her respective successors is duly
.elected

מניות

12/08/2021

5779846

1082379

טאואר

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. Ilan Flato to serve as members of the Board of .5
Directors of the Company until the next annual meeting of
.shareholders and until his respective successors is duly elected

מניות

12/08/2021

5779846

1082379

טאואר

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

בעד

TO ELECT Mr. Yoav Chelouche to serve as members of the .6
Board of Directors of the Company until the next annual meeting
of shareholders and until his respective successors is duly
.elected

מניות

12/08/2021

5779846

1082379

טאואר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

בעד

TO ELECT Ms. Iris Avner to serve as members of the Board .7
of Directors of the Company until the next annual meeting of
.shareholders and until her respective successors is duly elected

מניות

12/08/2021

5779846

1082379

טאואר

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

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

בעד

TO ELECT Mr. Michal Vakrat Wolkin to serve as members of .8
the Board of Directors of the Company until the next annual
meeting of shareholders and until her respective successors is
.duly elected

מניות

12/08/2021

5779846

1082379

טאואר

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

בעד

TO ELECT Mr. Avi Hasson to serve as members of the Board .9
of Directors of the Company until the next annual meeting of
.shareholders and until his respective successors is duly elected

מניות

12/08/2021

5779846

1082379

טאואר

בעד

TO APPOINT Mr. Amir Elstein as the Chairman of the Board .10
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, subject to
approval of his election as a director under Proposal 1

מניות

12/08/2021

5779846

1082379

טאואר

התגמול המוצע תואם את התפקיד והאחריות
.הכרוכה עמו

נימוקים

החלטת האסיפה

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

.אנו מוצאים את התיקונים במדיניות כמקובלים

בעד

TO APPROVE the amendment to the Company’s .11
Compensation Policy for Executive Officers and Directors, as
described in Proposal 3 to the Proxy Statement and set forth on
.Exhibit A attached to the Proxy Statement

מניות

12/08/2021

5779846

1082379

טאואר

אנו סבורים כי עלות שכרו הנוכחית הינה בטווח
.המקובל ולא רואים לנכון לעדכן את שכרו בעת זו

נגד

.TO APPROVE the increase in the annual base salary of Mr .12
Russell Ellwanger, the Company’s chief executive officer, as
.described in Proposal 4 of the Proxy Statement

מניות

12/08/2021

5779846

1082379

טאואר

הסתייגותנו הינה על רקע חבילת התגמול
.המקסימאלית עבורו הגבוהה ביחס למקובל בשוק

נגד

TO APPROVE the award of equity-based compensation to .13
Mr. Russell Ellwanger, the Company’s chief executive officer, as
.described in Proposal 5 of the Proxy Statement

מניות

12/08/2021

5779846

1082379

טאואר

נימוקים

בהתאם למדיניותנו אנו ממליצים כי שווי התגמול
ההוני השנתי המוענק לדירקטורים לא יעלה על
. ביחס לתגמול השנתי של הדירקטורים במזומן50%

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
.ביקורת לחברה

החלטת האסיפה

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

נגד

TO APPROVE the equity grant to each of the members of .14
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 election as directors under Proposal 1

מניות

12/08/2021

5779846

1082379

טאואר

בעד

TO APPROVE the appointment of Brightman Almagor Zohar .15
amp; Co, Certified Public Accountants, a firm in the Deloitte&
Global Network, as the independent registered public
,accountants of the Company for the year ending December 31
and for the period commencing January 1, 2022 and until 2021
the next annual shareholders meeting, and to further authorize
the Audit Committee of the Board of Directors to determine the
remuneration of such firm in accordance with the volume and
.nature of its services

מניות

12/08/2021

5779846

1082379

טאואר

דיון

 דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת.1
.2020

מניות

12/08/2021

86939

111013

קנאשור

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

קנאשור

111013

86939

12/08/2021

מניות

אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה ,והסמכת
הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת .2021

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

קנאשור

111013

86939

12/08/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר עידו נחושתן לתפקיד של דירקטור בחברה לתקופה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

קנאשור

111013

86939

12/08/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר ניר פלס לתפקיד של דירקטור בחברה לתקופה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

המועמד 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

קנאשור

111013

86939

12/08/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של מר שמעון בר קמה לתפקיד של דירקטור בחברה
לתקופה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

קנאשור

111013

86939

12/08/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של מר רן עמיר לתפקיד של דירקטור בחברה לתקופה נוספת
עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

נגד

קיים צורך בביצוע הפרדה בין הדירקטוריון לבין
ההנהלה ,ולכן ככלל נמליץ להתנגד למינוי המנכ"ל
גם כדירקטור בחברה

קנאשור

111013

86939

12/08/2021

מניות

 .7מינוי מחדש של מר בצלאל לבנה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה בת
שלוש ( )3שנים.

בעד

המועמד 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

קנאשור

111013

86939

12/08/2021

מניות

 .8אישור שינוי מחיר המימוש של כתבי האופציה לא רשומים למסחר
שהוענקו לנושאי משרה בחברה במהלך שנת  2019ו2020 -

נגד

לדידנו ,מחיר המימוש צריך להיות גבוה יותר,
בהתאם לביצועיה של החברה במהלך השנה
האחרונה.

אלומיי קפיטל

1082635

434639

12/08/2021

מניות

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

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אלומיי קפיטל

1082635

434639

12/08/2021

מניות

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

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

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

בעד

To reelect Anita Leviant as a director of the Company to hold .3
office until the next annual general meeting of the Company’s
shareholders and until her successor is duly elected and qualified

מניות

12/08/2021

434639

1082635

אלומיי קפיטל

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

בעד

To reelect Ehud Gil as a director of the Company to hold office .4
until the next annual general meeting of the Company’s
shareholders and until his successor is duly elected and qualified

מניות

12/08/2021

434639

1082635

אלומיי קפיטל

.אנו מוצאים את התיקונים המוצעים כמקובלים

בעד

To approve the Updated Compensation Policy attached to the .5
Proxy Statement as Exhibit A

מניות

12/08/2021

434639

1082635

אלומיי קפיטל

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

בעד

To approve the New Management Services Agreement .6
among the Company, Meisaf, Kanir and Keystone attached as
Exhibit B to the Proxy Statement and to determine that this
resolution is for the benefit of the Company

מניות

12/08/2021

434639

1082635

אלומיי קפיטל

.נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנו

בעד

To approve the grant and renewal of the Company’s form of .7
indemnification undertaking, which includes an undertaking to
provide liability insurance, to office holders who are deemed to
be controlling shareholders, effective June 21, 2021, and to
determine that this resolution is in the best interest of the
Company

מניות

12/08/2021

434639

1082635

אלומיי קפיטל

.נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנו

בעד

To approve the provision and renewal of an exemption to .8
office holders deemed to be controlling shareholders, effective
June 21, 2021, and to determine that this resolution is for the
benefit of the Company

מניות

12/08/2021

434639

1082635

אלומיי קפיטל

.התנאים המוצעים מקובלים ביחס לשוק

נימוקים

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
.ביקורת לחברה

החלטת האסיפה

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

בעד

To reappoint Somekh Chaikin, a member of KPMG .9
International, as the independent auditors of the Company for the
fiscal year ending December 31, 2021, 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
services

מניות

12/08/2021

434639

1082635

אלומיי קפיטל

דיון

Receipt and consideration of the Auditors’ Report and the .10
Financial Statements of the Company for the fiscal year ended
December 31, 2020

מניות

12/08/2021

434639

1082635

אלומיי קפיטל

דיון

2020  דיון בדוח התקופתי של החברה של החברה לשנת.1

מניות

12/08/2021

176880

180018

אנגל שלמה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אנגל שלמה

180018

176880

12/08/2021

מניות

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

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אנגל שלמה

180018

176880

12/08/2021

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר דוד שביט לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה שאינו דירקטור חיצוני

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אנגל שלמה

180018

176880

12/08/2021

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של מר יגאל חיאט לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה שאינו דירקטור חיצוני

נגד

אנו מסתייגים ממינויו של נושא משרה כפוף מנכ"ל
לתפקיד הדירקטור לאור הפוטנציאל לניגודי עניינים
העשוי לנבוע מכפל כהונה כאמור ,בשל תפקידו
כמפקח מחד ,במסגרת תפקידו כדירקטור ,ומאידך
היותו מפוקח על ידי הדירקטוריון.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אנגל שלמה

180018

176880

12/08/2021

מניות

 .5אישור מינויה מחדש של גב' רות מירון לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית
בחברה שאינה דירקטורית חיצונית

נגד

אנו מסתייגים ממינויו של נושא משרה כפוף מנכ"ל
לתפקיד הדירקטור לאור הפוטנציאל לניגודי עניינים
העשוי לנבוע מכפל כהונה כאמור ,בשל תפקידו
כמפקח מחד ,במסגרת תפקידו כדירקטור ,ומאידך
היותו מפוקח על ידי הדירקטוריון.

אנגל שלמה

180018

176880

12/08/2021

מניות

 .6אישור מינויה של גב' ארנה רשף כדירקטורית בחברה שאינה דירקטורית
חיצונית

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אנגל שלמה

180018

176880

12/08/2021

מניות

 .7מינוי מר אלי פינטוס כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אנגל שלמה

180018

176880

12/08/2021

מניות

 .8אישור עדכון מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה

נגד

התקרות המוצעות נראות לנו כגבוהות ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

אנגל שלמה

180018

176880

12/08/2021

מניות

 .9אישור 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

התנאים המוצעים נראים לנו כגבוהים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

אנגל שלמה

180018

176880

12/08/2021

מניות

 .10אישור הענקת מענק בשיקול דעת למר ירון אנג'ל ,מנכ"ל החברה ומבעלי
השליטה בה ,בהתאם למדיניות התגמול של החברה

נגד

אנו סבורים כי המענק המוצע אינו תואם את
תוצאותיה של החברה במהלך שנת  ,2020בשים לב
כי מדובר בבעל שליטה.

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

אנגל שלמה

180018

176880

12/08/2021

מניות

 .11אישור תנאי הכהונה וההעסקה של גב' רות מירון ,מבעלות השליטה
בחברה ,עבור כהונתה כמזכירת החברה וכדירקטורית בחברה

נגד

בהתאם למדיניותנו ,אנו נתנגד למתן תגמול נוסף
לנושאי משרה אשר מכהנים כדירקטורים מעבר
לגמול המשולם להם בגין כהונתם כנושאי משרה.

אאורה

373019

426146

12/08/2021

מניות

 .1מינויה מחדש של גב' ליאת צאיג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת
כהונה של שלוש שנים נוספות ,כמפורט בסעיף  1.1לדוח הזימון המצ"ב

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אאורה

373019

426146

12/08/2021

מניות

 .2מינויה של פרופ' לימור עציוני כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת
כהונה של שלוש שנים ,כמפורט בסעיף  1.2לדוח הזימון המצ"ב

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

קסטרו

280016

463269

12/08/2021

מניות

 .1חידוש התקשרות בהסכם העסקה עם מר יוסי גביזון ,מבעלי השליטה
בחברה לרבות אישור תנאי כהונתו והעסקתו.

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

קסטרו

280016

463269

12/08/2021

מניות

 .2חידוש התקשרות בהסכם העסקה עם אשתו של מר גביזון ,הגב' קרול
למקה.

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

קסטרו

280016

463269

12/08/2021

מניות

 .3חידוש התקשרות בהסכם העסקה עם אחותו של מר גביזון ,הגב' רויטל
גביזון.

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

קסטרו

280016

463269

12/08/2021

מניות

 .4חידוש התקשרות בהסכם למתן שירותים עם חברת שייר ישראל בע"מ,
הנמצאת בשליטתו של מר אלי גביזון ,אחיו של מר יוסי גביזון.

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

קסטרו

280016

463269

12/08/2021

מניות

 .5חידוש התקשרות בהסכם העסקה עם מר מריאנו קרפ.

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

קסטרו

280016

463269

12/08/2021

מניות

 .6חידוש התקשרות בהסכם העסקה עם מר יובל שני.

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

קסטרו

280016

463269

12/08/2021

מניות

 .7חידוש התקשרות בהסכם העסקה עם מר ניצן ישראלי.

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

החלטת האסיפה

נימוקים

קסטרו

280016

463269

12/08/2021

מניות

 .8חידוש התקשרות בהסכם העסקה עם מר גיא פאוזנר.

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

קסטרו

280016

463269

12/08/2021

מניות

 .9חידוש התקשרות בהסכם העסקה עם מר אלי גבי.

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

קסטרו

280016

463269

12/08/2021

מניות

 .10חידוש התקשרות בהסכם העסקה עם מר אורן בר-גיל.

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

קסטרו

280016

463269

12/08/2021

מניות

 .11חידוש התקשרות בהסכם העסקה עם מר עמית שוק.

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

קסטרו

280016

463269

12/08/2021

מניות

 .12חידוש התקשרות בהסכם העסקה עם מר מורן רותם.

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

קסטרו

280016

463269

12/08/2021

מניות

 .13חידוש התקשרות בהסכם העסקה עם מר ליעד יהושע.

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

קסטרו

280016

463269

12/08/2021

מניות

 .14אישור התקשרות עם מר חיים אוחיון ,אחיו של מר יאיר אוחיון ,סמנכ"ל
הכספים של החברה אשר נמנה על מייסדי קבוצת הודיס.

בעד

תגמולים לקרובים לבעל השליטה

קסטרו

280016

463269

12/08/2021

מניות

 .15אישור התקשרות עם מר דייגו קרפ ,אחיו מר מריאנו קרפ ,הנמנה על
מייסדי קבוצת הודיס.

בעד

תגמולים לקרובים לבעל השליטה

קסטרו

280016

463269

12/08/2021

מניות

 .16אישור התקשרות עם הגב' קארין שוק ,אשתו של מר עמית שוק ,הנמנה
על מייסדי קבוצת הודיס.

בעד

תגמולים לקרובים לבעל השליטה

קסטרו

280016

463269

12/08/2021

מניות

 .17אישור התקשרות עם הגב' שירה שוק ,אחותו של מר עמית שוק ,הנמנה
על מייסדי קבוצת הודיס.

בעד

תגמולים לקרובים לבעל השליטה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

קסטרו

280016

463269

12/08/2021

מניות

 .18אישור התקשרות עם הגב' נעמה רותם ,אשתו של מר מורן רותם,
הנמנה על מייסדי קבוצת הודיס.

בעד

תגמולים לקרובים לבעל השליטה

קסטרו

280016

463269

12/08/2021

מניות

 .19אישור התקשרות עם מר יעקב שני ,אביו של מר יובל שני ,הנמנה על
מייסדי קבוצת הודיס.

בעד

תגמולים לקרובים לבעל השליטה

קסטרו

280016

463269

12/08/2021

מניות

 .20אישור התקשרות עם מר אליעזר רותם ,אביו של מר מורן רותם ,הנמנה
על מייסדי קבוצת הודיס.

בעד

תגמולים לקרובים לבעל השליטה

קסטרו

280016

463269

12/08/2021

מניות

 .21אישור התקשרות עם הגב' אילנית אושר ,אחותו של מר אלי גבי ,הנמנה
על מייסדי קבוצת הודיס.

בעד

תגמולים לקרובים לבעל השליטה

קסטרו

280016

463269

12/08/2021

מניות

 .22אישור התקשרות עם הגב' נועם קרפ ,בתו של מר מריאנו קרפ ,הנמנה
על מייסדי קבוצת הודיס.

בעד

תגמולים לקרובים לבעל השליטה

קסטרו

280016

463269

12/08/2021

מניות

 .23אישור התקשרות עם הגב' שגית תורכיה ,אחותו של מר עמית שוק,
הנמנה על מייסדי קבוצת הודיס.

בעד

תגמולים לקרובים לבעל השליטה

קסטרו

280016

463269

12/08/2021

מניות

 .24אישור התקשרות עם הגב' מלכה שני ,אימו של מר יובל שני ,הנמנה על
מייסדי קבוצת הודיס.

בעד

תגמולים לקרובים לבעל השליטה

קסטרו

280016

463269

12/08/2021

מניות

 .25אישור התקשרות עם הגב' חן קרפ ,גיסתו של מר מריאנו קרפ ,הנמנה
על מייסדי קבוצת הודיס.

בעד

תגמולים לקרובים לבעל השליטה

קסטרו

280016

463269

12/08/2021

מניות

 .26אישור התקשרות עם הגב' מיכל קרפ ,אשתו בנפרד של מר מריאנו קרפ,
הנמנה על מייסדי קבוצת הודיס.

בעד

תגמולים לקרובים לבעל השליטה

קסטרו

280016

463269

12/08/2021

מניות

 .27אישור התקשרות עם הגב' נוי פאוזנר ,בתו של מר גיא פאוזנר ,הנמנה
על מייסדי קבוצת הודיס.

בעד

תגמולים לקרובים לבעל השליטה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

קסטרו

280016

463269

12/08/2021

מניות

 .28אישור התקשרות עם הגב' פאני דהן ,אחותו של מר מורדי שבת ,הנמנה
על מייסדי קבוצת הודיס.

בעד

תגמולים לקרובים לבעל השליטה

קסטרו

280016

463269

12/08/2021

מניות

 .29חידוש התקשרות בהסכם למתן שירותים עם משרד פולטין-גרונברג
ושות' ,אשר עו"ד עמיר פולטין ,שותף מייסד בו ,הינו קרובו של מר מריאנו
קרפ (ממייסדי קבוצת הודיס).

בעד

עסקאות עם בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות

קסטרו

280016

463269

12/08/2021

מניות

 .30חידוש התקשרויות עם משרדי קנייה בסין.

בעד

עסקאות עם בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות

קסטרו

280016

463269

12/08/2021

מניות

 .31תיקון מדיניות התגמול של החברה.

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות ביטוח
לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס''  13למדיניות

יוחננוף

1161264

12702710

15/08/2021

מניות

 .1אישור הענקת מענק הנפקה הוני בסך  1,795מניות רגילות של החברה,
לסמנכ"ל הכספים של החברה

בעד

עבר

אטראו שוקי הון

1096106

691564

15/08/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה ליום  31בדצמבר .2020

דיון

דיון

אטראו שוקי הון

1096106

691564

15/08/2021

מניות

החלטת האסיפה

נימוקים

ההקצאה המוצעת נראת לנו כסבירה בהתאם לגודל
החברה והיקף פעילותה.

 .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 רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אטראו שוקי הון

1096106

691564

15/08/2021

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר יצחק אפלויג כחבר דירקטוריון החברה עד
לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בדוח זימון
האסיפה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אטראו שוקי הון

1096106

691564

15/08/2021

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של מר אליהו חורי כחבר דירקטוריון החברה עד לתום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אטראו שוקי הון

1096106

691564

15/08/2021

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

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אטראו שוקי הון

1096106

691564

15/08/2021

מניות

 .6אישור מינויה מחדש של גב' דפנה אבירם ניצן לכהונה נוספת (שניה)
כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופה בת  3שנים ,שתחילתה ביום 22
באוגוסט .2021

אדרי-אל

1105162

26316

15/08/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020

דיון

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

נימוקים

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אדרי-אל

1105162

26316

15/08/2021

מניות

 .2הארכת כהונת רואה חשבון המבקר הנוכחי של החברה ,משרד רואי
החשבון שטיינמץ ,עמינח ושות' – רואי חשבון

בעד

עבר

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אדרי-אל

1105162

26316

15/08/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של גב' מורן נאור לכהונה נוספת כדירקטורית בחברה

בעד

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אדרי-אל

1105162

26316

15/08/2021

מניות

 .4מינוי של מר גבי אדרי ,בעל השליטה בחברה ,כדירקטור בחברה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אדרי-אל

1105162

26316

15/08/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של גב' קרן בן הרוש לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה
כדירקטורית בלתי תלויה

בעד

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אדרי-אל

1105162

26316

15/08/2021

מניות

 .6מינוי דירקטור חיצוני  -הארכת כהונתו של מר רון אלעזר קליינפלד

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אדרי-אל

1105162

26316

15/08/2021

מניות

 .7אישור עדכון מדיניות תגמול לנושאי משרה של החברה והארכתה
לתקופה נוספת

בעד

עבר

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

אדרי-אל

1105162

26316

15/08/2021

מניות

 .8אישור עדכון תנאי כהונתה של הגב' נילי אזולאי-קפלן ,חותנתו של בעל
השליטה בחברה כסמנכ"ל בחברה לתקופה נוספת החל מיום 28.7.2021

בעד

לא עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

אשטרום קבוצה

1132315

2248034

16/08/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת .2020

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

אשטרום קבוצה

1132315

2248034

16/08/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של מר אברהם נוסבאום המכהן כיו"ר הדירקטוריון ,כדירקטור
בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אשטרום קבוצה

1132315

2248034

16/08/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר גיל גירון המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה,
כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אשטרום קבוצה

1132315

2248034

16/08/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר עפר זהבי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אשטרום קבוצה

1132315

2248034

16/08/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של מר יונתן לוי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית
הבאה של בעלי מניות החברה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אשטרום קבוצה

1132315

2248034

16/08/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של גב' ליאורה לב ,המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה,
כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות
החברה.

בעד

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אשטרום קבוצה

1132315

2248034

16/08/2021

מניות

 .7חידוש מינויו של משרד רוה"ח המבקר ,קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר
ושות' לשנת  2021ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות
של החברה.

בעד

עבר

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

קדימהסטם

1128461

69325

16/08/2021

מניות

 .1אישור תנאי כהונה והעסקה של מר רונן טויטו ,רו"ח יו"ר הדירקטוריון

בעד

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסברים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

קדימהסטם

1128461

69325

16/08/2021

מניות

 .2אישור מענק מיוחד למר רונן טויטו ,יו"ר הדירקטוריון

בעד

עבר

המענק המוצע נראה לנו כסביר בהתחשב בנימוקיה
של החברה ותוצאות ההנפקה.

קדימהסטם

1128461

69325

16/08/2021

מניות

 .3אישור מענק מיוחד למר אסף שילוני ,מנכ"ל החברה

בעד

עבר

המענק המוצע נראה לנו כסביר בהתחשב בנימוקיה
של החברה ותוצאות ההנפקה.

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אפריקה מגורים

1097948

922093

16/08/2021

מניות

 .1לאשר את התקשרותה של אפריקה התחדשות עירונית בע"מ (להלן:
"אפריקה התחדשות") ,חברת בת בבעלותה ובשליטתה המלאות של
החברה ,בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס בע"מ (להלן" :דניה סיבוס") ,חברה
ציבורית בשליטתה של לפידות קפיטל בע"מ (להלן" :לפידות") ,בעלת
השליטה בחברה ,לפיו תעניק דניה סיבוס שירותי קבלנות בפרויקט מתחם
סן מרטין בירושלים (להלן" :הסכם הקבלנות פרויקט סן מרטין" ו" -פרויקט סן
מרטין" ,בהתאמה) ,להקמתן של  122יחידות דיור ,במסגרת שני מגדלי
מגורים בני  18קומות ו 10 -קומות ,בשטח כולל של כ 21,190 -מ"ר ,כ300 -
מ"ר שטחי מסחר וכ 230 -מ"ר מבנה ציבור וכן שירותי קבלן ראשי לקבלנים
ממונים (להלן :הקבלנים הממונים") להתקנת מעליות ,עבודות אלומיניום
ועבודות פיתוח שצ"פ (ביחד ,להלן" :השירותים") .בתמורה לשירותים ,תהיה
זכאית דניה סיבוס לתמורה פאושלית בסך כולל של כ 101 -מיליון ש"ח צמוד
למדד תשומות הבניה לחודש ינואר  ,2021ובתוספת מע"מ כדין .והכל
כמפורט בסעיף  2.1לדוח זימון האסיפה המצורף .על מי שיש לו עניין אישי
בנושא ,יחולו הוראות סעיף  276לחוק החברות ,בשינויים המחויבים ,לפיו על
בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני

בעד

אפריקה מגורים

1097948

922093

16/08/2021

מניות

 .2לאשר את התקשרותה של החברה בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס ,לפיו
תעניק דניה סיבוס שירותי קבלנות לשלב ב' בפרויקט מתחם אנדריוס
בנתניה (להלן" :הסכם הקבלנות פרויקט אנדריוס"" ,שלב ב'" ו" -פרויקט
אנדריוס" ,בהתאמה) ,להקמתן של  184יחידות דיור ,במסגרת שני מגדלי
מגורים בני  21קומות ו 23 -קומות וחניון תת קרקעי בן  3קומות בשטח כולל
של כ 14,500 -מ"ר ועבודות פיתוח שצ"פ בהיקף של כ 2,000 -מ"ר (להלן:
"השירותים") .בתמורה לשירותים ,תהיה זכאית דניה סיבוס לתמורה
פאושלית בסך כולל של כ 168 -מיליון ש"ח צמוד למדד תשומות הבניה
לחודש יולי ( 2017סך של כ 181 -מיליון ש"ח נכון לתאריך ההחלטה),
ובתוספת מע"מ כדין .והכל כמפורט בסעיף  2.2לדוח זימון האסיפה 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 תבו

נגד

ביומילק

278010

18942

16/08/2021

מניות

 .1נושא מס'  :1אישור מינוי מר שמואל לוי כדירקטור חיצוני בחברה ואישור
תנאי כהונתו

בעד

החלטת האסיפה

עבר

עבר

נימוקים

אנו מתרשמים כי מדובר בעסקה שהינה לטובת
הבעלי המניות בחברה.

אנו סבורים כי על החברה לתעדף התקשרות עם
קבלן שאינו קשור לחברה.

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

ריטיילורס

1175488

0

16/08/2021

מניות

 .1אישור מינויו של מר ג'ון מיורר  John Maurerלדירקטור בחברה כמפורט
בסעיף  1.1לדוח האסיפה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

ריטיילורס

1175488

0

16/08/2021

מניות

 .2אישור מינויה של גב' נועה לנדאו לדירקטורית בחברה כמפורט בסעיף
 1.1לדוח האסיפה

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

ריטיילורס

1175488

0

16/08/2021

מניות

 .3אישור מינויה של גב' קרן קורץ זילבר לדירקטורית בחברה כמפורט
בסעיף  1.1לדוח האסיפה

ריטיילורס

1175488

0

16/08/2021

מניות

 .4אישור מינויו של מר ישראל יעקבי לדירקטור בלתי תלויה בחברה כמפורט
בסעיף  1.1לדוח האסיפה

בעד

ריטיילורס

1175488

0

16/08/2021

מניות

 .5אישור מינויה של גב' אורית אלסטר לדירקטורית חיצונית בחברה כמפורט
בסעיף  1.2לדוח האסיפה

בעד

עבר

ריטיילורס

1175488

0

16/08/2021

מניות

 .6אישור מינויה של גב' דליה טל לדירקטורית חיצונית בחברה כמפורט
בסעיף  1.3לדוח אסיפה

בעד

עבר

לנדמארק גרופ

1440023

0

17/08/2021

איגרות חוב

 .1רקע .1 :בבעלות החברה נכס בפולין אשר טרם מומש .2 .המנהל המיוחד
העביר לנאמן טיוטת הסכם בין החברה לבין ;First Warsaw Golf &amp
 ,Country Club Sp. z o.oהחברה בבעלותו של מר נמרוד טבי ,למכירת
הנכס בפולין .טיוטת הסכם המכר מצורפת לזימון זה כנספח א' (להלן:
"הנכס" ו" -ההצעה" בהתאמה) .3 .אסיפה זו מכונסת לבקשת המנהל
המיוחד לצורך קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב ביחס להצעה .סדר היום:
 .1דיווח על ידי המנהל המיוחד ביחס להצעה .2 .דיון מחזיקי אגרות החוב
לעניין ההצעה .3 .דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות
החוב.

דיון

דיון

אידומו

1176346

0

17/08/2021

מניות

 .1מינוי מר יאיר בר-טוב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש
שנים.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אידומו

1176346

0

17/08/2021

מניות

 .2מינוי גב' הילה ערן זיק כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת
שלוש שנים.

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אידומו

1176346

0

17/08/2021

מניות

 .3בכפוף לאישור האסיפה הכללית את כהונת הדירקטורים החיצוניים ,מוצע
לאשר למר בר-טוב ולגב' ערן זיק הענקת כתב התחייבות לשיפוי כמקובל
בחברה.

בעד

עבר

מצאנו את נוסח השיפוי של החברה כמקובל.

אידומו

1176346

0

17/08/2021

מניות

 .4בכפוף לאישור האסיפה הכללית את כהונת הדירקטורים החיצוניים ,מוצע
להכליל את מר בר-טוב וגב' ערן זיק בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים
כמקובל בחברה.

בעד

עבר

הפוליסה תואמת את המקובל בשוק.

אידומו

1176346

0

17/08/2021

מניות

 .5בכפוף לאישור האסיפה הכללית את כהונת הדירקטורים החיצוניים ,מוצע
לאשר למר בר-טוב ולגב' ערן זיק הענקת כתב פטור מאחריות.

בעד

עבר

נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנו.

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

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

אמות

1097278

8576587

17/08/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום .31.12.2020

דיון

החלטת האסיפה

נימוקים

אמות

1097278

8576587

17/08/2021

מניות

מינוי 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 .2020

בעד

עבר

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אמות

1097278

8576587

17/08/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אמות

1097278

8576587

17/08/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אמות

1097278

8576587

17/08/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של מר מוטי ברזילי כדירקטור בחברה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אמות

1097278

8576587

17/08/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של גב' יעל אנדורן קרני כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.

בעד

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אמות

1097278

8576587

17/08/2021

מניות

 .7מינויה של גב' דורית קדוש כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.

בעד

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אמות

1097278

8576587

17/08/2021

מניות

 .8מינויה של גב' קרן טרנר-אייל כדירקטורית בלתי תלויה בחברה (החל
מיום  1בנובמבר .)2021

בעד

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אמות

1097278

8576587

17/08/2021

מניות

 .9מינוי מחדש של מר גד פניני המכהן כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת
כהונה שלישית נוספת בת שלוש שנים שתחילתה ביום  1בספטמבר .2021

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אמות

1097278

8576587

17/08/2021

מניות

 .10מינוי מחדש של גב' נירה דרור המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה,
לתקופת כהונה שלישית נוספת בת שלוש שנים שתחילתה ביום  1בספטמבר
.2021

בעד

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

 לתקופת כהונה בת, מינוי מר ירום אריאב כדירקטור חיצוני בחברה.11
.שלוש שנים אשר תחל במועד מינויו על ידי האסיפה

מניות

17/08/2021

8576587

1097278

אמות

בעד

Re-election of Alex Hillman to the Company's board of .1
directors

מניות

17/08/2021

237929

1135516

אופטיבייס

עבר

בעד

Re-election of Danny Lustiger to the Company's board of .2
.directors

מניות

17/08/2021

237929

1135516

אופטיבייס

עבר

נגד

Re-election of Reuwen Schwarz to the Company's board of .3
directors

מניות

17/08/2021

237929

1135516

אופטיבייס

בעד

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 2021
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

מניות

17/08/2021

237929

1135516

אופטיבייס

עבר (רוב מיוחד הסתייגותנו הינה על רקע העובדה שהחברה הסירה
.את תנאי הסף לחלוקת מענקים
)ללא פירוט

נגד

Approval of a new compensation policy for the Company's .5
.directors and officers

מניות

17/08/2021

237929

1135516

אופטיבייס

.נוסח כתב השיפוי אינו תואם את מדיניותנו

עבר (רוב מיוחד
)ללא פירוט

נגד

Approval of the grant of the Company’s letter of .6
indemnification to Mr. Shlomo (Tom) Wyler, the Chief Executive
Officer of the Company’s subsidiary, Optibase Inc., who is
.affiliated with the controlling shareholder of the Company

מניות

17/08/2021

237929

1135516

אופטיבייס

.נוסח כתב השיפוי אינו תואם את מדיניותנו

עבר (רוב מיוחד
)ללא פירוט

נגד

Approval of the grant of the Company’s letter of .7
indemnification to Mr. Reuwen Schwarz, a member of the
Company’s Board of Directors, who is affiliated with the
.controlling shareholder of the Company

מניות

17/08/2021

237929

1135516

אופטיבייס

עבר (רוב מיוחד החברה אינה מפרטת את הסיבה לכך שלא נקבעו
.יעדים מדידים
)ללא פירוט

נגד

Approval of a bonus grant to Mr. Amir Philips, the Company's .8
.Chief Executive Officer

מניות

17/08/2021

237929

1135516

אופטיבייס

עבר (רוב מיוחד החברה אינה מפרטת את הסיבה לכך שלא נקבעו
.יעדים מדידים
)ללא פירוט

נגד

Approval of a bonus grant to Ms. Yakir Ben-Naim, the .9
.Company's Chief Financial Officer

מניות

17/08/2021

237929

1135516

אופטיבייס

נימוקים

החלטת האסיפה

המלצה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

עבר

בעד

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

עבר

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

מר שוורץ מכהן כקבלן עצמאי המספק שירותים
 אנו סבורים כי מינוי של נושא משרה גם.לחברה
.כדירקטור עלול להוות פוטנציאל לניגוד עניינים

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
.ביקורת לחברה

עבר

נושאים שעל סדר היום

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אופטיבייס

1135516

237929

17/08/2021

מניות

Approval of an extension of the Company's engagement with .10
Mr. Shlomo (Tom) Wyler, who is affiliated with the Company's
controlling shareholder, as the Chief Executive Officer of
,Optibase Inc., the Company's subsidiary, for a three-year term
,commencing on January 1, 2022 and ending on December 31
.2024

בעד

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

גמא ניהול

1177484

0

17/08/2021

מניות

 .1אישור מינויה של גב' דפנה טמיר כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

גמא ניהול

1177484

0

17/08/2021

מניות

 .2אישור מינויו של מר זאב זהר ,רו"ח ,כדירקטור חיצוני בחברה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

גמא ניהול

1177484

0

17/08/2021

מניות

 .3אישור מינויו של מר ערן היימר כדירקטור בלתי תלוי בחברה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

קיסטון ריט

1175934

0

17/08/2021

מניות

 .1לאשר את מינויה של גב' ליזה זינגר כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון
החברה ,כמפורט בסעיף  1.1לדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

קיסטון ריט

1175934

0

17/08/2021

מניות

 .2לאשר את מינויו של מר עודד סתר כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה,
כמפורט בסעיף  1.2לדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

קיסטון ריט

1175934

0

17/08/2021

מניות

 .3לאשר את מינויו של מר ניר דרור כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה,
כמפורט בסעיף  1.3לדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מירלנד

1108638

35821

18/08/2021

מניות

 .1אישור את התקשרות החברה בתכנית ההסדר עם מחזיקי האג"ח (על
נספחיה) ,בהתאם להוראותיה ובכלל זה אישור ההחלטות הבאות (כמקשה
אחת) )1( :הגדלת ההון הרשום של החברה; ( )2הסכמת דירקטוריון החברה
להקצאת ניירות הערך החדשים ולהנפקת מניות נוספות; ( )3הימנעות
מהפעלת זכות מצרנות ( .)Pre-emptiveהכל ,כמפורט בדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

נייר חדרה

632018

1528569

18/08/2021

מניות

 .1הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2020

דיון

דיון

החלטת האסיפה

נימוקים

התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוק.

מבחינתנו את האפשרויות העומדות בפני החברה,
אנו מוצאים את המתווה המוצע כסביר

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נייר חדרה

632018

1528569

18/08/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,מר ישי דוידי ,לתקופת כהונה
נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

נייר חדרה

632018

1528569

18/08/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,מר עמירם בם ,לתקופת
כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

בעד

נייר חדרה

632018

1528569

18/08/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,מר עמית בן צבי ,לתקופת
כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

בעד

עבר

נייר חדרה

632018

1528569

18/08/2021

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

632018

1528569

18/08/2021

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

632018

1528569

18/08/2021

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

632018

1528569

18/08/2021

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.

רני צים

1143619

266933

18/08/2021

מניות

 .1סקירה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום ה-
.31.12.2020

דיון

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

רני צים

1143619

266933

18/08/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד  - EYארנסט אנד יאנג רואי חשבון כרואה חשבון
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

1143619

266933

18/08/2021

מניות

 .3לאשר את מינויו של מר רני צים (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה,
לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה.

בעד

עבר

בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

רני צים

1143619

266933

18/08/2021

מניות

 .4לאשר את מינויו של מר יואב קפלן כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה
אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

רני צים

1143619

266933

18/08/2021

מניות

 .5לאשר את מינויו של מר עמוס ליברמן כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה
נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

רני צים

1143619

266933

18/08/2021

מניות

 .6לאשר את מינויו של מר חזי צאיג (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור
בחברה ,לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה.

בעד

עבר

קמטק

1095264

1133721

18/08/2021

מניות

To re-elect Ms. Orit Stav to serve on the Board of Directors of .1
the Company until the conclusion of the 2022 annual general
.meeting of shareholders

בעד

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

קמטק

1095264

1133721

18/08/2021

מניות

To re-elect Mr. Rafi Amit to serve on the Board of Directors of .2
the Company until the conclusion of the 2022 annual general
.meeting of shareholders

נגד

עבר

אנו מסתייגים ממינוי במקביל של מנכ"ל לתפקיד יו"ר
דירקטוריון.

קמטק

1095264

1133721

18/08/2021

מניות

To re-elect Mr. Yotam Stern to serve on the Board of Directors .3
of the Company until the conclusion of the 2022 annual general
.meeting of shareholders

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

קמטק

1095264

1133721

18/08/2021

מניות

To re-elect Mr. Leo Huang to serve on the Board of Directors .4
of the Company until the conclusion of the 2022 annual general
.meeting of shareholders

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

קמטק

1095264

1133721

18/08/2021

מניות

To re-elect Mr. I-Shih Tseng to serve on the Board of .5
Directors of the Company until the conclusion of the 2022 annual
.general meeting of shareholders

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

קמטק

1095264

1133721

18/08/2021

מניות

To re-elect Mr. Moty Ben-Arie to serve on the Board of .6
Directors of the Company until the conclusion of the 2022 annual
.general meeting of shareholders

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

קמטק

1095264

1133721

18/08/2021

מניות

To re-elect Ms. Yael Andorn to serve on the Board of .7
Directors of the Company as an external director, for a term of
.three years

בעד

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

נגד

עבר

אנו סבורים כי כפל תפקידיו כדירקטור וכנושא משרה
עשוי להוות פוטנציאל לניגוד עניינים.

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

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

קמטק

1095264

1133721

18/08/2021

מניות

To re-elect Mr. Yosi Shacham-Diamand to serve on the Board .8
of Directors of the Company as an external director, for a term of
.three years

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

קמטק

1095264

1133721

18/08/2021

מניות

-Approval of equity awards to each of the Company’s non .9
.controlling directors

בעד

עבר

התגמול ההוני נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה.

קמטק

1095264

1133721

18/08/2021

מניות

Approval of compensation to Rafi Amit, the Company’s Chief .10
.Executive Officer

בעד

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

החברה העבירה לנו חיווי כי שני שליש לפחות משווי
ההענקות ההוניות למנכ"ל החברה ,בממוצע ,יהיו
מותני ביצועים .בהתאם לכך ,אנו נוכל לתמוך
באישור תנאי כהונתו.

קמטק

1095264

1133721

18/08/2021

מניות

Approval of certain amendments to the Company’s .11
.Compensation Policy

בעד

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

התקרות המוצעות במסגרת מדיניות התגמול של
החברה נראות לנו כסבירות ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה .כמו כן ,החברה העבירה לנו חיווי כי
שני שליש לפחות משווי ההענקות ההוניות למנכ"ל
החברה ,בממוצע ,יהיו מותני ביצועים.

קמטק

1095264

1133721

18/08/2021

מניות

To approve the re-appointment of Somekh Chaikin, a .12
member firm of KPMG International, as the Company’s
,independent auditor for the fiscal year ending December 31
,and until the 2022 annual general meeting of shareholders 2021
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

בעד

עבר

קמטק

1095264

1133721

18/08/2021

מניות

To receive and consider the auditors' report and the audited .13
consolidated financial statements of the Company for the year
.ended December 31, 2020

דיון

דיון

תיגבור-מאגר כא

1105022

120824

19/08/2021

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה

בעד

עבר

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

תיגבור-מאגר כא

1105022

120824

19/08/2021

מניות

 .2לאשר ולאשרר את תנאי כהונתה והעסקתה של הגב' אורית בנבנישתי,
מנכ"לית החברה

בעד

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

תיגבור-מאגר כא

1105022

120824

19/08/2021

מניות

 .3לאשר ולאשרר את תנאי הכהונה והעסקה המוצעים למנהל הפיתוח
העסקי של החברה ,מר דורון בנבנישתי

בעד

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

תיגבור-מאגר כא

1105022

120824

19/08/2021

מניות

 .4אישור מחדש של כתב התחייבות לשיפוי לה"ה אורית בנבנישתי מנכ"לית
החברה ולדורון בנבנישתי ,מנהל הפיתוח העסקי של החברה

בעד

עבר

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

נימוקים

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

תדיראן גרופ

258012

945211

19/08/2021

מניות

 .1אישור מינויו מחדש של מר אריאל הרצפלד ,יו"ר הדירקטוריון ,כדירקטור
בחברה ,לתקופת כהונה נוספת והכל כמפורט בסעיף  2.1לדוח האסיפה.

תדיראן גרופ

258012

945211

19/08/2021

מניות

 .2אישור מינויו מחדש של מר משה ממרוד ,בעל השליטה ומנכ"ל בחברה,
כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה נוספת והכל כמפורט בסעיף  2.1לדוח
האסיפה.

בעד

תדיראן גרופ

258012

945211

19/08/2021

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר אברהם עיני ,כדירקטור בלתי תלוי בחברה,
לתקופת כהונה נוספת והכל כמפורט בסעיף  2.1לדוח האסיפה.

בעד

עבר

תדיראן גרופ

258012

945211

19/08/2021

מניות

 .4אישור 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.

בעד

עבר

המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת
לחברה.

תדיראן גרופ

258012

945211

19/08/2021

מניות

 .5אישור עדכון מדיניות התגמול הקיימת לנושאי המשרה בחברה ,בהתאם
להוראות 267א לחוק החברות ,הכול כמפורט בחלק ב' לדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

אנו מוצאים את התיקונים כמקובלים.

תדיראן גרופ

258012

945211

19/08/2021

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

עבר

הינו בעל הניסיון הדרוש למילוי התפקיד.

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

 .6אישור חידוש ועדכון התקשרות החברה עם מ.ממר ניהול בע"מ ,חברה
פרטית בבעלותו המלאה של מר משה ממרוד ,בעל השליטה ,דירקטור
ומנכ"ל החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול באמצעות המנכ"ל המכהן ,מר
משה ממרוד בלבד ,לתקופה של  3שנים ,החל מיום  4בספטמבר ,2021
והכל כמפורט בחלק ג' של דוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

מצאנו את התנאים המוצעים כמקובלים ,גם לאור
ביצועי החברה הטובים בשנים האחרונות.

תדיראן גרופ

258012

945211

19/08/2021

מניות

 .7אישור הארכת תוקף כתב השיפוי למר משה ממרוד ,בעל השליטה
בחברה ,בנוסח המקובל בחברה ,המצ"ב כנספח ג' לדוח זימון האסיפה,
לשלוש שנים החל מיום  4בספטמבר  ,2021כמפורט בחלק ג' של דוח זימון
האסיפה.

בעד

עבר

נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנו.

תדיראן גרופ

258012

945211

19/08/2021

מניות

 .8אישור הארכת תוקף כתב הפטור למר משה ממרוד ,בעל השליטה
בחברה ,בנוסח המקובל בחברה ,המצ"ב כנספח ד' לדוח זימון האסיפה,
לשלוש שנים החל מיום  4בספטמבר  ,2021כמפורט בחלק ג' של דוח זימון
האסיפה

בעד

עבר

נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנו.

תדיראן גרופ

258012

945211

19/08/2021

מניות

 .9אישור התקשרות החברה בהסכם שכירות עם חברת ממרוד נדל"ן בע"מ,
חברה בשליטתו של מר משה ממרוד ,בעל השליטה ,דירקטור ומנכ"ל
החברה ,על פיו החברה תשכיר לממרוד נדל"ן בע"מ שטח משרדים בגודל
של כ 33-מ"ר הממוקם בשטח המשרדים של החברה בפתח תקווה ושתי
חניות הממוקמות בקומת החניון ,לתקופה של  36החל ממועד החל מיום 1
באפריל  2021ועד ליום  31במרס  , 2024כמפורט בחלק ג' של דוח זימון
האסיפה

בעד

עבר

אנו סבורים כי העסקה הינה לטובת החברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

תדיראן גרופ

258012

945211

19/08/2021

מניות

 .10אישור התקשרות החברה בהסכם שירותים עם חברת ממרוד נדל"ן
בע"מ ,חברה בשליטתו של מר משה ממרוד ,בעל השליטה ,דירקטור ומנכ"ל
החברה ,על פיו תעניק החברה לממרוד נדל"ן בע"מ שירותי ניהול כספים
והנהלת חשבונות (באמצעות עובדי החברה או מי מטעמה) ,לתקופה של 36
החל ממועד החל מיום  1באפריל  2021ועד ליום  31במרס  , 2024כמפורט
בחלק ג' של דוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

תדיראן גרופ

258012

945211

19/08/2021

מניות

 .11סקירה ודיון בדוחות הכספיים ליום 31.12.2020

דיון

דיון

גלאסבוקס

1176288

0

19/08/2021

מניות

 .1למנות את גב' דנה סופרסקי כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת
כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים ,שתחל ממועד אישור מינויה על ידי
האסיפה הכללית ,אשר תהיה זכאית לתנאי כהונה כמפורט בסעיף  1.1לדוח
זימון האסיפה.

החלטת האסיפה

נימוקים

אנו סבורים כי העסקה הינה לטובת החברה.

הורד מסדר היום

גלאסבוקס

1176288

0

19/08/2021

מניות

 .2למנות את גב' יעל שחם כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת כהונה
(ראשונה) בת שלוש שנים ,שתחל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה
הכללית ,אשר תהיה זכאית לתנאי כהונה כמפורט בסעיף  1.2לדוח זימון
האסיפה.

בעד

עבר

ויליפוד אינטרנש

1082858

0

19/08/2021

מניות

Approval of the terms of office of the Company’s Acting Chief .1
.Executive Officer, Mr. Erez Winner

בעד

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוק.

ויליפוד אינטרנש

1082858

0

19/08/2021

מניות

Election of Ms. Einav Brar as External Director of the Company
.for a second term of three years commencing on August 2, 2021

בעד

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

ויליפוד אינטרנש

1082858

0

19/08/2021

מניות

Election of Mr. Idan Ben-Shitrit as External Director of the .3
Company for a second term of three years commencing on
.August 2, 2021

בעד

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

ויליפוד אינטרנש

1082858

0

19/08/2021

מניות

.Re-election of Mr. Zwi Williger as director of the Company .4

בעד

עבר

בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

ויליפוד אינטרנש

1082858

0

19/08/2021

מניות

.Re-election of Mr. Joseph Williger as director of the Company .5

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

ויליפוד אינטרנש

1082858

0

19/08/2021

מניות

.Re-election of Mr. Victor Bar as director of the Company .6

בעד

עבר

בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

ויליפוד אינטרנש

1082858

0

19/08/2021

מניות

Appointment of BDO Ziv Haft as the Company's independent .7
accounting firm for the year ending on December 31, 2021 and
for the period until the next Annual General Meeting of the
Company's shareholders

ויליפוד אינטרנש

1082858

0

19/08/2021

מניות

Presentation and discussion of the Company's financial .8
,statements for the fiscal year ended December 31, 2020
together with the report of the auditors thereon and the report of
.the Company’s Board of Directors for such year

דיון

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

נימוקים

המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת
לחברה.

ירושלים

726018

555045

22/08/2021

מניות

מינוי יהודה אורבך כדירקטור חיצוני לפי חוק החברות ,התשנ"ט 1999-ולפי
הוראה  301להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה נוספת (שלישית) של
שלוש שנים שתחל ביום  13בספטמבר2021 ,

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אנלייט אנרגיה

720011

1846949

22/08/2021

מניות

 .1לאשר את עדכון מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצ"ב כנספח א'
לדוח זימון האסיפה .מדיניות התגמול כולה תעמד בתוקף מלא ל 3 -שנים
ממועד אישור האסיפה הכללית הנוכחית.

בעד

עבר

אנו מוצאים את העדכונים המוצעים כמקובלים.

אנלייט אנרגיה

720011

1846949

22/08/2021

מניות

 .2לאשר הענקת אופציות ותוכנית התגמול למר גלעד יעבץ כמפורט בדוח
זימון האסיפה.

בעד

עבר

עקרונות התגמול ההוני המוצע תואמים את
מדיניותנו.

אנלייט אנרגיה

720011

1846949

22/08/2021

מניות

 .3לאשר את הענקת האופציות ותוכנית התגמול למר יאיר סרוסי כמפורט
לעיל ,לתקופה בת  3שנים ,כמפורט בדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

עקרונות התגמול ההוני המוצע תואמים את
מדיניותנו.

בירמן

530014

173137

22/08/2021

מניות

 .1לאשר את עדכון תנאי העסקתה של גב' מורן בירמן ,בתו של מר גיל
בירמן (מבעלי השליטה בחברה) ,במסגרת קידומה לתפקיד מנהלת אולם
התצוגה בקדמת הגליל ומשרד המכירות ,כך שעלות העסקתה הכוללת
תעמוד על סך של כ 21.8-אלפי ש"ח לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1
ביולי  .2021לפרטים נוספים ראו סעיף  2לדוח הזימון

בעד

אול-יר

1143304

713607.9

22/08/2021

איגרות חוב

 .1לרקע אנא ראו הזימון לאסיפה .סדר היום  .1עדכון מאת נציגי החברה
ביחס לעסקת המכירה (כהגדרתה בזימון האסיפה);  .2דיון יחד עם נציג
אגרות החוב (סדרה ה') ,היועץ הכלכלי ועוה"ד הנאמן בארה"ב בקשר עם
עסקת המכירה .3 .דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמן ו/או הנציגות ו/או
מחזיקי אגרות החוב.

עבר

התנאים המוצעים לה הינם סבירים.

דיון

ארזיםש

138016

0

23/08/2021

מניות

 .1דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020

דיון

ארזיםש

138016

0

23/08/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים

בעד

עבר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

ארזיםש

138016

0

23/08/2021

מניות

 .3מינוי של דירקטור בלתי תלוי  -ישראל שפרגל

ארזיםש

138016

0

23/08/2021

מניות

 .4מינוי של דירקטורית חיצונית  -הדסה רוזנברג

נגד

ארזיםש

138016

0

23/08/2021

מניות

 .5מינוי של דירקטור חיצוני  -איל ניר שליידר

נגד

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

ארזיםש

138016

0

23/08/2021

מניות

 .6מינוי של דירקטורית חיצונית  -לבנה שיפמן

בעד

עבר

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

ארזיםש

138016

0

23/08/2021

מניות

 .7מינוי דירקטור חיצוני  -רמי ארמון

בעד

עבר

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

משק אנרגיה

1166974

0

23/08/2021

מניות

 .1דיון בדוח דירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020

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 (רוב מיוחד
ללא פירוט)

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

משק אנרגיה

1166974

0

23/08/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר

בעד

עבר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

משק אנרגיה

1166974

0

23/08/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר יונתן (ג'ון) כהן ,המכהן כדירקטור (שאינו דירקטור
חיצוני) בדירקטוריון החברה ,לתקופת כהונה נוספת

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

משק אנרגיה

1166974

0

23/08/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר אלון קולת ,המכהן כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני)
בדירקטוריון החברה ,לתקופת כהונה נוספת

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

משק אנרגיה

1166974

0

23/08/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של מר גברי איכנולד ,המכהן כדירקטור (שאינו דירקטור
חיצוני) בדירקטוריון החברה ,לתקופת כהונה נוספת

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

משק אנרגיה

1166974

0

23/08/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של מר מיכאל מאיר לזר ,המכהן כדירקטור (שאינו דירקטור
חיצוני) בדירקטוריון החברה ,לתקופת כהונה נוספת

משק אנרגיה

1166974

0

23/08/2021

מניות

 .7מינוי מחדש של מר רן רונן ,המכהן כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני)
בדירקטוריון החברה ,לתקופת כהונה נוספת

בעד

משק אנרגיה

1166974

0

23/08/2021

מניות

 .8מינוי מחדש של מר רז נור ,המכהן כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני)
בדירקטוריון החברה ,לתקופת כהונה נוספת

בעד

עבר

משק אנרגיה

1166974

0

23/08/2021

מניות

 .9מינוי מחדש של מר שגב ירבעם ,המכהן כדירקטור (שאינו דירקטור
חיצוני) בדירקטוריון החברה ,לתקופת כהונה נוספת

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

משק אנרגיה

1166974

0

23/08/2021

מניות

 .10מינוי מחדש של מר שרון שלזינגר ,המכהן כדירקטור (שאינו דירקטור
חיצוני) בדירקטוריון החברה ,לתקופת כהונה נוספת

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

משק אנרגיה

1166974

0

23/08/2021

מניות

 .11מינוי מחדש של גב' דורית בן סימון ,המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה
בדירקטוריון החברה ,לתקופת כהונה נוספת

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

מזרחי טפחות

695437

18967778

23/08/2021

מניות

 .1תיאור טבעו של הנושא :מינוי (מחדש) של דירקטורית חיצונית בבנק,
כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות ,התשנ"ט( 1999-להלן " -דירקטורית
חיצונית לפי חוק החברות") ההחלטה המוצעת :למנות (מחדש) את גב' חנה
פייאר כדירקטורית חיצונית בבנק לפי חוק החברות ,לתקופת כהונה נוספת
של שלוש ( )3שנים (תקופת כהונה שניה) ,שתחל ביום  .30.8.2021פרטים
נוספים :לעניין זה יצויין ,כי ביום  ,14.7.2021קיבל הבנק את אישורו של
המפקח על הבנקים ,אשר לפיו אין לו התנגדות למינויה של גב' פייאר

בעד

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

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

מודיעין יהש

345017

116998

24/08/2021

לאשר את מינויו מחדש של מר יהושע אברמוביץ כדירקטור חיצוני
יחידת השתתפות בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה נוספת בת שלוש
שנים ,בתוקף מיום 19.8.2021

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מודיעין יהש

345017

116998

24/08/2021

לאשר את מינויה מחדש של גב' נחמה ציבין כדירקטורית חיצונית
יחידת השתתפות בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה נוספת בת שלוש
שנים ,בתוקף מיום 19.8.2021

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

מודיעין יהש

345017

116998

24/08/2021

 .3לאשר את מינויו מחדש של רו"ח שמעון אבנעים כמפקח לשותפות,
לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים ,בתוקף מיום  19.8.2021ולאשר כי
המפקח יהיה זכאי לקבל מתוך נכסי הנאמנות שכר בסכום השווה ל2,000 -
יחידת השתתפות
דולר ארה"ב לחודש (בתוספת מע"מ) ,כאשר יתר תנאי כהונתו והעסקתו של
המפקח יוותרו ללא שינוי ויהיו כפי שתנאי כהונתו והעסקתו של מפקח
השותפות במועד אישור האסיפה

נגד

הסתייגותנו הינה על רקע תקופת כהונתו של
המפקח.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

מודיעין יהש

345017

116998

24/08/2021

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

 .4לאשר לשותפות להתקשר מעת לעת עם דיסקונט קפיטל חיתום בע"מ
(להלן" :דיסקונט") בהסכמים על פיהם תשמש כחתם ו/או כמפיץ בגיוסי הון
של השותפות ,פרטיים ו/או על-פי תשקיפים ו/או תשקיפי מדף של השותפות,
ובלבד שתנאי ההתקשרות יהיו מבוססים על הפרמטרים המצטברים הבאים:
(א) ככל שבגיוס ההון של השותפות ישתתפו חתמים ו/או מפיצים נוספים ,לא
יהיו תנאי ההתקשרות עם דיסקונט טובים יותר מתנאי ההתקשרות ,בגין
אותם שירותים ,עם החתמים ו/או המפיצים הנוספים כאמור( .ב) סך העמלות
יקבע לפי ממוצע משוקלל של העמלות שנגבו בכלל גיוסי ההון בהן
יחידת השתתפות
השתתפה דיסקונט בתחום חיפושי הנפט והגז בשמונה עשרה החודשים
שקדמו לגיוס האמור ,לתאגידים אשר שווי השוק שלהם במועד גיוס ההון
דומה לשווי השוק של השותפות במועד גיוס ההון ("תאגידים דומים").
הממוצע המשוקלל יביא בחשבון את גודל ההנפקה בצד שיעור העמלה
שנגבתה ,ובלבד שמדובר בגיוסי הון בהם התקשרה דיסקונט עם צדדים
שלישיים .לעניין סעיף זה ,שווי שוק דומה הינו שווי שוק שערכו בין מחצית
משווי השוק של השותפות במועד גיוס ההון לבין פי שתיים משווי השוק של
השותפות במועד גיוס ההון .לדוגמא – אם במועד גיוס ההון השותפ

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אנו סבורים כי נכון היה מצד השותפות להתקשר עם
צד שלישי.

נגד

אנויזן מדיקל

1175819

0

24/08/2021

מניות

 .1מינוי הגב' גליה מלכה כדירקטורית חיצונית בחברה.

בעד

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אנויזן מדיקל

1175819

0

24/08/2021

מניות

 .2מינוי מר ירון בלום כדירקטור חיצוני בחברה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אנויזן מדיקל

1175819

0

24/08/2021

מניות

 .3מינוי מר אהוד שניג כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שמיים אימפרוב

1176239

0

24/08/2021

מניות

 .1מינוי של מר ירון רוזן כדירקטור חיצוני בחברה

בעד

שמיים אימפרוב

1176239

0

24/08/2021

מניות

 .2מינוי (לראשונה) של גב' תמר יסעור כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד

שמיים אימפרוב

1176239

0

24/08/2021

מניות

 .3הקצאת  10,000כתבי אופציה (לא סחירים) של החברה הניתנים למימוש
ל 10,000 -מניות רגילות למר ירון רוזן

בעד

שמיים אימפרוב

1176239

0

24/08/2021

מניות

 .4הקצאת  10,000כתבי אופציה (לא סחירים) של החברה הניתנים למימוש
ל 10,000 -מניות רגילות לגב' תמר יסעור

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

עבר

תנאי ההקצאה 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

החלטת האסיפה

שמיים אימפרוב

1176239

0

24/08/2021

מניות

 .5הקצאת  10,000כתבי אופציה (לא סחירים) של החברה הניתנים למימוש
ל 10,000 -מניות רגילות לגב' אילנה גולן

בעד

עבר

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

שמיים אימפרוב

1176239

0

24/08/2021

מניות

 .6הקצאת  10,000כתבי אופציה (לא סחירים) של החברה הניתנים למימוש
ל 10,000 -מניות רגילות למר שחר בוצר

בעד

עבר

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

שמיים אימפרוב

1176239

0

24/08/2021

מניות

 .7הקצאת  10,000כתבי אופציה (לא סחירים) של החברה הניתנים למימוש
ל 10,000 -מניות רגילות למר עדי פונדק מינץ

בעד

עבר

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

אל על

1087824

468455

24/08/2021

מניות

 .1אישור תיקון תקנון ותזכיר החברה על ידי אישור הגדלת הון המניות
הרשום של החברה ב 12,500,000,000 -מניות ל15,000,000,001 -
מניות ,המחולק ל 15,000,000,000 -מניות רגילות רשומות על שם בנות 1
(אחד) ש"ח ע.נ ,.כל אחת ,ומניית מדינה מיוחדת בת ( 1אחד) ש"ח ע.נ.

בעד

עבר

אנו סבורים כי מדובר בהליך המהווה חלק בלתי
נפרד מניהול עסקיה השוטפים של החברה .

מגוריט

1139195

307895

24/08/2021

מניות

 .1מינוי מר רוני (אהרן) פאלוך כדירקטור מקצועי בדירקטוריון החברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מגוריט

1139195

307895

24/08/2021

מניות

 .2מינוי גב' איילת נחמיאס ורבין כדירקטורית מקצועית בדירקטוריון החברה

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

מגוריט

1139195

307895

24/08/2021

מניות

 .3מינוי מר אלון יוניאן כדירקטור מקצועי בדירקטוריון החברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מגוריט

1139195

307895

24/08/2021

מניות

 .4אישור הכללתם של ה"ה רוני (אהרן) פאלוך או איילת נחמיאס ורבין או
אלון יוניאן ,בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה,
בפוליסות עתידיות ,בפוליסת  POSIופוליסת  POSIעתידיות

בעד

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

מגוריט

1139195

307895

24/08/2021

מניות

 .5אישור מתן התחייבות לשיפוי לה"ה רוני (אהרן) פאלוך או איילת נחמיאס
ורבין או אלון יוניאן

בעד

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

מגוריט

1139195

307895

24/08/2021

מניות

 .6מתן התחייבות לפטור לה"ה רוני (אהרן) פאלוך או איילת נחמיאס ורבין או
אלון יוניאן

נגד

כתב הפטור המוצע אינו מסייג החלטות להן לבעל
העניין או נושא משרה בחברה יש עניין אישי.

נימוקים

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

24/08/2021

מניות

 .7דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020

דיון

מגוריט

1139195

307895

24/08/2021

מניות

 .8מינוי רואה החשבון המבקר של החברה ,משרד קוסט פורר את קסירר
וקבלת דיווח בדבר שכרו

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מטריקס

445015

3209822

25/08/2021

מניות

 .1אישור התקשרות החברה בפוליסה ו/או פוליסות לביטוח אחריות נושאי
משרה ,לרבות מנכ"ל ,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

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

מטריקס

445015

3209822

25/08/2021

מניות

הארכת כהונתה של גב' יפית קרת כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת
כהונה נוספת בת שלוש שנים החל מיום  27באוגוסט .2021

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

שמן תעשיות

634030

147351

25/08/2021

מניות

 .1אישור מתן מענק מיוחד למנכ"ל החברה היוצא

בעד

המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה,
היקף פעילותה וביחס לתוצאות ההנפקה.

שמן תעשיות

634030

147351

25/08/2021

מניות

 .2אישור מתן מענק מיוחד לסמנכ"ל הרכש והסיכונים היוצא בחברה

בעד

המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה,
היקף פעילותה וביחס לתוצאות ההנפקה.

שמן תעשיות

634030

147351

25/08/2021

מניות

 .1אישור תנאי העסקת מנכ"ל החברה החדש

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

שמן תעשיות

634030

147351

25/08/2021

מניות

 .2אישור פירעון מלא של הלוואות בעלי השליטה

בעד

בהתאם למכירת פעילות החברה ,בהתאם למצב
המזומנים בחברה ובהתאם לנימוקיה של החברה,
לא נסתייג על רקע הצעת החברה.

טוגדר

462010

210641

25/08/2021

מניות

 .1אישור הקצאת סך של  1,918,474אופציות בלתי רשומות לרכישת מניות
רגילות של החברה ליו"ר דירקטוריון החברה מר יוחנן דנינו ,בהתאם לתנאי
הסכם ההעסקה שלו ובהתאם לתכנית האופציות של החברה.

נגד

תגמול בכירים ,משתנה הוני ,בהתאם לס'' 4.2.5
למדיניות

טוגדר

462010

210641

25/08/2021

מניות

 .2אישור הארכת תוקף הסכם ההעסקה של מר ניר סוסינקי לשלוש שנים
נוספות באותם תנאים.

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

החלטת האסיפה

נימוקים

טוגדר

462010

210641

25/08/2021

מניות

 .3אישור הארכת תוקף הסכם ההעסקה של מר ניסים ברכה לשלוש שנים
נוספות באותם תנאים.

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

טוגדר

462010

210641

25/08/2021

מניות

 .4הארכת תוקף הסכם ההעסקה של מר גיא עטיה לשלוש שנים נוספות
באותם תנאים.

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

טוגדר

462010

210641

25/08/2021

מניות

 .5אישור הארכת תוקף הסכם ההתקשרות של מר יוחנן דנינו לשלוש שנים
נוספות באותם תנאים.

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

גיפי גלובל

1144781

115962

26/08/2021

מניות

לאשר את מינויה של הגב' גילה הרץ כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון
החברה ,לתקופת כהונה (שנייה) בת שלוש שנים ,רטרואקטיבית ,החל
ממועד פקיעת כהונתה כדירקטורית חיצונית של החברה ,דהיינו יום
.7.8.2021

בעד

אנו סבורים כי למועמדת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

גיפי גלובל

1144781

115962

26/08/2021

מניות

 . .2לאשר את מינויה של גב'' סיון דטאוקר כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון
החברה ,לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים ,אשר תחל במועד אישור
מינויה על ידי האסיפה.

בעד

אקרשטיין קבוצה

1176205

0

26/08/2021

מניות

 .1אישור מינויו לראשונה של מר צבי יחזקאל כדירקטור חיצוני בחברה
וקביעת תנאי כהונתו והעסקתו כמפורט בסעיף  2.1לזימון

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אקרשטיין קבוצה

1176205

0

26/08/2021

מניות

 .2אישור מינויו לראשונה של מר יוסף שירן כדירקטור חיצוני בחברה וקביעת
תנאי כהונתו והעסקתו כמפורט בסעיף  2.2לדוח הזימון

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

דיסקונט השקעות

639013

854460

26/08/2021

מניות

 .1תיקון תקנון החברה ,והכל כמפורט בדוח הזימון המצורף.

בעד

התיקון המוצע תואם את מדיניותנו.

דיסקונט השקעות

639013

854460

26/08/2021

מניות

 .2לאשר ולאשרר הענקת כתב שיפוי ,אשר הינו זהה לנוסח כתבי השיפוי של
כלל נושאי המשרה בחברה ,למר צחי נחמאיס וזאת החל מיום  1באפריל
( 2021מועד תחילת כהונתו כדירקטור בחברה) ,והכל כמפורט בדוח הזימון
המצורף.

בעד

נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנו.

דיסקונט השקעות

639013

854460

26/08/2021

מניות

 .3לאשר ולאשרר הענקת כתב שיפוי ,אשר הינו זהה לנוסח כתבי השיפוי של
כלל נושאי המשרה בחברה ,למר מיכאל (מייקי) זלקינד וזאת החל מיום 16
ביוני ( 2021מועד תחילת כהונתו כדירקטור בחברה) ,והכל כמפורט בדוח
הזימון המצורף.

בעד

נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנו.

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

דיסקונט השקעות

639013

854460

26/08/2021

מניות

 .4לאשר הענקת כתב פטור ,אשר הינו זהה לנוסח כתבי הפטור של כלל
נושאי המשרה בחברה ,למר צחי נחמאיס וזאת החל מיום  1באפריל 2021
(מועד תחילת כהונתו כדירקטור בחברה) ,והכל כמפורט בדוח הזימון
המצורף.

בעד

נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנו.

דיסקונט השקעות

639013

854460

26/08/2021

מניות

 .5לאשר הענקת כתב פטור ,אשר הינו זהה לנוסח כתבי הפטור של כלל
נושאי המשרה בחברה ,למר מיכאל (מייקי) זלקינד וזאת החל מיום  16ביוני
( 2021מועד תחילת כהונתו כדירקטור בחברה) ,והכל כמפורט בדוח הזימון
המצורף.

בעד

נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנו.

נקסט ויזן

1176593

0

26/08/2021

מניות

 .1מינויה של הגב' ריטה בעל טכסא לכהונה ראשונה כדירקטורית חיצונית
בדירקטוריון החברה ואישור תנאי כהונתה.

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

נקסט ויזן

1176593

0

26/08/2021

מניות

 .2מינויה של הגב' שרית כהן לכהונה ראשונה כדירקטורית חיצונית
בדירקטוריון החברה ואישור תנאי כהונתה.

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

נקסט ויזן

1176593

0

26/08/2021

מניות

 .3מתן התחייבות לפטור לריטה בעל טכסא ,דירקטורית חיצונית.

נגד

כתב הפטור המוצע אינו בנוסח המסויג ,בניגוד
למדיניותנו.

נקסט ויזן

1176593

0

26/08/2021

מניות

 .4מתן התחייבות לפטור לשרית כהן ,דירקטורית חיצונית.

נגד

כתב הפטור המוצע אינו בנוסח המסויג ,בניגוד
למדיניותנו.

נקסט ויזן

1176593

0

26/08/2021

מניות

 .5מתן התחייבות לשיפוי לריטה בעל טכסא ,דירקטורית חיצונית.

בעד

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

נקסט ויזן

1176593

0

26/08/2021

מניות

 .6מתן התחייבות לשיפוי לשרית כהן ,דירקטורית חיצונית.

בעד

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

נקסט ויזן

1176593

0

26/08/2021

מניות

 .7הכללתה של ריטה בעל טכסא ,דירקטורית חיצונית ,בפוליסת ביטוח
אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובפוליסות עתידיות.

בעד

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

נקסט ויזן

1176593

0

26/08/2021

מניות

 .8הכללתה של שרית כהן ,דירקטורית חיצונית ,בפוליסת ביטוח אחריות
דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובפוליסות עתידיות.

בעד

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

פנאקסיה ישראל

1104363

57492

29/08/2021

מניות

נושאים שעל סדר היום

 .1אישור מימוש התחייבות שהוענקה לחברה מטעם ה"ה דדי סגל ויונתן
קולבר להשקיע בחברה סך כולל של  8,000,000ש"ח ,בתנאים המפורטים
בדוח הזימון.

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים בהתחשב במחיר
מניית החברה ובנימוקיה של החברה.

בעד

ישראמקו יהש

232017

4015208

29/08/2021

 .1הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של השותפות לשנה
יחידת השתתפות
שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2020

דיון

ישראמקו יהש

232017

4015208

29/08/2021

 .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 לקבוע את שכרו

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

ישראמקו יהש

232017

4015208

29/08/2021

 .3אישור מינויו של מר יגאל רונאי לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) בת
שלש ( )3שנים כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי ,בעל מומחיות
יחידת השתתפות
חשבונאית ופיננסית ,החל מיום  30באוגוסט ( 2021מועד סיום תקופת
כהונתו הראשונה)

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

ישראמקו יהש

232017

4015208

29/08/2021

 .4אישור מינויו של עו"ד דן אבנון כמפקח השותפות לתקופת כהונה נוספת
יחידת השתתפות (שלישית) בת שלוש שנים ,החל מיום  30באוגוסט ( 2021מועד סיום תקופת
כהונתו השניה)

בעד

המפקח בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

ישראמקו יהש

232017

4015208

29/08/2021

 .5אישור הארכת הסדר שירותי הניהול הקיים ,בין השותף הכללי לשותפות,
לתקופה בת שלוש שנים שתסתיים ביום  ,22.4.2024דהיינו ,הותרת סעיף
יחידת השתתפות  9.1.1להסכם השותפות בנוסח שאושר ביום  27.2020על כנו ,באופן
שתמורת שירותי הניהול תמשיך לשלם השותפות לשותף הכללי סכום חודשי
של  40אלף דולר

בעד

אנו מוצאים את הסכום כמשולם כסביר.

ישראמקו יהש

232017

4015208

29/08/2021

יחידת השתתפות  .6הארכת כתבי שיפוי לשותף הכללי וליו"ר דירקטוריון השותף הכללי

בעד

נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנו.

ישראמקו יהש

232017

4015208

29/08/2021

יחידת השתתפות  .7סקירת מנכ"ל

דיון

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אורון קבוצה

1135706

141322

29/08/2021

מניות

 .1מוצע למנות מחדש את גב' שרון שוופי לכהונה כדירקטורית חיצונית
בחברה לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש ( )3שנים החל ממועד
האסיפה  ,כמפורט בסעיף  2.1לדוח זימון האסיפה .הצהרתה של גב' שרון
שוופי לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה ,כנדרש על פי הוראות סעיפים
224ב(א) ו 241-לחוק החברות מצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה .גב'
שוופי הוערכה על ידי דירקטוריון החברה כבעלת מומחיות חשבונאית
ופיננסית ,בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל
מיומנות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) ,תשס"ו-
"( 2005תקנות הכשירות") ,וזאת בין היתר ,על סמך ניסיונה וכישוריה כפי
שנמסרו לחברה .בכפוף למינויה באסיפה ,גב' שוופי תמשיך להיות זכאית
בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה לגמול שנתי ולגמול השתתפות
בגובה הסכום המרבי האפשרי בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול
והוצאות לדירקטור חיצוני) ,תש"ס"( 2000 -תקנות הגמול") ,כפי שיתעדכן
מעת לעת ,ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת ,ולהחזר
הוצאות בהתאם לתקנות הגמול .כמו כן ,גב' שרון שוופי תמשיך להיות זכאית
להיכלל בהסדר ביטוח נושאי משרה בחברה ,כפי שיהיה מעת לעת

בעד

אורון קבוצה

1135706

141322

29/08/2021

מניות

 .2מוצע למנות מחדש את מר דניאל ברנשטיין לכהונה כדירקטור חיצוני
בחברה לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש ( )3שנים החל ממועד
האסיפה ,כמפורט בסעיף  2.2לדוח זימון האסיפה .הצהרתו של מר דניאל
ברנשטיין לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה ,כנדרש על פי הוראות סעיפים
224ב(א) ו 241-לחוק החברות מצ"ב כנספח א'' 1לדוח זימון האסיפה .מר
דניאל ברנשטיין הוערך על ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית
ופיננסית ,בהתאם לתקנות הכשירות ,וזאת בין היתר ,על סמך ניסיונו
וכישוריו כפי שנמסרו לחברה .בכפוף למינויו באסיפה ,מר ברנשטיין ימשיך
להיות זכאי בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה לגמול שנתי ולגמול
השתתפות בגובה הסכום המרבי האפשרי בהתאם לתקנות הגמול ,כפי
שיתעדכן מעת לעת ,ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת,
ולהחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול .כמו כן ,מר ברנשטיין ימשיך להיות
זכאי להיכלל בהסדר ביטוח נושאי משרה בחברה ,כפי שיהיה מעת לעת ,וכן

בעד

אורון קבוצה

1135706

141322

29/08/2021

מניות

 .3דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2020הכולל ,בין היתר ,את
הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנת  2020ואת דוח הדירקטוריון
על מצב ענייני החברה לשנת .2020

דיון

אורון קבוצה

1135706

141322

29/08/2021

מניות

 .4הארכת 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 ודיווח בדבר שכרו .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

29/08/2021

מניות

 .5לאשר את מינויו מחדש של מר גיל (גילי) עזריה כדירקטור בחברה,
כמפורט בסעיף  2.3לדוח 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  ,2020תחת
פרק "פרטים נוספים אודות החברה" .נכון למועד זה ,לא חלו שינויים
בפרטים כפי שהם מובאים בדוח התקופתי לשנת  .2020גיל 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  2.3לדוח זימון האסיפה"

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

המועמד 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

אורון קבוצה

1135706

141322

29/08/2021

מניות

 .6לאשר את מינויו מחדש של מר יואל עזריה כדירקטור בחברה  ,כמפורט
בסעיף  2.3לדוח 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  ,2020תחת
פרק "פרטים נוספים אודות החברה" .נכון למועד זה ,לא חלו שינויים
בפרטים כפי שהם מובאים בדוח התקופתי האמור .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' לדוח זימון האסיפה .נוסח
ההחלטה המוצעת" :לאשר את מינויו מחדש של יואל עזריה כדירקטור
בחברה ,כמפורט בסעיף  2.3לדוח זימון האסיפה"

בעד

אורון קבוצה

1135706

141322

29/08/2021

מניות

 .7לאשר את מינויו מחדש של מר איתן בן דוד כדירקטור בחברה ,כמפורט
בסעיף  2.3לדוח 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  ,2020תחת
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  2.3לדוח
זימון האסיפה".

בעד

נופר אנרגי

1170877

0

30/08/2021

מניות

 .1הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020

דיון

נופר אנרגי

1170877

0

30/08/2021

מניות

 .2למנות מחדש את מר עופר ינאי כדירקטור בחברה ,עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

נופר אנרגי

1170877

0

30/08/2021

מניות

 .3למנות מחדש את מר יוני טל כדירקטור בחברה ,עד תום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

נופר אנרגי

1170877

0

30/08/2021

מניות

 .4למנות מחדש את הגב' יונית פרטוק כדירקטורית בחברה ,עד תום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

נופר אנרגי

1170877

0

30/08/2021

מניות

 .5למנות מחדש את מר צבי לוין כדירקטור בחברה ,עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

נופר אנרגי

1170877

0

30/08/2021

מניות

 .6לאשר את מינויו של מר משה בר סימן טוב לדירקטור בחברה ,עד לתום
האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

נופר אנרגי

1170877

0

30/08/2021

מניות

 .7לאשר את מינויו של מר אורי אורבך לדירקטור בחברה ,עד לתום האסיפה
השנתית הבאה של החברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

החלטת האסיפה

נימוקים

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

המועמד 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

נופר אנרגי

1170877

0

30/08/2021

מניות

 .8למנות מחדש את משרד רואי החשבון זיו האפט ( ,)BDOכרואי החשבון
המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה ,ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

נופר אנרגי

1170877

0

30/08/2021

מניות

 .9לאשר תיקון לתקנון החברה כמפורט בנספח ב' לדוח זימון האסיפה

בעד

לדידנו ,השינויים שנעשו על ידי החברה לא יפגעו
בזכויותיהם של בעלי מניות המיעוט בחברה

תאת טכנולוגיות

1082726

182375

30/08/2021

מניות

;Approval of the re-appointment of Kesselman &amp .1
Kesselman PwC Israel, a member of PricewaterhouseCoopers
.International Ltd

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

תאת טכנולוגיות

1082726

182375

30/08/2021

מניות

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

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

תאת טכנולוגיות

1082726

182375

30/08/2021

מניות

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

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

תאת טכנולוגיות

1082726

182375

30/08/2021

מניות

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

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

תאת טכנולוגיות

1082726

182375

30/08/2021

מניות

Approval of the election of Ms. Roni Meninger,to serve as .5
Independent Director of the Company, to hold office until our
next Annual Meeting of Shareholders

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

תאת טכנולוגיות

1082726

182375

30/08/2021

מניות

Approval of the election of Mr. Mordechai Glick to serve as an .6
external director as such term is defined in the Israeli Companies
Law 5759-1999in the Company for three (3) years term
commencing on the date of his election at the meeting and
approval of his recompense

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

תאת טכנולוגיות

1082726

182375

30/08/2021

מניות

To approve a grant of 100,000 options to purchase ordinary .7
shares of the Company to Mr. Igal Zamir, the Company’s Chief
Executive Officer

בעד

תנאי ההקצאה תואמים את מדיניותנו.

קפיטל פוינט

1097146

50450

31/08/2021

מניות

 .1אישור מינויו של שיר רויכמן כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה
השנתית הבאה

נגד

אנו סבורים כי במידה ובעל העניין מעוניין להחליף
את כלל הדירקטורים ,על בעל העניין להציג תכנית
עבודה מסודרת להמשך דרכה של החברה

קפיטל פוינט

1097146

50450

31/08/2021

מניות

 .2אישור מינויו של פלג הדר כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית
הבאה

נגד

אנו סבורים כי במידה ובעל העניין מעוניין להחליף
את כלל הדירקטורים ,על בעל העניין להציג תכנית
עבודה מסודרת להמשך דרכה של החברה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

קפיטל פוינט

1097146

50450

31/08/2021

מניות

 .3אישור מינויו של ולדימיר שלאין כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה
השנתית הבאה

קפיטל פוינט

1097146

50450

31/08/2021

מניות

 .4אישור פיטורם של הדירקטורים ה"ה ד"ר יהושע (שוקי) גלייטמן ,פרופ'
יהודה כהנא ואריה וובר

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אנו סבורים כי במידה ובעל העניין מעוניין להחליף
את כלל הדירקטורים ,על בעל העניין להציג תכנית
עבודה מסודרת להמשך דרכה של החברה

נגד

הורד מסדר היום

קפיטל פוינט

1097146

50450

31/08/2021

מניות

 .5אישור עדכון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה

בעד

התיקון המוצע נראה לנו כסביר בשים לב לעובדה כי
הינו בהתאם לעמדת רשות ניירות ערך.

קפיטל פוינט

1097146

50450

31/08/2021

מניות

 . .6פיטורי יו"ר הדירקטוריון ד"ר יהושע (שוקי) גלייטמן ,החל ממועד האסיפה

נגד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד
ואנו מסתייגים מפיטוריו.

קפיטל פוינט

1097146

50450

31/08/2021

מניות

 . .7פיטורי פרופ'' יהודה כהנא ,כדירקטור בחברה ,החל ממועד האסיפה

נגד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד
ואנו מסתייגים מפיטוריו.

קפיטל פוינט

1097146

50450

31/08/2021

מניות

 . .8פיטורי מר אריה וובר ,כדירקטור בחברה ,החל ממועד האסיפה

נגד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד
ואנו מסתייגים מפיטוריו.

ברימאג דיגיטל

1094283

165121

31/08/2021

מניות

 .1אישור התקשרות החברה ,ישפאר מוצרי צריכה בע"מ ("ישפאר") וחברות
בת של החברה ו/או ישפאר (ביחד " -הקבוצה") ,בנפרד ביחס לכל אחת
מהחברות הנמנות על הקבוצה (כל חברה כאמור " -החברה הרלוונטית"),
מצד אחד ,עם טרקלין חשמל בע"מ ("טרקלין") ,חברה בבעלותו של מר
שאול זילברשטיין ,יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה
("זילברשטיין") ,וחברות הבת שלה וכן חברות פרטיות נוספות בשליטתו של
זילברשטיין ("החברות הנוספות") ,מצד שני ,בהסכם למכירת מוצרים,
כמפורט בסעיף  6.1לדוח המיידי .טרקלין ,חברות הבת שלה והחברות
הנוספות ,יכונו יחדיו להלן – "קבוצת טרקלין"

בעד

ההסכם המוצע נראה לנו כסביר בהתחשב בגודל
החברה ,היקף פעילותה ונימוקיה.

ברימאג דיגיטל

1094283

165121

31/08/2021

מניות

 .2אישור התקשרות הקבוצה עם קבוצת טרקלין בהסכם פרסום משותף,
כמפורט בסעיף  6.2לדוח המיידי

בעד

ההסכם המוצע נראה לנו כסביר בהתחשב בגודל
החברה ,היקף פעילותה ונימוקיה.

ברימאג דיגיטל

1094283

165121

31/08/2021

מניות

 .3אישור השתתפות הקבוצה בעלויות של קבוצת טרקלין בירידי מכירות,
כמפורט בסעיף  6.3לדוח המיידי

בעד

ההסכם המוצע נראה לנו כסביר בהתחשב בגודל
החברה ,היקף פעילותה ונימוקיה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

ברימאג דיגיטל

1094283

165121

31/08/2021

מניות

 .4אישור התקשרות הקבוצה עם קבוצת טרקלין ,בהסכמים לקבלת שירותי
רצפת מכירה ובהתאם לצורך גם שירותים נלווים במסגרת מכרזים ו/או
עסקאות לאספקת מוצרי חשמל ו/או אלקטרוניקה ביתיים ו/או מוצרים אחרים
המיובאים ו/או משווקים על-ידי הקבוצה שייערכו על-ידי או (בהתאם לעניין)
עם גופים ציבוריים או פרטיים ו/או לצורך שיווק ישיר של מוצרי הקבוצה
לצרכנים ,כמפורט בסעיף  6.4לדוח המיידי

בעד

הבורסה לניע בתא

1159029

0

31/08/2021

מניות

 .1אישור מענק פרישה למר אמנון נויבך ,יו"ר דירקטוריון החברה לאשר
מענק פרישה ליו"ר דירקטוריון הבורסה ,מר אמנון נויבך ,בסך של 700,000
ש"ח (בתוספת מע"מ) ,וזאת כאות הערכה והוקרה בגין תקופת כהונתו רבת
השנים והכל כמפורט בדוח 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
מהותה ,לא תבוא הצבעתו במניין.

בעד

סאנפלאואר

1098755

203246

29/09/2021

מניות

 .1אישור התקשרות החברה עם קיסטון ריט בע"מ ועם קיסטון ריט-אנרגיה
מתחדשת בע"מ בהסכם לרכישת זכויותיהן בהליוס אנרגיה מתחדשת 1
שותפות מוגבלת.

בעד

פלסטו קרגל

727016

99849

29/09/2021

מניות

החלטת האסיפה

נימוקים

ההסכם המוצע נראה לנו כסביר בהתחשב בגודל
החברה ,היקף פעילותה ונימוקיה.

המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס להישגי
החברה במהלך תקפות כהונתו של מר נויבך.

עבר

העסקה המוצעת נראית לנו כסבירה בהתחשב בגודל
החברה והיקף פעילותה ,בשים לב לפעילותה של
הוועדה הבלתי תלויה שמינתה החברה.

 .1חידוש מינויה של ד"ר רוית אורן כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת
כהונה שניה ,בת שלוש ( )3שנים ,שתחל החל ממועד סיום כהונתה
הנוכחית .גב' אורן תהא זכאית 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 – ,2000
ולגמול השתתפות אשר יעמוד על סכום בין הסכום הקבוע לסכום המזערי
הקבוע בתקנות הגמול וכפי שנמסר לה על ידי החברה .כמו כן ,גב' אורן תהא
זכאית להיכלל בהסדרי ביטוח פטור ושיפוי של נושאי משרה בחברה ,כקבוע
בתקנון החברה ,במדיניות התגמול שלה וכמקובל בחברה.

בעד

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

פלסטו קרגל

727016

99849

29/09/2021

מניות

 .2לאשר את מינויה של גב' רותם חכמה לתקופת כהונה אשר תסתיים בתום
האסיפה השנתית הבאה שתכונס .גב' חכמה תהא זכאית להיכלל בהסדרי
ביטוח פטור ושיפוי של נושאי משרה בחברה ,כקבוע בתקנון החברה,
במדיניות התגמול שלה וכמקובל בחברה.

בעד

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

פלסטו קרגל

727016

99849

29/09/2021

מניות

 .3לאשר את מינויו של מר אלון הלר לתקופת כהונה אשר תסתיים בתום
האסיפה השנתית הבאה שתכונס .מר אלון הלר יהא זכאי להיכלל בהסדרי
ביטוח פטור ושיפוי של נושאי משרה בחברה ,כקבוע בתקנון החברה,
במדיניות התגמול שלה וכמקובל בחברה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

ספאנטק

1090117

590860

29/09/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר.2020 ,

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

ספאנטק

1090117

590860

29/09/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר וכן של משרד ורדי
ברוקנר אינגבר רוזנצוויג כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה
הכללית השנתית הבאה.

ספאנטק

1090117

590860

29/09/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של הדירקטור יונתן עירוני.

בעד

ספאנטק

1090117

590860

29/09/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטור יחזקאל ניסן.

בעד

עבר

ספאנטק

1090117

590860

29/09/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של הדירקטור אברהם הראל.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

ספאנטק

1090117

590860

29/09/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של הדירקטורית יעל גיט.

בעד

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אורה סמארט אייר

1176619

0

29/09/2021

מניות

 .1עדכון תנאי העסקה של מר אביעד שניידרמן  -מנכ"ל החברה ,דירקטור
ומבעלי השליטה בחברה ,בהתאם להוראות סעיף ( 275א) לחוק החברות,
וזאת החל ממועד אישור האסיפה הכללית ועד לתום  5שנים מהמועד
שהחברה הפכה לחברה ציבורית.

בעד

עבר

תגמול בכירים ,רכיב קבוע ,בהתאם לס'' 4.2.2
למדיניות

אורה סמארט אייר

1176619

0

29/09/2021

מניות

 .2עדכון תנאי העסקה של מר אלדר שניידרמן  -סמנכ"ל החברה ,דירקטור
ומבעלי השליטה בחברה ,בהתאם להוראות סעיף ( 275א) לחוק החברות,
וזאת החל ממועד אישור האסיפה הכללית ועד לתום  5שנים מהמועד
שהחברה הפכה לחברה ציבורית.

בעד

עבר

תגמול בכירים ,רכיב קבוע ,בהתאם לס'' 4.2.2
למדיניות

סינאל מלל

1084953

206287

29/09/2021

מניות

 .1דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020

דיון

דיון

סינאל מלל

1084953

206287

29/09/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים

בעד

עבר

סינאל מלל

1084953

206287

29/09/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר יהלי שפי ,כדירקטור בחברה (יו"ר הדירקטוריון)

בעד

עבר

סינאל מלל

1084953

206287

29/09/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר גבריאל בוגנים כדירקטור בחברה

בעד

עבר

סינאל מלל

1084953

206287

29/09/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של גב' לימור מגן ,כדירקטורית בחברה

בעד

עבר

סינאל מלל

1084953

206287

29/09/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של גב' אסתר בוגנים ,כדירקטורית בחברה

בעד

עבר

סינאל מלל

1084953

206287

29/09/2021

מניות

 .7מינוי מחדש של מר דוד אשכנזי כדירקטור בחברה

בעד

עבר

פוליגון

745018

126149

29/09/2021

מניות

 .1נושא מס'  1שעל סדר היום  -מינויה של גב' אירנה שלמן לדירקטורית
חיצונית בחברה תמצית ההחלטה המוצעת :למנות את גב' אירנה שלמן
כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ,שתחילתה
במועד אישור האסיפה ,ולאשר זכאותה לגמול שנתי ולגמול השתתפות
בהתאם לדרגת החברה כפי שתהא מעת לעת ,בהתאם ל"סכום המזערי"
כהגדרתו בתקנות הגמול ,וכן הכללתה במסגרת פוליסת הביטוח לנושאי
המשרה בחברה ,והענקת כתב שיפוי כמקובל בחברה.

בעד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

משרדי רו"ח הינם בעלי הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

לא עבר

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
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 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

רימוני

1080456

535322

29/09/2021

מניות

 .1אישור הארכת התקשרות חברת הבת של החברה ,רימוני פלסט בע"מ,
בהסכם העסקה עם מר רני מדמון ועדכון תנאי העסקתו

רימוני

1080456

535322

29/09/2021

מניות

 .2אישור הארכת התקשרות חברת הבת של החברה ,רימוני פלסט בע"מ,
בהסכם העסקה עם מר אופיר רימוני ועדכון תנאי העסקתו.

בעד

רני צים

1143619

266933

29/09/2021

מניות

 .1אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי מנכ"ל עם מר אבישי
אברהם או חברה בשליטתו המלאה ,ובתוך כך אישור הקצאה פרטית
מהותית (לא חריגה) של כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה.

בעד

גן שמואל

532010

577454

29/09/2021

מניות

 .1דיון בדוחות כספיים ובדו"ח דירקטוריון לשנת 2020

דיון

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה וביחס להיקף פעילותה של החברה.

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה וביחס להיקף פעילותה של החברה.

עבר

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

גן שמואל

532010

577454

29/09/2021

מניות

 .2מינויו מחדש של רואה חשבון המבקר הנוכחי של החברה ,משרד קוסט
פורר גבאי את קסירר עד למועד האסיפה השנתית הבאה.

בעד

עבר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

גן שמואל

532010

577454

29/09/2021

מניות

 .3מינוי מר סתיו קנמון כדירקטור בחברה

נגד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

גן שמואל

532010

577454

29/09/2021

מניות

 .4מינוי מר רעי סופר כדירקטור בחברה

נגד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

גן שמואל

532010

577454

29/09/2021

מניות

 .5מינוי מר אברהם קריגר כדירקטור בחברה

נגד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אקונרגי

1178334

0

29/09/2021

מניות

 .1מינוי גב' נגה קנז כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה
בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה

בעד

עבר

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אקונרגי

1178334

0

29/09/2021

מניות

 .2מינוי גב' נטע בנארי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה
בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה.

בעד

עבר

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אקונרגי

1178334

0

29/09/2021

מניות

 .3אישור המשך כהונתו של מר אייל פודהורצר ,מנכ"ל החברה ,גם כיו"ר
דירקטוריוןהחברה לתקופת כהונה זמנית של שמונה עשר ( )18חודשים החל
ממועד אישור האסיפה ,בהתאם להוראות סעיפים (95א) ו121(-ג) לחוק
החברות

בעד

עבר

כהונה מקבילה של יו"ר כמנכ"ל ,בהתאם לס'' 2.1.5
ו  2.2.8למדיניות

וואן טכנולוגיות

161018

1305015

30/09/2021

מניות

 .1לאשר את תיקון מדיניות התגמול הקיימת של החברה ,כפי שאושרה על
ידי דירקטוריון החברה ,לאחר ששקל את המלצות ועדת התגמול ,כך
שתכלול את האפשרות להעניק ליו"ר דירקטוריון החברה גמול נוסף (בנוסף
לגמול לו זכאים הדירקטורים החיצוניים בחברה) בסך של עד ₪ 100,000
(ברוטו) לשנה (בתוספת מע"מ כדין ,ככל שחל).

ללא המלצה

וואן טכנולוגיות

161018

1305015

30/09/2021

מניות

 .2לאשר ,בכפוף לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף  1לעיל ,הענקת גמול
ליו"ר דירקטוריון החברה ,מר ניצן ספיר ,בסך של  ₪ 70,000לשנה,
בתוספת מע"מ כדין וכנגד חשבונית מס ,וזאת בנוסף לגמול ההשתתפות
ולגמול השנתי להם זכאי מר ספיר בהתאם לגמול לו זכאים הדירקטורים
החיצוניים בחברה.

ללא המלצה

אנליסט

1080613

216339

30/09/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020

דיון

עבר

עבר

סקירה ללא המלצה.

סקירה ללא המלצה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אנליסט

1080613

216339

30/09/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן רואי חשבון ()PWC Israel
כמשרד רוה"ח המבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה ,והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

אנליסט

1080613

216339

30/09/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר אהוד שילוני כדירקטור בחברה ,וזאת עד מועד
האסיפה השנתית הבאה

בעד

אנליסט

1080613

216339

30/09/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר שמואל לב כדירקטור בחברה ,וזאת עד מועד
האסיפה השנתית הבאה

בעד

עבר

אנליסט

1080613

216339

30/09/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של מר אבי דרכסלר כדירקטור בחברה ,וזאת עד מועד
האסיפה השנתית הבאה

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אנליסט

1080613

216339

30/09/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של גב' נעמי מאיר כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת
כהונה נוספת בת שלוש ( )3שנים ,החל מיום 3.10.2021

בעד

עבר

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אנליסט

1080613

216339

30/09/2021

מניות

 .7אשרור מינוי מר צבי פרידמן כדירקטור חיצוני בחברה

בעד

עבר

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

מישורים

1105196

219347

30/09/2021

מניות

 .1הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2020

דיון

דיון

מישורים

1105196

219347

30/09/2021

מניות

 .2מוצע למנות מחדש את משרד רואה החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות'
( )Deloitteכמשרד רואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית
הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

בעד

עבר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

מישורים

1105196

219347

30/09/2021

מניות

 .3מוצע לאשר 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

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

מישורים

1105196

219347

30/09/2021

מניות

 .4מוצע לאשר 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

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

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

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

מישורים

1105196

219347

30/09/2021

מניות

 .5מוצע לאשר את מינויה מחדש של הגב' אורנה הוזמן בכור כדירקטורית
בלתי תלויה בחברה ,לתקופת כהונה נוספת החל ממועד אישור מינויה על ידי
האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה ועד לתום האסיפה השנתית
הבאה

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

מישורים

1105196

219347

30/09/2021

מניות

 .6מוצע לאשר 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

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

גב ים

759019

4094023

30/09/2021

מניות

 .1מינוי מר דורון חיים כהן כדירקטור בחברה ,כמפורט בסעיף  1לדוח הזימון
המצורף.

נגד

בהתאם למדיניותנו ,נמליץ למנות לפחות שליש
דירקטורים בלתי תלויים (בהתבסס על הגדרתם
בחוק החברות) מתוך כלל הדירקטורים בדירקטוריון,
כאשר ככל שמינויים של כלל המועמדים באסיפה
יאושר יכלול הדירקטוריון  11חברים מתוכם 27%
בלבד של דירקטורים בלתי תלויים.

גב ים

759019

4094023

30/09/2021

מניות

 .2מינוי מר מיכאל (יוסף) זלקינד כדירקטור בחברה ,כמפורט בסעיף  1לדוח
הזימון המצורף.

נגד

בהתאם למדיניותנו ,נמליץ למנות לפחות שליש
דירקטורים בלתי תלויים (בהתבסס על הגדרתם
בחוק החברות) מתוך כלל הדירקטורים בדירקטוריון,
כאשר ככל שמינויים של כלל המועמדים באסיפה
יאושר יכלול הדירקטוריון  11חברים מתוכם 27%
בלבד של דירקטורים בלתי תלויים.

גב ים

759019

4094023

30/09/2021

מניות

 .3מינוי מר ברוך יצחק כדירקטור בחברה ,כמפורט בסעיף  1לדוח הזימון
המצורף.

נגד

בהתאם למדיניותנו ,נמליץ למנות לפחות שליש
דירקטורים בלתי תלויים (בהתבסס על הגדרתם
בחוק החברות) מתוך כלל הדירקטורים בדירקטוריון,
כאשר ככל שמינויים של כלל המועמדים באסיפה
יאושר יכלול הדירקטוריון  11חברים מתוכם 27%
בלבד של דירקטורים בלתי תלויים.

גב ים

759019

4094023

30/09/2021

מניות

 . .4מינוי מר רון היימן כדירקטור בחברה ,כמפורט בסעיף  1לדוח הזימון
המצורף.

נגד

בהתאם למדיניותנו ,נמליץ למנות לפחות שליש
דירקטורים בלתי תלויים (בהתבסס על הגדרתם
בחוק החברות) מתוך כלל הדירקטורים בדירקטוריון,
כאשר ככל שמינויים של כלל המועמדים באסיפה
יאושר יכלול הדירקטוריון  11חברים מתוכם 27%
בלבד של דירקטורים בלתי תלויים.

גב ים

759019

4094023

30/09/2021

מניות

 . .5מינוי מר בזיל גמזו כדירקטור בחברה ,כמפורט בסעיף  1לדוח הזימון
המצורף.

נגד

בהתאם למדיניותנו ,נמליץ למנות לפחות שליש
דירקטורים בלתי תלויים (בהתבסס על הגדרתם
בחוק החברות) מתוך כלל הדירקטורים בדירקטוריון,
כאשר ככל שמינויים של כלל המועמדים באסיפה
יאושר יכלול הדירקטוריון  11חברים מתוכם 27%
בלבד של דירקטורים בלתי תלויים.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

עדיקה סטייל

1143643

92625

30/09/2021

מניות

 .1מוצע לאשר הקצאת  3,000,000מניות רגילות של החברה ,ו1,500,000-
כתבי אופציה (לא סחירים) הניתנים למימוש ל 1,500,000-מניות רגילות של
החברה ,לקבוצת גולף א.ק .בע"מ ,בעלת השליטה בחברה במסגרת מכרז
להנפקה פרטית .לפרטים נוספים ראו סעיף  2לדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

פמס

315010

804925

30/09/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר  2020ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31
בדצמבר 2020

דיון

דיון

פמס

315010

804925

30/09/2021

מניות

 .2אישור המשך כהונתם של משרד סומך חייקין ושות' ( )KPMGכרו"ח
המבקרים של החברה ,עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה ,ודיווח על
שכרם לשנת  2020אשר נקבע על ידי דירקטוריון החברה.

בעד

עבר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

פמס

315010

804925

30/09/2021

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר גרשון בן ברוך כדירקטור בחברה ,בתנאים
כאמור בסעיף  2לדוח זימון האסיפה.

נגד

עבר

שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.2.1למדיניות

פמס

315010

804925

30/09/2021

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של מר דניאל בלום כדירקטור בחברה ,בתנאים
כאמור בסעיף  2לדוח זימון האסיפה.

נגד

עבר

שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.2.1למדיניות היקף בני משפחה ,בהתאם לס''
 1.2.2למדיניות

פמס

315010

804925

30/09/2021

מניות

 .5אישור מינוי מחדש של מר אבי בלום כדירקטור בחברה ,בתנאים כאמור
בסעיף  2לדוח זימון האסיפה.

נגד

עבר

שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.2.1למדיניות היקף בני משפחה ,בהתאם לס''
 1.2.2למדיניות

פמס

315010

804925

30/09/2021

מניות

 .6אישור מינויה מחדש של גב' דבורה פרנקנטל כדירקטורית בחברה,
בתנאים כאמור בסעיף  2לדוח זימון האסיפה.

נגד

עבר

שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.2.1למדיניות היקף בני משפחה ,בהתאם לס''
 1.2.2למדיניות

פמס

315010

804925

30/09/2021

מניות

 .7אישור מינויו מחדש של מר יעקב יחיאלי כדירקטור בחברה ,בתנאים
כאמור בסעיף  2לדוח זימון האסיפה.

נגד

עבר

שיעור דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.2.1למדיניות

פמס

315010

804925

30/09/2021

מניות

 .8אישור עדכון סעיף ( 7ביטוח) למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה
כאמור בסעיף  3לדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות ביטוח
לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס''  13למדיניות

לוינשטין הנדסה

573014

537308

30/09/2021

מניות

 .1הצגת דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר 2020

דיון

נימוקים

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

לוינשטין הנדסה

573014

537308

30/09/2021

מניות

 .2מינוי משרד רו"ח פאהן קנה ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד
לכינוס אסיפת בעלי המניות הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה
לקבוע את שכרו

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

לוינשטין הנדסה

573014

537308

30/09/2021

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

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

לוינשטין הנדסה

573014

537308

30/09/2021

מניות

 .4הארכת כהונתו של דירקטור נוכחי בחברה ,ה"ה שאול לוטן ,לתקופה של
עד תום האסיפה השנתית הבאה שתתקיים לאחר מועד המינוי

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

לוינשטין הנדסה

573014

537308

30/09/2021

מניות

 .5הארכת כהונתה של הדירקטורית הנוכחית בחברה ,ה"ה רחל לוטן,
לתקופה של עד תום האסיפה השנתית הבאה שתתקיים לאחר מועד המינוי.

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

לוינשטין הנדסה

573014

537308

30/09/2021

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

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

החלטת האסיפה

נימוקים

עמיר שיווק

1092204

511585

30/09/2021

מניות

 .1עדכון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה לתקופה של  3שנים החל
ממועד אישור האסיפה הכללית

בעד

עבר

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

עמיר שיווק

1092204

511585

30/09/2021

מניות

 .2הענקת  181,085אופציות למנכ"ל החברה ,מר גיא בינשטוק ,בכפוף
לאישור מדיניות התגמול המעודכנת

בעד

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

עמיר שיווק

1092204

511585

30/09/2021

מניות

 .3עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר הדירקטוריון המכהן של החברה ,מר
דב אמיתי ,לרבות הענקת  144,868אופציות למר אמיתי ,בכפוף לאישור
מדיניות התגמול המעודכנת

בעד

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

פלסאון תעשיות

1081603

1463702

30/09/2021

מניות

 .1אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה ,מר ניר ברכה ,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

30/09/2021

מניות

 .2אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה ,מר אהוד דגן ,עד
לתום האסיפה השנתית הבאה.

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

פלסאון תעשיות

1081603

1463702

30/09/2021

מניות

 .3אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה ,גב' אחינועם
אלוני ,עד לתום האסיפה השנתית הבאה.

פלסאון תעשיות

1081603

1463702

30/09/2021

מניות

 .4אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה ,מר איתי עוז ,עד
לתום האסיפה השנתית הבאה.

בעד

פלסאון תעשיות

1081603

1463702

30/09/2021

מניות

 .5אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה ,מר עוזיא לינדר ,עד
לתום האסיפה השנתית הבאה.

בעד

עבר

פלסאון תעשיות

1081603

1463702

30/09/2021

מניות

 .6אישור 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

30/09/2021

מניות

 .7אישור 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

30/09/2021

מניות

 .8אישור 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

פלסאון תעשיות

1081603

1463702

30/09/2021

מניות

 .9דיון בדו"חות הכספיים השנתיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב
ענייני החברה ליום  31בדצמבר .2020

דיון

פרידנזון

1102219

96298

30/09/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת  2020ובדוח הדירקטוריון של
החברה כולל גם דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המקר.

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

עבר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

פרידנזון

1102219

96298

30/09/2021

מניות

 .2חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן דוד פרידנזון

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פרידנזון

1102219

96298

30/09/2021

מניות

 .3חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן רמי פרידנזון

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פרידנזון

1102219

96298

30/09/2021

מניות

 .4חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן גדעון אלטמן

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פרידנזון

1102219

96298

30/09/2021

מניות

 .5חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן יובל דובב

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

פרידנזון

1102219

96298

30/09/2021

מניות

 .6הארכת כהונתו של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת
הדירקטוריון לקבוע את שכרו

פרידנזון

1102219

96298

30/09/2021

מניות

 .1אישור תשלום מענק מיוחד למר גידי אלטמן ,יו"ר דירקטוריון החברה

בעד

פרידנזון

1102219

96298

30/09/2021

מניות

 .2אישור תשלום מענק מיוחד למר דודו טל ,סמנכ"ל הכספים של החברה

בעד

עבר

ספידווליו

1178284

0

03/10/2021

מניות

 .1אישור מינויה של גב' ניצנה עדוי כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת
כהונה ראשונה בת שלוש שנים.

בעד

עבר

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

ספידווליו

1178284

0

03/10/2021

מניות

 .2אישור מינויה של גב' יעל הר אבן כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת
כהונה ראשונה בת שלוש שנים.

בעד

עבר

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

ספידווליו

1178284

0

03/10/2021

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר אייל זילברמן כדירקטור בחברה.

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

ספידווליו

1178284

0

03/10/2021

מניות

 .4אישור מינויה מחדש של גב' טלי שם טוב כדירקטורית בחברה.

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

ספידווליו

1178284

0

03/10/2021

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של מר אליעזר מרגולין כדירקטור בחברה.

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

ספידווליו

1178284

0

03/10/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של רו"ח המבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את תנאי
העסקתו עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

ספידווליו

1178284

0

03/10/2021

מניות

 .7דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2020

דיון

ספידווליו

1178284

0

03/10/2021

מניות

 . .8אישור הענקת כתב שיפוי ופטור לגב'' ניצנה עדוי ,בכפוף לאישור
ההחלטה שבסעיף  1לעיל.

נגד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בעד

עבר

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

עבר

המענק המוצע נראה לנו כסביר בהתאם לגודל
החברה והיקף פעילותה.

המענק המוצע נראה לנו כסביר בהתאם לגודל
החברה והיקף פעילותה.

עבר

ביטוח ,שיפוי ,ופטור לדירקטורים ונושאי משרה,
בהתאם לס''  13למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

ספידווליו

1178284

0

03/10/2021

מניות

 . .9אישור הענקת כתב שיפוי ופטור לגב'' יעל הר אבן ,בכפוף לאישור
ההחלטה שבסעיף  2לעיל.

אדרי-אל

1105162

26316

03/10/2021

מניות

אישור עדכון תנאי כהונתה של הגב' נילי אזולאי-קפלן ,חותנתו של בעל
השליטה בחברה כסמנכ"ל בחברה לתקופה נוספת החל מיום 28.7.2021

בעד

פרשקובסקי

1102128

660725

03/10/2021

מניות

 .1מינויו מחדש של מר יוסף פרשקובסקי המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה
במועד זימון האסיפה

נגד

עבר

פרשקובסקי

1102128

660725

03/10/2021

מניות

 .2מינויו מחדש של מר ארנון פרשקובסקי המכהן כנשיא וכדירקטור בחברה
במועד זימון האסיפה

נגד

עבר

בהתאם למדיניותנו אנו נמליץ להתנגד למינוי
דירקטורים שהינם קרובי משפחתו של בעל
השליטה ,מעל לשליש מהדירקטורים ,כולל בעל
השליטה עצמו.

פרשקובסקי

1102128

660725

03/10/2021

מניות

 .3מינויה מחדש של גב' עדנה פרשקובסקי המכהנת כדירקטורית בחברה
במועד זימון האסיפה

נגד

עבר

בהתאם למדיניותנו אנו נמליץ להתנגד למינוי
דירקטורים שהינם קרובי משפחתו של בעל
השליטה ,מעל לשליש מהדירקטורים ,כולל בעל
השליטה עצמו.

פרשקובסקי

1102128

660725

03/10/2021

מניות

 .4מינויו מחדש של מר שרון פרשקובסקי המכהן כמנכ"ל וכדירקטור בחברה
במועד זימון האסיפה

נגד

עבר

בהתאם למדיניותנו אנו נמליץ להתנגד למינוי
דירקטורים שהינם קרובי משפחתו של בעל
השליטה ,מעל לשליש מהדירקטורים ,כולל בעל
השליטה עצמו.

פרשקובסקי

1102128

660725

03/10/2021

מניות

 .5מינויה מחדש של הגב' איילת חייק המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה
בחברה במועד זימון האסיפה

בעד

עבר

המועמדת הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים
לתפקיד.

פרשקובסקי

1102128

660725

03/10/2021

מניות

 .6מינויו מחדש של מר רמטין סבטי המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה
במועד זימון האסיפה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים
לתפקיד.

פרשקובסקי

1102128

660725

03/10/2021

מניות

 .7הארכת 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

עבר

משרד רו"ח הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים
לתפקיד.

פרשקובסקי

1102128

660725

03/10/2021

מניות

 .8דיון בדוח התקופתי לשנת 2020

דיון

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

נגד

עבר

ביטוח ,שיפוי ,ופטור לדירקטורים ונושאי משרה,
בהתאם לס''  13למדיניות

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים בהתאם לגודל
החברה והיקף פעילותה.

בהתאם למדיניותנו אנו נמליץ להתנגד למינוי
דירקטורים שהינם קרובי משפחתו של בעל
השליטה ,מעל לשליש מהדירקטורים ,כולל בעל
השליטה עצמו.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

סקודיקס

1178490

0

03/10/2021

מניות

 .1למנות את גב' לילך פיורסקי כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת כהונה
בת שלוש ( )3שנים ,שתחילתה במועד אישור המינוי באסיפה המזומנת
מכוח דוח הזימון

בעד

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

סקודיקס

1178490

0

03/10/2021

מניות

 .2למנות את מר דוד רייס כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת כהונה בת
שלוש ( )3שנים ,שתחילתה במועד אישור המינוי באסיפה המזומנת מכוח
דוח הזימון

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

סקודיקס

1178490

0

03/10/2021

מניות

 .3למנות את מר ראני חאג יחיא כדירקטור בלתי תלוי בחברה ,לתקופת
כהונה שתחילתה במועד אישור המינוי באסיפה המזומנת מכוח דוח הזימון
ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

נקסטקום

1095785

63760

04/10/2021

מניות

 .1.1דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר.2020 ,

דיון

דיון

נקסטקום

1095785

63760

04/10/2021

מניות

 .1.2מינוי 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

עבר

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

נקסטקום

1095785

63760

04/10/2021

מניות

 .1.3.1מינוי 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

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

נקסטקום

1095785

63760

04/10/2021

מניות

 .1.3.2 .4מינוי מחדש של מר ישראל צ'צ'יק כדירקטור בחברה עד למועד
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

נקסטקום

1095785

63760

04/10/2021

מניות

 .1.4 .5מינוי ראשון של גב' פני דרורי כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

איילון

209015

369961

04/10/2021

מניות

 .1מינויה מחדש של עו"ד אסתר דלל כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.
לאשר את מינויה מחדש של עו"ד אסתר דלל כדירקטורית בלתי תלויה
בחברה.

בעד

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

איילון

209015

369961

04/10/2021

מניות

 .2מינויו של ד"ר אביגדור קפלן כדירקטור בחברה .לאשר את מינויו של ד"ר
אביגדור קפלן כדירקטור בחברה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

איילון

209015

369961

04/10/2021

מניות

 .3מינויו של עו"ד מורן מאירי כדירקטור בחברה .לאשר את מינויו של עו"ד
מורן מאירי כדירקטור בחברה.

איילון

209015

369961

04/10/2021

מניות

 .4מינויו 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

איילון

209015

369961

04/10/2021

מניות

 .5דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה
ביום .31.12.2020

דיון

דיון

איילון

209015

369961

04/10/2021

מניות

 .6דיווח של הדירקטוריון בדבר שכרו של רואה החשבון המבקר של החברה

דיון

דיון

ישרס

613034

2941341

04/10/2021

מניות

 .1אישור התקשרות החברה בהסכמי מיזוג שאינם מהותיים לחברה,
כמפורט בזימון האסיפה המצ"ב

בעד

עבר

פארמוקן

1096890

150730

04/10/2021

מניות

 .1דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת
2020

דיון

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

עבר

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

המיזוג המוצע נראה לנו כסביר בהתחשב בגודל
החברה ,היקף פעילותה ובשים לב לנימוקי
הדירקטוריון.

פארמוקן

1096890

150730

04/10/2021

מניות

מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר בחברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע
את שכרו לשנת 2021

בעד

עבר

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פארמוקן

1096890

150730

04/10/2021

מניות

 .3מינוי מר דן גילרמן כדירקטור בחברה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פארמוקן

1096890

150730

04/10/2021

מניות

 .4מינוי מר גיל חובש כדירקטור בחברה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פארמוקן

1096890

150730

04/10/2021

מניות

 .5מינוי מר לירן יחיאל חן חלפון כדירקטור בחברה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

פארמוקן

1096890

150730

04/10/2021

מניות

 .6מינוי הגב' אורלי גיא כדירקטורית בלתי תלויה בחברה

ברקת קפיטל

1178276

0

04/10/2021

מניות

 .1מינוי דירקטורית חיצונית לדירקטוריון החברה  -גב' דורית סלינגר מוצע
למנות את גב' דורית סלינגר כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת כהונה
(ראשונה) בת שלוש שנים ,החל ממועד אישור האסיפה .לפרטים אודות גב'
סלינגר כנדרש בהתאם לתקנה 36ב(א)( )10לתקנות הדוחות ,וכן בהתאם
לתקנה ()5(7ב) לתקנות הצבעה בכתב ,ראו סעיף  7.1בפרק השביעי
לתשקיף להשלמה של החברה שפורסם ביום  1ביולי 2021 ,ואשר נושא
תאריך  1ביולי( 2021 ,אסמכתא מס'( )2021-01-046381 :להלן" :תשקיף
החברה") ,אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה .גב'
סלינגר הוערכה על ידי דירקטוריון החברה כבעלת מומחיות חשבונאית
ופיננסית ,בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל
מיומנות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) ,תשס"ו-
"( 2005תקנות הכשירות") .בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה
ובכפוף לאישור מינויה ,תהיה גב' סלינגר זכאית לתנאי כהונה כמפורט
בסעיפים  8.1.3-8.1.4בפרק השמיני לתשקיף החברה ,אשר הפרטים
הכלולים בהם מובאים על דרך ההפניה ,לרבות גמול השתתפות בישיבות
וגמול שנתי ,בהתאם לסכומי הגמול המירבי המפורטים בתוספת השניה
והשלישית לתקנות

בעד

ברקת קפיטל

1178276

0

04/10/2021

מניות

 .2אישור ואישרור מינוי דירקטור חיצוני לדירקטוריון החברה  -מר רון הדסי
מוצע למנות את מר רון הדסי כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת כהונה
(ראשונה) בת שלוש שנים ,החל מיום  28ביוני  ,2021בהמשך להתחייבות
החברה לאישור המינוי באסיפה הכללית כאמור בפרק השביעי לתשקיף
החברה ,אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה .לפרטים
אודות מר הדסי כנדרש בהתאם לתקנה 36ב(א)( )10לתקנות הדוחות ,ראו
סעיף  7.1בפרק השביעי לתשקיף החברה ,אשר הפרטים הכלולים בו
מובאים בזאת על דרך ההפניה .מר הדסי הוערך על ידי דירקטוריון החברה
כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות הכשירות .בגין כהונתו
כדירקטור חיצוני בחברה ובכפוף לאישור מינויו ,יהיה מר הדסי זכאי לתנאי
כהונה כמפורט בסעיפים  8.1.3-8.1.4בפרק השמיני לתשקיף החברה ,אשר
הפרטים הכלולים בהם מובאים על דרך ההפניה ,לרבות גמול השתתפות
בישיבות וגמול שנתי ,בהתאם לסכומי הגמול המירבי המפורטים בתוספת
השניה והשלישית לתקנות הגמול ,לפי דרגתה של החברה ,כפי שיעודכנו
מעת לעת ,וכן יהיה זכאי להחזר הוצאות על פי תקנות הגמול ,כתב
התחייבות לשיפוי ופטור וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג ומקובל בחברה,

בעד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

עבר

עבר

נימוקים

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

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

נושאים שעל סדר היום

המלצה

ברקת קפיטל

1178276

0

04/10/2021

מניות

החלטת האסיפה

נימוקים

 .3מינוי דירקטור לדירקטוריון החברה  -מר אמיר גיל מוצע למנות את מר
אמיר גיל כדירקטור בחברה ,החל ממועד אישור האסיפה .לפרטים אודות מר
גיל כנדרש בהתאם לתקנה 36ב(א)( )10לתקנות הדוחות ,ראו נספח ב' לדוח
זימון האסיפה .מר גיל הוערך על ידי דירקטוריון החברה כבעל כשירות
מקצועית בהתאם לתקנות הכשירות .בגין כהונתו כדירקטור בחברה ובכפוף
לאישור מינויו ,יהיה מר גיל זכאי לתנאי כהונה כמפורט בסעיפים -8.1.3
 8.1.4בפרק השמיני לתשקיף החברה ,אשר הפרטים הכלולים בהם מובאים
על דרך ההפניה ,לרבות גמול השתתפות בישיבות וגמול שנתי ,בהתאם
לסכומי הגמול המירבי המפורטים בתוספת השניה והשלישית לתקנות
הגמול ,לפי דרגתה של החברה ,כפי שיעודכנו מעת לעת ,וכן יהיה זכאי
להחזר הוצאות על פי תקנות הגמול ,כתב התחייבות לשיפוי ופטור וכן לכיסוי
ביטוחי כנהוג ומקובל בחברה ,והכל למשך תקופת כהונתו בחברה .עם
כינונה של ועדת ביקורת בחברה ,בכוונת החברה לסווג את מר גיל כדירקטור
בלתי תלוי (כמשמעותו בחוק החברות) .הצהרה חתומה של מר גיל ,כנדרש
על פי הוראות סעיפים 224ב(א) ו 241-לחוק החברות ,מצורפת כנספח א'
לדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

קווליטאו

1083955

65955

05/10/2021

מניות

 .1לאשר הארכת תוקף מדיניות התגמול לנושאי מרשה הנוכחית של החברה
וזאת לתקופה של  12חודשים החל מיום  12.9.2021ועד ליום .11.9.2022

בעד

עבר

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

קווליטאו

1083955

65955

05/10/2021

מניות

 .2לאשר את זכאותו של הדירקטור ערן רון לגמול (שנתי והשתתפות) בגובה
הגמול המרבי לו זכאי דירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית על-פי
תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס-
 ,2000והכל בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה ומבלי לגרוע מתנאי
הפטור ,השיפוי והכיסוי הביטוח להם הינו זכאי.

בעד

קווליטאו

1083955

65955

05/10/2021

מניות

 .3לאשר את זכאותו של הדירקטור בצלאל איגר לגמול (שנתי והשתתפות)
בגובה הגמול המרבי לו זכאי דירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית על-
פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס-
 ,2000והכל בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה ומבלי לגרוע מתנאי
הפטור ,השיפוי והכיסוי הביטוח להם הינו זכאי.

בעד

קווליטאו

1083955

65955

05/10/2021

מניות

 .4לאשר את זכאותו של הדירקטור רון הדסי לגמול (שנתי והשתתפות)
בגובה הגמול המרבי לו זכאי דירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית על-
פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס-
 ,2000והכל בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה ומבלי לגרוע מתנאי
הפטור ,השיפוי והכיסוי הביטוח להם הינו זכאי.

בעד

עבר

עבר

עבר

שכר דירקטורים ודחצים ,בהתאם לס'' 4.2.8
למדיניות

שכר דירקטורים ודחצים ,בהתאם לס'' 4.2.8
למדיניות

שכר דירקטורים ודחצים ,בהתאם לס'' 4.2.8
למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אל על

1087824

468455

05/10/2021

מניות

 .1אישור ביצוע איחוד הון המניות הרגילות ביחס של  1ל ,8 -ולאחריו
הפחתת הערך הנקוב של המניות הרגילות ל 1 -ש"ח ,ואישור לדירקטוריון
החברה לפעול להסדרת שברי ניירות הערך כמפורט בדוח זימון האסיפה.

פז נפט

1100007

5232021

05/10/2021

מניות

 .1מינוי גב' לימור דנש כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של 3
שנים החל מיום אישור האסיפה 5 ,באוקטובר  ,2021כאמור בסעיף 3.1.1
(א) בדוח הזימון המצ"ב.

בעד

פז נפט

1100007

5232021

05/10/2021

מניות

 .2מינוי גב' מיכל מרום בריקמן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה
של  3שנים החל מיום אישור האסיפה 5 ,באוקטובר  ,2021כאמור בסעיף
( 3.1.1ב) בדוח הזימון המצ"ב.

בעד

לא עבר

פז נפט

1100007

5232021

05/10/2021

מניות

 .3אישור תיקון סעיף ביטוח (סעיף  )10.2.1במדיניות התגמול לנושאי
משרה של החברה

בעד

עבר

ראלקו

393017

92280

05/10/2021

מניות

 .1דיון בדוח התקופתי של החברה (לרבות הדוחות הכספיים ודוח
הדירקטוריון) לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר .2020

דיון

ראלקו

393017

92280

05/10/2021

מניות

 .2מינוי מחדש את משרד בריטמן ,אלמגור ,זהר ושות' לרואה חשבון המבקר
של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

ראלקו

393017

92280

05/10/2021

מניות

 .3למנות מחדש את הדירקטור המכהן בחברה ,מר ירון רוזיאק ,לתקופת
כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

ראלקו

393017

92280

05/10/2021

מניות

 .4למנות מחדש את הדירקטור המכהן בחברה ,מר יוסף דנאל ,לתקופת
כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

ראלקו

393017

92280

05/10/2021

מניות

 .5למנות מחדש את הדירקטורית המכהנת בחברה ,גב' עינב חן מסלוש
נסומה ,לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של
החברה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

ראלקו

393017

92280

05/10/2021

מניות

 .6אישור מינויו של מר דורון סטניצקי כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת
כהונה שניה בת שלוש שנים וזאת החל מיום  14באוקטובר  2021ועד ליום
 13באוקטובר .2024

בעד

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

תיקון עולם קנבט

1084367

244719

05/10/2021

מניות

 .1דיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנת  2020כמפורט בסעיף  1.1לדוח
הזימון.

דיון

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

אנו מתרשמים כי אין באיחוד ההון עצמו בכדי לפגוע
בבעלי מניות המיעוט שכן הוא נעשה בתנאים זהים
לכלל בעלי המניות.

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

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות ביטוח
לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס''  13למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

תיקון עולם קנבט

1084367

244719

05/10/2021

מניות

 .2מינוי רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו כמפורט בסעיף
 1.2לדוח הזימון.

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

תיקון עולם קנבט

1084367

244719

05/10/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של פרופ' יצחק אשכנזי כדירקטור בדירקטוריון החברה,
כמפורט בסעיף  1.3לדוח הזימון.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

זנלכל

130013

215584

05/10/2021

מניות

 .1חידוש הסכם ניהול בין החברה לבין מר יעקב שינפלד ,מבעלי השליטה
בחברה ,בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה ,ועדכון תנאיו

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

זנלכל

130013

215584

05/10/2021

מניות

 .2עדכון ותיקון מדיניות התגמול של החברה

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

זנלכל

130013

215584

05/10/2021

מניות

 .3אישור מתן כתב פטור מראש לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

בעד

פטור לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

זנלכל

130013

215584

05/10/2021

מניות

 .4הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2020

דיון

זנלכל

130013

215584

05/10/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של משרד רואי החשבון  BDOזיו האפט כרואי החשבון
המבקר של החברה ,עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה,
הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו ודיווח על שכרו

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

זנלכל

130013

215584

05/10/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של מר יעקב שינפלד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה

נגד

היקף בני משפחה ,בהתאם לס''  1.2.2למדיניות

זנלכל

130013

215584

05/10/2021

מניות

 .7מינוי מחדש של גב' רות ססובר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה
נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה

נגד

היקף בני משפחה ,בהתאם לס''  1.2.2למדיניות

זנלכל

130013

215584

05/10/2021

מניות

 .8מינוי מחדש של גב' ניצה דנסקי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה
נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה

נגד

היקף בני משפחה ,בהתאם לס''  1.2.2למדיניות

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

זנלכל

130013

215584

05/10/2021

מניות

 .9מינוי מחדש של מר ישי כץ שינפלד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה

נגד

היקף בני משפחה ,בהתאם לס''  1.2.2למדיניות

זנלכל

130013

215584

05/10/2021

מניות

 .10מינוי מחדש של מר אמיתי כץ שינפלד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה

נגד

היקף בני משפחה ,בהתאם לס''  1.2.2למדיניות

זנלכל

130013

215584

05/10/2021

מניות

 .11מינוי מחדש של מר ישראל בן יהודה כדירקטור בלתי תלוי בחברה
לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

הראל השקעות

585018

5786083

06/10/2021

מניות

 .1אישור ביצוע תיקון למדיניות התגמול של החברה

בעד

התיקונים המוצעים נראים לנו כסבירים בהתחשב
בגודל החברה והיקף פעילותה.

הראל השקעות

585018

5786083

06/10/2021

מניות

 .2אישור הקצאת  180,000אופציות הניתנות למימוש לעד  180,000מניות
רגילות בהתאם לתכנית האופציות של החברה ,למר מישל סיבוני ,מנכ"ל
החברה.

בעד

התגמול ההוני המוצע נראה לנו כסביר בהתחשב
בגודל החברה והיקף פעילותה.

יצוא-חברה להשקעות בעמ

704015

225924

06/10/2021

מניות

 .1דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2020הכולל ,בין היתר ,את
הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנת  2020ואת דוח הדירקטוריון
על מצב ענייני החברה לשנת  ,2020אשר פרסמה החברה ביום
 ,17.3.2021אסמכתא מספר ( 2021-01-037662להלן" :הדוח התקופתי
לשנת )"2020

דיון

יצוא-חברה להשקעות בעמ

704015

225924

06/10/2021

מניות

 .2למנות 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 ( 2020לפרטים אודות שכר טרחת רואה החשבון המבקר של
החברה לשנת  ,2020ראו דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד המצורף
לדוח התקופתי לשנת  .)2020נוסח 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

06/10/2021

מניות

 .3אישור מינוי מחדש של מר 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  ,2020תחת פרק "פרטים נוספים
אודות החברה" .לפרטים אודות תנאי כהונתו ראו תקנות  21ו 22 -לפרק ד'
לדוח התקופתי לשנת  .2020יצוין 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 מר זלמן שובל
כדירקטור בחברה ,כמפורט בסעיף  2בדוח זימון האסיפה".

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

יצוא-חברה להשקעות בעמ

704015

225924

06/10/2021

מניות

 .4אישור מינוי מחדש של מר 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  ,2020תחת פרק "פרטים נוספים
אודות החברה" .לפרטים אודות תנאי כהונתו ראו תקנות  21ו 22 -לפרק ד'
לדוח התקופתי לשנת  .2020יצוין 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 מר גדעון שובל
כדירקטור בחברה ,כמפורט בסעיף  2בדוח זימון האסיפה".

בעד

יצוא-חברה להשקעות בעמ

704015

225924

06/10/2021

מניות

 .5אישור 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  , 2020תחת פרק
"פרטים נוספים אודות החברה" .לפרטים אודות תנאי כהונתה ראו תקנה 21
לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת  .2020גב' 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 גב' שגית עמית אבן כדירקטורית בחברה ,כמפורט בסעיף  2בדוח
זימון האסיפה".

בעד

יצוא-חברה להשקעות בעמ

704015

225924

06/10/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של רו"ח יצחק שפונגין כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה נוספת בת שלוש שנים ,החל ממועד תום תקופת כהונתו הנוכחית,
היינו החל מיום  10באוקטובר  ,2021כמפורט בסעיף  3לדוח זימון האסיפה.
פרטים אודות רו"ח יצחק שפונגין נכללים בדרך של הפניה לפרטים שהובאו
על פי תקנה  26בדוח התקופתי לשנת  , 2020תחת פרק "פרטים נוספים
אודות החברה" .לפרטים אודות תנאי כהונתו ראו תקנה  21לפרק ד' לדוח
התקופתי לשנת  .2020מר שפונגין חתם על הצהרה כנדרש לפי סעיפים
224ב ו229 -ב לחוק החברות .עותק ההצהרה מצורף כנספח א' לדוח זימון
האסיפה .נוסח ההחלטה המוצעת" :לאשר את מינויו מחדש של רו"ח יצחק
שפונגין כדירקטור חיצוני בחברה  ,כמפורט בסעיף  3בדוח זימון האסיפה".

בעד

יצוא-חברה להשקעות בעמ

704015

225924

06/10/2021

מניות

 .7הארכת כהונתו של מר זלמן שובל כיו"ר דירקטוריון החברה ,לתקופה של
שלוש שנים נוספות ,החל ממועד תום תקופת כהונתו הנוכחית ,היינו החל
ממועד ההחלטה באסיפה המזומנת בהתאם לדוח זה ,בהתאם להוראות
סעיף (121ג) לחוק החברות ,כמפורט בסעיף  4לדוח זימון האסיפה .תמצית
נוסח ההחלטה המוצעת" :להאריך את כהונתו של מר זלמן שובל כיו"ר
דירקטוריון החברה ,לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים ,החל ממועד
ההחלטה באסיפה ,כמפורט בדוח זימון האסיפה".

בעד

אלוני חץ

390013

7981704

06/10/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום .31.12.2020

דיון

אלוני חץ

390013

7981704

06/10/2021

מניות

מינוי 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 2020

בעד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

משרד רו"ח 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

אלוני חץ

390013

7981704

06/10/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אלוני חץ

390013

7981704

06/10/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אלוני חץ

390013

7981704

06/10/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של גב' אדוה שרביט כדירקטור בחברה

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אלוני חץ

390013

7981704

06/10/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של גב' גתית גוברמן כדירקטור בחברה

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אלוני חץ

390013

7981704

06/10/2021

מניות

 .7מינוי מחדש של מר עמוס ידלין כדירקטור בחברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אלוני חץ

390013

7981704

06/10/2021

מניות

 .8אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון  20לחוק
החברות לשנים "( 2022-2024החלטה ג'")

בעד

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות בהתאם
לגודל החברה והיקף פעילותה.

אלוני חץ

390013

7981704

06/10/2021

מניות

 .9אישור הסכם ניהול עם מנכ"ל החברה ,מר נתן חץ לשלוש שנים שתחילתן
ביום "( 1.1.2022החלטה ד" )

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים בהתאם לגודל
החברה והיקף פעילותה.

אלוני חץ

390013

7981704

06/10/2021

מניות

 .10אישור תוכנית מסגרת להענקת אופציות לדירקטורים שאינם מועסקים
בחברה/נותני שירותים לחברה ואשר מכהנים בחברה ואלו שיכהנו בחברה
מעת לעת לשנים "( 2022-2024החלטה ה")

בעד

התגמול ההוני לדירקטורים מוגבל לעד 50%
מהתגמול השנתי ,בהתאם למדיניותנו.

אלוני חץ

390013

7981704

06/10/2021

מניות

 .11אישור הסכם ניהול עם יו"ר דירקטוריון החברה ,מר אבירם ורטהים
לשלוש שנים שתחילתם ביום  1.1.2022בכפוף לכהונתו כיו"ר
דירקטוריון(החלטה ז')

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים בהתאם לגודל
החברה והיקף פעילותה.

טוגדר

462010

210641

06/10/2021

מניות

 .1אישור הסכם ההשקעה של החברה עם י.ח דמרי השקעות בע"מ (להלן:
"דמרי ") במסגרתו תקצה החברה לדמרי  13,118,478מניות רגילות של
החברה ו  10,800,000 -כתבי אופציה (סדרה  )11של החברה הניתנים
למימוש למניות רגילות של החברה בתמורה לסך של  15מיליון ש"ח.

בעד

העסקה המוצעת הינה לטובת החברה.

טוגדר

462010

210641

06/10/2021

מניות

 .2אישור הגדלת ההון הרשום של החברה ב 40,000,000-מניות רגילות
ללא ערך נקוב ,כך שהונה הרשום של חברה יהיה  180,000,000מניות
רגילות ללא ערך נקוב ואישור תיקון תקנון החברה בהתאם.

בעד

הגדלת ההון נדרשת לאור העסקה המוצעת באסיפה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

טוגדר

462010

210641

06/10/2021

מניות

 .3אישור מינויו של מר דורון דוד אינטרטור לכהן כדירקטור בחברה ואישור
תנאי התגמול שלו ,כמפורט בסעיף  2.2לדוח הזימון.

בעד

טוגדר

462010

210641

06/10/2021

מניות

 .4אישור המרת שתי הלוואות בעלי השליטה בסך של  4.49מיליון ש"ח ללא
ריבית והצמדה ובסך של  1.5מיליון ש"ח הכוללת בתוכה ריבית צבורה ליום
 31בדצמבר  2020ל 4,301,176-מניות רגילות של החברה וכן ל-
 4,301,176כתבי אופציה (סדרה  ,)11בהתאם לאמור בהערכת השווי,
כמפורט בסעיף  2.3לדוח הזימון.

בעד

פייטון

412015

385764

06/10/2021

מניות

 .1דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020

דיון

פייטון

412015

385764

06/10/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רו"ח סומך  -חייקין  KPMGכרואה החשבון
המבקר של החברה ודיווח על שכרו.

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

פייטון

412015

385764

06/10/2021

מניות

 .3מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה (למעט דח"צים)

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

פייטון

412015

385764

06/10/2021

מניות

 .4מינוי מר איתן מתוקי לכהונה שלישית בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני
בדירקטוריון החברה ואישור תנאי העסקתו

בעד

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

פייטון

412015

385764

06/10/2021

מניות

 .5מינוי הגב' מרטה מריה אלטשולר שפושניק לכהונה שנייה בת שלוש שנים
כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה ואישור תנאי העסקתה

בעד

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

פייטון

412015

385764

06/10/2021

מניות

 .6התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה
בחברה והכללת הדירקטורים בחברה בפוליסת הביטוח

בעד

ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

פייטון

412015

385764

06/10/2021

מניות

 .7התקשרות החברה בפוליסות ביטוח עתידיות בחברה והכללת
הדירקטורים בחברה בפוליסות הביטוח העתידיות

בעד

ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

פרימוטק

1175496

0

06/10/2021

מניות

 .1דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים של החברה ליום  31בדצמבר 2020
בצירוף דו"ח דירקטוריון על מצב ענייני החברה למועד כאמור ,כפי שצורפו
לפרקים  9ו 6-לתשקיף להשלמה ותשקיף מדף של החברה שפורסם ביום
 25בפברואר  ,2021נושא תאריך  26בפברואר  ,2021כפי שתוקן בתיקון
תשקיף מיום  28באפריל  ,2021ואשר פרטים בו הושלמו בהודעה משלימה
מיום  12במאי ( 2021להלן ביחד" :התשקיף") ,בהתאמה.

דיון

הינו בעל הניסיון הדרוש למילוי התפקיד.

התנאים תואמים את עבודת ההוגנות שפורסמה ע"י
החברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

פרימוטק

1175496

0

06/10/2021

מניות

 .2מינוי רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו מוצע למנות
מחדש את משרד רואי החשבון סמוך חייקין כרואי החשבון המבקרים של
החברה (להלן" :סומך חייקין") .כמו כן ,באסיפה יינתן דיווח לגבי תנאי
העסקתם של סומך חייקין.

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פרימוטק

1175496

0

06/10/2021

מניות

 .3מוצע למנות מחדש את ה"ה אלי זנה כדירקטור בחברה .לדוח זה מצורפת
הצהרתו על כשירותו לכהן כדירקטור כנדרש בסעיפים 224ב ו 225-לחוק
החברות וכי לא מתקיימות הגבלות על כהונתו .פרטים אודות אלי זנה פורטו
בהצהרת הכשירות ובסעיף  7.1בפרק  7לתשקיף ,לפי העניין.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פרימוטק

1175496

0

06/10/2021

מניות

 .4מוצע למנות מחדש את ה"ה אלי גבריאל כדירקטור בחברה .לדוח זה
מצורפת הצהרתו על כשירותו לכהן כדירקטור כנדרש בסעיפים 224ב ו225-
לחוק החברות וכי לא מתקיימות הגבלות על כהונתו .פרטים אודות אלי
גבריאל פורטו בהצהרת הכשירות ובסעיף  7.1בפרק  7לתשקיף ,לפי העניין.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פרימוטק

1175496

0

06/10/2021

מניות

 .5מוצע למנות מחדש את ה"ה יורם דגן 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 יורם דגן פורטו בהצהרת הכשירות ובסעיף  7.1בפרק  7לתשקיף ,לפי
העניין.

בעד

פרימוטק

1175496

0

06/10/2021

מניות

 .6התחייבות לפטור ליהלומית תורגמן (דח"צית) :מוצע לאשר התחייבות
לפטור כלפי החברה בגין אחריותה של יהלומית תורגמן (דח"צית) וכל עוד
היא מכהנת כנושאת משרה בחברה ,בהתאם למדיניות התגמול ובתנאים
זהים לתנאי ההתחייבות לפטור כפי שניתנה ליתר נושאי המשרה המכהנים
בחברה ,בנוסח כתב הפטור המקובל בחברה ,אשר עיקרי תנאיו פורטו
בסעיף  8.3.1בפרק  8לתשקיף.

נגד

פרימוטק

1175496

0

06/10/2021

מניות

 .7התחייבות לפטור למלכה כוכב (דח"צית) :מוצע לאשר התחייבות לפטור
כלפי החברה בגין אחריותה של מלכה כוכב (דח"צית) וכל עוד היא מכהנת
כנושאת משרה בחברה ,בהתאם למדיניות התגמול ובתנאים זהים לתנאי
ההתחייבות לפטור כפי שניתנה ליתר נושאי המשרה המכהנים בחברה,
בנוסח כתב הפטור המקובל בחברה ,אשר עיקרי תנאיו פורטו בסעיף 8.3.1
בפרק  8לתשקיף.

נגד

פרימוטק

1175496

0

06/10/2021

מניות

 .8תקשרות בהסכם שירותים משפטיים עם גב'' איריס זנה-דמרי  :מוצע
לאשר את התקשרותה של החברה עם גב'' איריס זנה-דמרי ,עו"ד (להלן:
"נותנת השירות") ,אישתו של מר אלי זנה ,שהינו יו"ר דירקטוריון החברה,
הנמנה על בעלי השליטה בה ,בהסכם שירותים לפיו נותנת השירות תעניק
לחברה ולתאגידים בשליטתה (להלן" :הקבוצה") שירותי בדיקת תקינות
מסמכים ,זיהוי והחתמה של בעלי זכויות החתימה על מסמכים שונים ,אימות
חתימות ואישורי עו"ד בקשר עם מסמכים שונים של הקבוצה המופנים
לצדדים שלישיים ,לפי העניין ,לרבות הצעות מחיר ,חוזים מול משרדי
ממשלה ,מסמכי מכרזים ,מסמכי מכס ומסמכי בנקים (להלן" :השירותים
המשפטיים") ,במתכונת ובתנאים ,אשר עיקריהם מפורטים להלן (להלן:
"ההתקשרות המוצעת") )1( :השירותים המשפטיים יינתנו על ידי נותנת
השירות בלבד (במישרין ו/או באמצעות משרד עורכי דין בבעלותה) לחברה
ותאגידים בשליטתה בהיקף כפי שיידרש וכפי שיתחייב בהתאם לצורכי
החברה ואשר לא יפחת מ 40%-משרה מלאה ,כנותנת שירות חיצונית ,מבלי
שיתקיימו יחסי עובד מעביד בינה לבין החברה או מי מתאגידים בשליטתה
(להלן" :התפקיד"); יובהר ,כי התפקיד אינו משקף כהונה כנושא משרה ב

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

כתב הפטור המוצע אינו בהתאם לנוסח המסויג
הנהוג במדיניותנו.

כתב הפטור המוצע אינו בהתאם לנוסח המסויג
הנהוג במדיניותנו.

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים בהתאם לגודל
החברה והיקף פעילותה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

סולגרין

1102235

83419

07/10/2021

מניות

 .1דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר  ,2020אשר פורסמו ביום  26במרץ  2021כחלק מהדו"ח
התקופתי של החברה לשנת ( 2020מס' אסמכתא)2021-01-048234 :

דיון

סולגרין

1102235

83419

07/10/2021

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

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

סולגרין

1102235

83419

07/10/2021

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

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

סולגרין

1102235

83419

07/10/2021

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

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

סולגרין

1102235

83419

07/10/2021

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

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

סולגרין

1102235

83419

07/10/2021

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

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

סולגרין

1102235

83419

07/10/2021

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

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

סולגרין

1102235

83419

07/10/2021

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

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

סולגרין

1102235

83419

07/10/2021

מניות

 .9מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (ושאינו דירקטור חיצוני) ,מר
כפיר אלקלעי ,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

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

סולגרין

1102235

83419

07/10/2021

מניות

 .10אישור מינויו של מר אבנר נוה לתקופת כהונה שניה ,בת שלוש שנים,
כדירקטור חיצוני בחברה

בעד

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

סולגרין

1102235

83419

07/10/2021

מניות

 .11אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה ,לתקופה של 3
שנים

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

סולגרין

1102235

83419

07/10/2021

מניות

 .12אישור תיקון תנאי כהונה והעסקה של יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה,
מר גל בוגין ,לרבות הענקה מיידית של  86,361אופציות לא רשומות למסחר
לרכישת מניות החברה ,אישור הענקה שנתית של אופציות לרכישת מניות
החברה בשווי של  600אלפי ש"ח (בכל הענקה שנתית) ועדכון מנגנון המענק
השנתי המשתנה (תלוי ביצועים)

בעד

סולגרין

1102235

83419

07/10/2021

מניות

 .13אישור תיקון תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה ,מר תום שפרן,
לרבות הענקה מידית של  64,770אופציות לא רשומות למסחר לרכישת
מניות החברה ,אישור הענקה שנתית של אופציות לרכישת מניות החברה
בשווי של  450אלפי ש"ח (בכל הענקה שנתית) ועדכון מנגנון המענק השנתי
המשתנה (תלוי ביצועים)

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

גיקס אינטרנט

744011

89513

07/10/2021

מניות

 .1לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת ,בנוסח המצורף כנספח א' לזימון
האסיפה ,אשר תיכנס לתוקף החל ממועד אישור האסיפה הכללית ולמשך
תקופה של שלוש שנים.

בעד

אנו מוצאים את מדיניות התגמול כסבירה ביחס
למקובל בשוק.

גיקס אינטרנט

744011

89513

07/10/2021

מניות

 .2לאשר את נוסח כתבי הפטור והשיפוי המעודכנים המצורפים כנספח ב'
לזימון ,לדירקטורים ונושאי משרה בחברה וכפי שיכהנו בה מעת לעת.

בעד

נוסח כתב הפטור והשיפוי תואם את מדיניותנו.

גיקס אינטרנט

744011

89513

07/10/2021

מניות

 .3אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי מעודכנים המצורפים כנספח ב' לזימון,
לדירקטורים ונושאי משרה בחברה המכהנים כנושאי משרה במדיגוס בע"מ,
לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית.

בעד

נוסח כתב הפטור והשיפוי תואם את מדיניותנו.

יעקובי קבוצה

1142421

114280

07/10/2021

מניות

 .1אישור הסבת ההסכם של מר יניב פרנקל ,גיסו של מר פיני יעקובי ,הנמנה
על בעלי השליטה בחברה ומכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה,מאריאל-
וימאזור בקרת תנועה וחניה בע"מ לאקסלרייט תנועה חכמה בע"מ (להלן:
אקסלרייט") ,ועדכון תפקידו ללא שינוי בתנאי העסקתו ,והכל כמפורט בדוח
זימון אסיפה המצ"ב לדוח מיידי זה

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

יעקובי קבוצה

1142421

114280

07/10/2021

מניות

 .2אישור מתן מענק מיוחד למר זיו נוימן ,משנה למנכ"ל החברה ומנהל
העסקים הראשי בגובה  500אלפי ש"ח בחריגה ממדיניות התגמול של
החברה

בעד

יעקובי קבוצה

1142421

114280

07/10/2021

מניות

 .3דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020

דיון

יעקובי קבוצה

1142421

114280

07/10/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

יעקובי קבוצה

1142421

114280

07/10/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של מר פיני יעקובי ,יו"ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה
בה ,כדירקטור בדירקטוריון החברה.

נגד

היקף בני משפחה ,בהתאם לס''  1.2.2למדיניות

יעקובי קבוצה

1142421

114280

07/10/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של מר אמיר יעקובי ,המכהן גם כמנכ"ל החברה ,כדירקטורי
בדירקטוריון החברה.

נגד

היקף בני משפחה ,בהתאם לס''  1.2.2למדיניות

יעקובי קבוצה

1142421

114280

07/10/2021

מניות

 .7מינוי מחדש של גב' רינה יעקובי ,כדירקטורית בדירקטוריון החברה.

נגד

היקף בני משפחה ,בהתאם לס''  1.2.2למדיניות

יעקובי קבוצה

1142421

114280

07/10/2021

מניות

 .8מינוי מחדש של מר גדעון אלטמן ,כדירקטור בדירקטוריון החברה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

יעקובי קבוצה

1142421

114280

07/10/2021

מניות

 .9מינוי מחדש של גב' אורית סתו ,כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון
החברה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

מגוריט

1139195

307895

07/10/2021

מניות

 .1אישור מדיניות התגמול של החברה

בעד

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

פריורטק

328013

432916

07/10/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה
ביום 31.12.2020

דיון

תגמול בכירים ,רכיב משתנה במזומן ,בהתאם לס'' 3
למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

פריורטק

328013

432916

07/10/2021

מניות

 .2למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה ,משרד רו"ח סומך-
חייקין ,KPMG ,כרואה החשבון המבקר של החברה החל ממועד אישור
המינוי באסיפה ,ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,וכן
להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר
בהתאם להמלצת ועדת הביקורת ,ולאור אופי והיקף השירותים שיינתנו על
ידו לחברה

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פריורטק

328013

432916

07/10/2021

מניות

 .3למנות את מר עירא פלטי כדירקטור בלתי תלוי בחברה ,לתקופת כהונה
שתחילתה במועד אישור המינוי באסיפה ,וסופה בפקיעת הכהונה או במינוי
דירקטור אחר במקומו ,כקבוע בתקנון החברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פריורטק

328013

432916

07/10/2021

מניות

לאשר את מינויו של מר יהונתן רגב כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופה
נוספת (כהונה שניה) בת שלוש שנים שתחילתה ביום  1.11.2021וסיומה
ביום 31.10.2024

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פריורטק

328013

432916

07/10/2021

מניות

 .5לאשר את הארכת תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים מר רפי
עמית ומר יותם שטרן ,הנמנים על קבוצת השליטה בחברה ,לתקופה של
שלוש ( )3שנים שתחילתה ביום  ,6.7.2021בנוסח כתב ההתחייבות לשיפוי
המצורף כנספח א' לדוח העסקה

בעד

כתב השיפוי המוצע של החברה ,מגביל את סכום
השיפוי ל 25%-מהונה העצמי של החברה ,בהתאם
למדיניותנו.

פריורטק

328013

432916

07/10/2021

מניות

 .6לאשר את הארכת תוקף כתב פטור מאחריות לדירקטורים מר רפי עמית
ומר יותם שטרן ,הנמנים על קבוצת השליטה בחברה ,לתקופה של שלוש ()3
שנים ,שתחילתה ביום  ,31.10.2021בנוסח כתב הפטור מאחריות המצורף
כנספח ב' לדוח העסקה

בעד

כתב הפטור המוצע הינו בהתאם לנוסח המסויג,
בהתאם למדיניותנו.

פריורטק

328013

432916

07/10/2021

מניות

 .7לאשר מחדש את תנאי הכהונה וההעסקה הנוכחיים של מנכ"ל החברה,
מר יותם שטרן ,לתקופה של שלוש ( )3שנים ,החל מיום ,6.10.2021
בהתאם להוראות סעיף (275א )1()1לחוק החברות ,על-פי התנאים
המפורטים בסעיף  2לדוח העסקה

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים בהתאם לגודל
החברה והיקף פעילותה.

פריורטק

328013

432916

07/10/2021

מניות

 .8לאשר מחדש את תנאי הכהונה וההעסקה הנוכחיים של מר רפי עמית,
בגין שירותי ייעוץ וניהול שוטפים המוענקים על ידו לחברה ,לתקופה של
שלוש ( )3שנים ,החל מיום  ,6.10.2021בהתאם להוראות סעיף
(275א )1()1לחוק החברות ,על פי התנאים המפורטים בסעיף  2לדוח
העסקה

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים בהתאם 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

פריורטק

328013

432916

07/10/2021

מניות

 .9לאשר הצעה פרטית מהותית ,כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית ,למר
עירא פלטי (דב"ת)  -בכפוף לאישור מינויו כדירקטור ,בהתאם ובכפוף
לתכנית האופציות וליתר התנאים המפורטים בסעיף  3לדוח העסקה

בעד

התגמול ההוני המוצע נראה לנו כסביר בהתחשב
בגודל החברה והיקף פעילותה.

פלסאנמור

1176700

0

07/10/2021

מניות

 .1לאשר למר אלעזר זוננשיין בונוס חד פעמי מיוחד ,בסך של 300,000
ש"ח ,בגין ההשקעה

בעד

אנו מוצאים את המענק המוצע כמקובל.

פלסאנמור

1176700

0

07/10/2021

מניות

 .2לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של סמנכ"ל מחקר ופיתוח חומרה ,מר
מנשה זוננשיין ,לתקופה של שלוש ( )3שנים ,החל מיום  15באוקטובר
 ,2021בהתאם להוראות סעיף (275א )1()1לחוק החברות ,על־פי התנאים
המפורטים בסעיף  2לדוח זימון האסיפה

בעד

התנאים המוצעים לו תואמים את המקובל בשוק
בקרב סמנכ"לים.

קפיטל פוינט

1097146

50450

10/10/2021

מניות

 .1אישור מינויה של גב' לימור אריאל כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת
הונה בת  3שנים החל ממועד אישורה של האסיפה

ללא המלצה

סקירה ללא המלצה.

קפיטל פוינט

1097146

50450

10/10/2021

מניות

 .2אישור מינויו של מר אסף דוד מרגלית כדירקטור חיצוני בחברה תקופת
הונה בת  3שנים החל ממועד אישורה של האסיפה

ללא המלצה

סקירה ללא המלצה.

קפיטל פוינט

1097146

50450

10/10/2021

מניות

 .3לאשר לה"ה לימור אריאל ואסף דוד מרגלית ,בכפוף למינויים לדירקטורים
חיצוניים בחברה ,כתב שיפוי וכתב פטור בנוסחים המקובלים בחברה

ללא המלצה

סקירה ללא המלצה.

קפיטל פוינט

1097146

50450

10/10/2021

מניות

 .4אישור תיקון תקנון החברה לעניין הוראות שונות

ללא המלצה

סקירה ללא המלצה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

נימוקים

החלטת האסיפה

קפיטל פוינט

1097146

50450

10/10/2021

מניות

 .5אישור הגמול המעודכן של ד"ר יהושע (שוקי) גלייטמן כיו"ר דירקטוריון
החברה

ללא המלצה

דורסל

1096676

249216

10/10/2021

מניות

 .1אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם חברת ניהול
בבעלותו ובשליטתו המלאה של מר גבריאל בוגנים ,בעל השליטה בחברה
בקשר עם כהונתו כמנכ"ל החברה

בעד

התנאים המוצעים תואמים את המקובל בשוק.

דורסל

1096676

249216

10/10/2021

מניות

 .2חידוש ועדכון התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול עם סינאל מלל
פייוויי בע"מ

בעד

אנו מתרשמים כי הסכומים המשולמים בגין
השירותים הינם סבירים ואינם מהותיים במונחי
החברה.

דורסל

1096676

249216

10/10/2021

מניות

 .3אישור תנאי כהונה ליו"ר דירקטוריון החברה ,בחריגה ממדיניות התגמול
של החברה.

בעד

התנאים המוצעים הינם סבירים.

איביאי בית השק

175018

455771

10/10/2021

מניות

 .1אישור תיקון מדיניות התגמול כמפורט בנספח א' לדוח זימון אסיפת בעלי
מניות מיוחדת זה.

בעד

אנו מוצאים את התיקונים המוצעים כמקובלים.

איביאי בית השק

175018

455771

10/10/2021

מניות

 .2אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר דוד ויסברג כמפורט בחלק ג' לדוח
זימון האסיפה החל מיום  1בינואר  2022ולתקופה של שלוש שנים

בעד

התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוק.

איביאי בית השק

175018

455771

10/10/2021

מניות

 .3אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר עדו קוק כמפורט בחלק ג' לדוח
זימון האסיפה החל מיום  1בינואר  2022ולתקופה של שלוש שנים

בעד

התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוק.

איביאי בית השק

175018

455771

10/10/2021

מניות

 .4אישור תנאי הכהונה וההעסקה של גב' אלה אלקלעי כמפורט בחלק ג'
לדוח זימון האסיפה החל מיום  1בינואר  2022ולתקופה של שלוש שנים

בעד

התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוק.

סקירה ללא המלצה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

איביאי בית השק

175018

455771

10/10/2021

מניות

 .5אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר דוד לובצקי כמפורט בחלק ג' לדוח
זימון האסיפה החל מיום  1בינואר  2022ולתקופה של שלוש שנים

בעד

התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוק.

סאטקום מערכות

1080597

32440

10/10/2021

מניות

 .1לאשר את מינויה של גב' עמית בריקמן ,כדירקטורית חיצונית בחברה
לתקופת כהונה שלישית בת  3שנים ,לרבות את תנאיה כמפורט בדוח הזימון.

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

סאטקום מערכות

1080597

32440

10/10/2021

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31
בדצמבר .2020

דיון

סאטקום מערכות

1080597

32440

10/10/2021

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 רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

סאטקום מערכות

1080597

32440

10/10/2021

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

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

סאטקום מערכות

1080597

32440

10/10/2021

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

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

סאטקום מערכות

1080597

32440

10/10/2021

מניות

 .6אישור מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' מירית אסף
(דירקטורית בלתי תלויה) ,החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד
למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה ,ואישור תנאיה ,כמפורט
בדוח הזימון.

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

סאטקום מערכות

1080597

32440

10/10/2021

מניות

 .7לשנות את שם החברה לשם "גילת טלקום גלובל בע"מ" ובאנגלית "Gilat
 "Telecom Globalאו לכל שם דומה אחר שיאושר על ידי רשם החברות,
ולהסמיך את הנהלת החברה לאשר שם דומה כאמור וכן לתקן את תקנון
החברה בהתאם.

בעד

אנו סבורים כי השינוי המוצע על ידי החברה לא
יפגעו בזכויותיהם של בעלי מניות המיעוט בחברה

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אופיסי אנרגיה

1141571

3755605

10/10/2021

מניות

 .1דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2020הכולל בין היתר את
הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ואת דוח הדירקטוריון על מצב
ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2020כפי שפורסמו על
ידי החברה ביום  25במרץ ( 2021אסמכתא מספר)2021-01-044994 :
("הדוח התקופתי").

דיון

אופיסי אנרגיה

1141571

3755605

10/10/2021

מניות

 .2מינוי מחדש את משרד רואי החשבון  KPMGסומך חייקין כרואה החשבון
המבקר של החברה ,עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות
של החברה  .תמצית נוסח ההחלטה המוצעת" :לאשר את מינויו מחדש של
משרד רואי החשבון  KPMGסומך חייקין כרואי החשבון המבקרים של
החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה".

בעד

אופיסי אנרגיה

1141571

3755605

10/10/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה מר יאיר כספי ,יו"ר
הדירקטוריון ,אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקתו אשר אושרו בידי
האסיפה הכללית כאמור בסעיף  2לדוח זימון האסיפה .תמצית נוסח
ההחלטה המוצעת" :לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה,
מר יאיר כספי ,אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי הכהונה כאמור בסעיף  2לדוח
זימון האסיפה".

בעד

אופיסי אנרגיה

1141571

3755605

10/10/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה מר רוברט רוזן ,אשר ימשיך
להיות זכאי לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה בהתאם למפורט בסעיף 2
לדוח זימון האסיפה .תמצית נוסח ההחלטה המוצעת" :לאשר את מינויו
מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,מר רוברט רוזן ,אשר ימשיך להיות
זכאי לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה בהתאם למפורט בסעיף  2בדוח
זימון האסיפה".

בעד

אופיסי אנרגיה

1141571

3755605

10/10/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה מר משה לחמני ,אשר ימשיך
להיות זכאי לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה בהתאם למפורט בסעיף 2
לדוח זימון האסיפה .תמצית נוסח ההחלטה המוצעת" :לאשר את מינויו
מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,מר משה לחמני ,אשר ימשיך להיות
זכאי לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה בהתאם למפורט בסעיף  2בדוח
זימון האסיפה".

בעד

אופיסי אנרגיה

1141571

3755605

10/10/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה מר אנטואן בונייר ,אשר ימשיך
להיות זכאי לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה בהתאם למפורט בסעיף 2
לדוח זימון האסיפה .תמצית נוסח ההחלטה המוצעת" :לאשר את מינויו
מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,מר אנטואן בונייר ,אשר ימשיך להיות
זכאי לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה בהתאם למפורט בסעיף  2בדוח
זימון האסיפה".

בעד

אופיסי אנרגיה

1141571

3755605

10/10/2021

מניות

 .7מינויו של מר אביעד קאופמן כדירקטור בחברה ,אשר יהיה זכאי לתנאי
כהונת הדירקטורים בחברה ,בהתאם למפורט בסעיף  3לדוח זימון האסיפה.
תמצית נוסח ההחלטה המוצעת" :לאשר את מינויו של מר אביעד קאופמן
כדירקטור בחברה ,אשר יהיה זכאי לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה
בהתאם למפורט בסעיף  3בדוח זימון האסיפה".

בעד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

המועמד 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

אופיסי אנרגיה

1141571

3755605

10/10/2021

מניות

 .8מינויו של מר ג'ייקוב וורנקליין כדירקטור בחברה ,אשר יהיה זכאי לתנאי
כהונת הדירקטורים בחברה ,בהתאם למפורט בסעיף  4לדוח זימון האסיפה.
תמצית נוסח ההחלטה המוצעת" :לאשר את מינויו של מר ג'ייקוב וורנקליין
כדירקטור בחברה ,אשר יהיה זכאי לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה
בהתאם למפורט בסעיף  4בדוח זימון האסיפה".

בעד

אופיסי אנרגיה

1141571

3755605

10/10/2021

מניות

 .9מוצע להעניק כתבי פטור ושיפוי למר אביעד קאופמן ,המכהן כנושא
משרה ב  ,.Kenon Holdings Ltd -בעלת השליטה בחברה לצורך חוק
ניירות ערך התשכ"ח"( 1968-בעלת השליטה" או "קנון") ו/או בחברות
קשורות לה ,ואשר בעלת השליטה עשויה להיחשב בעלת עניין אישי
בהענקתם (בכפוף לאישור מינויו) בנוסחים המקובלים בחברה (בנוסח
שצורף כנספח א' ונספח ב' לתשקיף החברה (כהגדרתו להלן)) ,בהתאם
למפורט בסעיף  5לדוח זימון האסיפה .תמצית נוסח ההחלטה המוצעת:
"לאשר הענקת כתבי פטור ושיפוי למר אביעד קאופמן ,המכהן כנושא משרה
בקנון ו/או בחברות קשורות לה ,ואשר בעלת השליטה בחברה עשויה
להיחשב בעלת עניין אישי בהענקתם (בכפוף לאישור מינויו) בנוסחים
המקובלים בחברה (בנוסח שצורף כנספח א' ונספח ב' לתשקיף החברה),
בהתאם למפורט בסעיף  5בדוח זימון האסיפה".

בעד

כתב הפטור הינו בהתאם לנוסח המסויג וכתב
השיפוי מוגבל לעד  25%מהונה העצמי של החברה,
בהתאם למדיניותנו.

אלקטרה נדלן

1094044

763227

10/10/2021

מניות

 .1לאשר את מינויה של הגב' לילך שפיר פרידלנד כדירקטורית חיצונית
בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש ( )3שנים ,בתוקף ממועד אישור
האסיפה ,וכן לאשר את תנאי כהונתה כמפורט בדוח זימון האסיפה.

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

סלע קפיטל נדלן

1109644

1480275

11/10/2021

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול עדכנית לנושאי משרה בחברה

בעד

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות בהתחשב
בגודל החברה והיקף פעילותה.

ברן

286013

50656

11/10/2021

מניות

 .1אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה
במועד זה  :מר מאיר דור; מר אהוד ריגר; מר יצחק שיסגל וגברת נילי
מירסקי.

בעד

הדירקטורים הינם בעלי ההשכלה והניסיון הדרושים
למילוי התפקיד.

ברן

286013

50656

11/10/2021

מניות

 .2אישור מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר והסמכת הנהלת
החברה לקבוע את שכרו

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

ברן

286013

50656

11/10/2021

מניות

 .3אישור תנאי העסקת מר יצחק פרנק כמנכ"ל החברה

בעד

התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוק.

החלטת האסיפה

נימוקים

המועמד 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

ברן

286013

50656

11/10/2021

מניות

 .4דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת .2020

דיון

דור אלון

1093202

873280

11/10/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2020

דיון

דור אלון

1093202

873280

11/10/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו-האפט ( ,)BDOכרואי החשבון
המבקרים של החברה ,לתקופת ביקורת נוספת עד למועד האסיפה השנתית
הבאה של החברה ,והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

דור אלון

1093202

873280

11/10/2021

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר ישראל יניב ,יו"ר דירקטוריון החברה ,לתקופת
כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה
של החברה

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך
מהסף הנדרש במדיניותנו.

דור אלון

1093202

873280

11/10/2021

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של מר יניב רוג ,לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך
מהסף הנדרש במדיניותנו.

דור אלון

1093202

873280

11/10/2021

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של מר מרדכי בן משה ,לתקופת כהונה נוספת
כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך
מהסף הנדרש במדיניותנו.

דור אלון

1093202

873280

11/10/2021

מניות

 .6אישור מינויו מחדש של מר עודד נגר ,לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך
מהסף הנדרש במדיניותנו.

דור אלון

1093202

873280

11/10/2021

מניות

 .7אישור מינויו של מר שי באב"ד כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך
מהסף הנדרש במדיניותנו.

דור אלון

1093202

873280

11/10/2021

מניות

 .8אישור מינויו מחדש של מר אלכס סורז'קו כדירקטור בחברה עד למועד
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך
מהסף הנדרש במדיניותנו.

דור אלון

1093202

873280

11/10/2021

מניות

 .9אישור התקשרות בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה,
ביחס לכלל נושאי המשרה בחברה ,כמפורט בסעיף  2לדוח הזימון המצ"ב

בעד

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

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

דור אלון

1093202

873280

11/10/2021

מניות

 .10אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה

בעד

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

דור אלון

1093202

873280

11/10/2021

מניות

 .11אישור הארכת תוקפו של כתב שיפוי לבעל השליטה בחברה

בעד

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

דור אלון

1093202

873280

11/10/2021

מניות

 .12אישור עדכון בתנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר הדירקטוריון ,מר ישראל
יניב

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

דור אלון

1093202

873280

11/10/2021

מניות

 .13אישור תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה הנכנס ,מר עודד גולן

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

דור אלון

1093202

873280

11/10/2021

מניות

 .14אישור מענקים בגין שנת  2020ליו"ר הדירקטוריון

בעד

המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה.

דור אלון

1093202

873280

11/10/2021

מניות

 .15אישור מענקים בגין שנת  2020למנכ"ל היוצא

בעד

המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה.

אוברסיז

1139617

207799

11/10/2021

מניות

 .1נושא  - 1דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדוח הדירקטוריון של החברה
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר.2020 ,

דיון

אוברסיז

1139617

207799

11/10/2021

מניות

 .2נושא  - 2מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה קוסט
פורר גבאי את קסירר והסמכת הדירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אוברסיז

1139617

207799

11/10/2021

מניות

 .3נושא מס'  - 3מינוי מחדש של מר עודד פלר כדירקטור בחברה עד תום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אוברסיז

1139617

207799

11/10/2021

מניות

 .4נושא מס'  - 4מינוי מחדש של מר יגאל סלהוב כדירקטור בחברה עד תום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

המועמד 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

אוברסיז

1139617

207799

11/10/2021

מניות

 .5נושא מס'  - 5מינוי מחדש של מר מאיר בראב כדירקטור בחברה עד תום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אוברסיז

1139617

207799

11/10/2021

מניות

 .6נושא מס'  - 6מינוי מחדש של מרשאול דנקור כדירקטור בחברה עד תום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אוברסיז

1139617

207799

11/10/2021

מניות

 .7נושא מס'  - 7מינוי מחדש של מר מוטי גליק כדירקטור בחברה עד תום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אוברסיז

1139617

207799

11/10/2021

מניות

 .8נושא  - 8מינוי מר שי בן-גרא כדירקטור בחברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אוברסיז

1139617

207799

11/10/2021

מניות

 .9אישור מדיניות התגמול של החברה

בעד

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות בהתאם
לגודל החברה והיקף פעילותה.

אוברסיז

1139617

207799

11/10/2021

מניות

 .10נושא  - 10התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם אמיליה,
בעלת השליטה בחברה.

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים בהתאם לגודל
החברה והיקף פעילותה.

אוברסיז

1139617

207799

11/10/2021

מניות

 .11הארכת תוקף כתב השיפוי שהוענק לבעל השליטה.

בעד

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

אוברסיז

1139617

207799

11/10/2021

מניות

 .12נושא  - 12אישור תנאי כהונתו של מר אורי שוחט ,מנכ"ל החברה.

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים בהתאם לגודל
החברה והיקף פעילותה.

בול מסחר

1176635

0

11/10/2021

מניות

 .1מינוי הגב' אורית ברזילי לכהונה ראשונה כדירקטורית חיצונית
בדירקטוריון החברה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בול מסחר

1176635

0

11/10/2021

מניות

 .2אישור תנאי כהונה לגב' ברזילי בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד

התנאים המוצעים 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

מצלאוי

1106749

69159

12/10/2021

מניות

 .1אישור המשך התקשרות החברה עם גב' קלרה מצלאוי ותנאי העסקתה
כסמנכ"לית קשרי בנקים וגזברית החברה

בעד

התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בחברה.

מצלאוי

1106749

69159

12/10/2021

מניות

 .2אישור המשך התקשרות החברה עם גב' מירב מצלאוי-דבש ותנאי
העסקתה כאחראית גביה ,תשלומים ושכר בחברה

בעד

התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בחברה.

איי ספאק

1179589

0

12/10/2021

מניות

 .1מינויה של הגב' אפרת מקוב לכהונה ראשונה כדירקטורית חיצונית
בדירקטוריון החברה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

איי ספאק

1179589

0

12/10/2021

מניות

 .2מינויו של מר שלמה זהר לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון
החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מר

338012

100287

13/10/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר.2020 ,

דיון

מר

338012

100287

13/10/2021

מניות

 .2חידוש מינויו של קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון כרואה החשבון
המבקר של החברה לתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות
של החברה.

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

מר

338012

100287

13/10/2021

מניות

 .3חידוש 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

13/10/2021

מניות

 .4חידוש 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

13/10/2021

מניות

 .5חידוש 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

13/10/2021

מניות

 .6חידוש 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.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

מר

338012

100287

13/10/2021

מניות

 .7חידוש 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

13/10/2021

מניות

 .8חידוש 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

13/10/2021

מניות

 .9חידוש 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

13/10/2021

מניות

 .10חידוש מינויו של ד"ר רונן הראל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של 3
שנים שתחילתה ביום  8בינואר( 2022 ,כהונה שלישית).

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מר

338012

100287

13/10/2021

מניות

 .11בכפוף לאישור מינויו של ד"ר רונן הראל ,מוצע לחדש עבורו מתן כתב
התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות וכן להכלילו בפוליסת ביטוח אחריות
לנושאי משרה ,הכל בתנאים המקובלים בחברה.

בעד

התנאים המוצעים תואמים את מדיניותנו.

מר

338012

100287

13/10/2021

מניות

 .12חידוש וללא שינוי את התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר חיים מר
(באמצעות חברה בבעלותו ושליטתו המלאה) הנמנה על בעלי השליטה
בחברה ,לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון ,החל מיום  1בספטמבר  2021ועד
ליום  31באוגוסט .2022

בעד

התנאים המוצעים תואמים את המקובל בשוק.

מר

338012

100287

13/10/2021

מניות

 .13חידוש וללא שינוי מתן כתב פטור מאחריות וכתב התחייבות לשיפוי
לדירקטורים ישי דוידי ויצחק בן בסט ,הנמנים על בעלי השליטה בחברה
לתקופה של  3שנים.

בעד

התנאים המוצעים תואמים את מדיניותנו.

צקראטק

1174184

0

14/10/2021

מניות

 .1לאשר את תיקון מדיניות התגמול הקיימת של החברה בהתאם לנוסח
המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה.

בעד

התיקונים המוצעים נראים לנו כסבירים בהתחשב
בנימוקיה של החברה.

דלק קידוחים יהש

475020

12043339

14/10/2021

בעד

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

יחידת השתתפות  .1מינוי מר יעקב זק לדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

דלק קידוחים יהש

475020

12043339

14/10/2021

יחידת השתתפות  .2מינוי מר עמוס ירון לדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

מילניום פוד-טק

1167501

0

17/10/2021

 .1לאשר הקצאת  25,410,525יחידות השתתפות ללא ערך נקוב של
השותפות ביחד עם  25,410,525כתבי אופציה לא סחירים אשר כל אחד
יחידת השתתפות
מהם ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת של השותפות ,כמפורט בסעיף 2
בדוח זימון האסיפה

בעד

עבר

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים בהתחשב בגודל
החברה והיקף פעילותה.

אדגר השקעות

1820083

831598

17/10/2021

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

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אדגר השקעות

1820083

831598

17/10/2021

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

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אדגר השקעות

1820083

831598

17/10/2021

מניות

 .3לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר זאב אבלס,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות
של החברה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אדגר השקעות

1820083

831598

17/10/2021

מניות

 .4לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה ,גב' ציפורה
קרפל ,לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי
המניות של החברה.

בעד

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.ה

אדגר השקעות

1820083

831598

17/10/2021

מניות

 .5לאשר 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

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אדגר השקעות

1820083

831598

17/10/2021

מניות

 .6לאשר מחדש וללא שינוי ,את התקשרות החברה עם חברת ניהול בבעלות
מר דורון שנידמן (להלן" :חברת הניהול") ,אשר נמנה על בעלי השליטה
בחברה ,בהסכם לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון לתקופה של שלוש שנים,
שתחילתן ביום  1בינואר .2022

בעד

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים בהתחשב
בגודל החברה והיקף פעילותה.

אדגר השקעות

1820083

831598

17/10/2021

מניות

 .7אישור מחדש וללא שינוי של מתן כתב פטור מאחריות לדירקטור מר משה
(מוקי) שנידמן ,הנמנה עם בעלי השליטה בחברה ,לתקופה של  3שנים החל
מיום  6באוקטובר .2021

בעד

עבר

כתב הפטור הינו בהתאם לנוסח המסויג ,בהתאם
למדיניותנו.

אדגר השקעות

1820083

831598

17/10/2021

מניות

 .8חידוש מינויו של משרד קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,רואי חשבון ,כרואה
החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד האסיפה הכללית השנתית הבאה
של בעלי המניות של החברה.

בעד

עבר

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אדגר השקעות

1820083

831598

17/10/2021

מניות

 .9דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר2020 ,

דיון

דלק קבוצה

1084128

7421440

17/10/2021

מניות

 .1הארכת מנגנון החזר הוצאות למר יצחק שרון (תשובה)

בעד

עבר

אנו סבורים כי הסכומים ששולמו תחת המנגנון הינם
סבירים.

דלק קבוצה

1084128

7421440

17/10/2021

מניות

 .2אישור הענקת מענק מיוחד ליו"ר הדירקטוריון

בעד

עבר

המענק המוצע נמצא על ידנו כמקובל.

דלק קבוצה

1084128

7421440

17/10/2021

מניות

 .3הארכת כהונתו של מר שמעון דורון כדירקטור חיצוני בחברה

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

לפידות חלץ יהש

1091248

97885

17/10/2021

 .1דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני
השותפות לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר  2020אשר פורסמו כחלק
יחידת השתתפות
מהדוח השנתי של השותפות לשנת  2020ביום  15במרץ ( 2021מספר
אסמכתא  )2021-01-035319במערכת המגנ"א

דיון

לפידות חלץ יהש

1091248

97885

17/10/2021

החלטת האסיפה

נימוקים

 .2אישור מינויו של משרד רואי החשבון  KPMGסומך -חייקין ושות' כמשרד
רואה החשבון המבקר של השותפות עד לתום האסיפה הכללית השנתית
יחידת השתתפות הבאה של השותפות ,והסמכת דירקטוריון השותף הכללי בשותפות לקבוע
את שכרו בעבור פעולות ביקורת ובעבור שירותים נוספים אשר ניתנים
לשותפות על ידי משרד רואי החשבון

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לשותפות.

לפידות חלץ יהש

1091248

97885

17/10/2021

 .3אישור מינויו של מר לירן גורל כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף
יחידת השתתפות הכללי בשותפות לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים שתחל ביום 18
באוקטובר ( 2021מועד סיום כהונתו הראשונה).

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

לפידות חלץ יהש

1091248

97885

17/10/2021

 .4אישור מינויו של עו"ד אריה אברמוביץ כמפקח בשותפות לתקופת כהונה
נוספת בת שלוש שנים שתחילתה ביום  10בספטמבר ( 2021מועד סיום
יחידת השתתפות
כהונתו הנוכחית) ,ואישור כי תנאי כהונתו והעסקתו של המפקח לא ישונו
ויהיו כפי שהם במועד אישור האסיפה

נגד

עבר

אנו סבורים כי נכון לעשות רוטציה בתפקיד לאחר
תקופת כהונה של מעל ל 9-שנים.

לפידות חלץ יהש

1091248

97885

17/10/2021

לאשר מחדש את דמי הניהול המשולמים מהשותפות לשותף הכללי,
העומדים על סך חודשי של  140,000ש"ח בתוספת מע"מ ,צמוד למדד
המחירים לצרכן של חודש פברואר  2010שהינו  104.2נקודות ,לתקופה של
יחידת השתתפות
שלוש שנים נוספות שתחילתה ביום  23באפריל  .2021על אף האמור,
בתקופה שמיום  23באפריל  2021ועד למועד בו תחודש הפקת הנפט
מחזקת חלץ I/19/יופחתו דמי הניהול בשיעור של .5%

נגד

עבר

ללא פירוט התמורה בגין כל אחד מהשירותים
הניתנים לא נוכל לתמוך במוצע.

דוניץ

400010

392006

18/10/2021

מניות

אישור חידוש מינויו של מר ישראל קולפניצקי כדירקטור חיצוני בחברה,
לתקופת כהונה נוספת (כהונה שלישית) של  3שנים ,החל מיום 23
באוקטובר 2021

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

דוניץ

400010

392006

18/10/2021

מניות

 .2בכפוף לנושא  1שעל סדר היום לעיל ,אישור תנאי כהונה כדירקטור חיצוני
בחברה ,ללא שינוי ,למר ישראל קולפניצקי

בעד

עבר

התנאים נמוצעים תואמים את מדיניותנו.

דוניץ

400010

392006

18/10/2021

מניות

 .3אישור חידוש מינויו של הדירקטור ,מר מרדכי חן ,לתקופת כהונה נוספת
עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

דוניץ

400010

392006

18/10/2021

מניות

 .4בכפוף לאישור נושא  3שעל סדר היום לעיל ,אישור תנאי כהונה והעסקה
כדירקטור בחברה ,ללא שינוי ,למר מרדכי חן

בעד

עבר

התנאים המוצעים תואמים את מדיניותנו.

דוניץ

400010

392006

18/10/2021

מניות

 .5אישור חידוש מינויו של יו"ר הדירקטוריון ,מר יעקב דוניץ ,לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

דוניץ

400010

392006

18/10/2021

מניות

 .6לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור ,מר נסים אחיעזרא ,לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות 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

דוניץ

400010

392006

18/10/2021

מניות

 .7אישור חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה ,גב' אילנה קושניר,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות
של החברה

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

דוניץ

400010

392006

18/10/2021

מניות

 .8אישור הארכת תקופת ההודעה המוקדמת בהסכם ההעסקה של מר
אחיעזרא כמנכ"ל החברה ,במקרה של סיום העסקה ע"י מי מהצדדים ל6 -
חודשים (חלף תקופה של  30ימים על פי תנאי ההעסקה הנוכחיים) .יתר
תנאי ההעסקה של מר אחיעזרא יוותרו ללא שינוי

בעד

עבר

תקופת ההודעה המוקדמת תואמת את מדיניותנו.

דוניץ

400010

392006

18/10/2021

מניות

 .9אישור 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

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

דוניץ

400010

392006

18/10/2021

מניות

 .10דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר 2020

דיון

לסיכו

1140946

188158

18/10/2021

מניות

דיון בדוחות הכספים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב
ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2020כפי שפורסמו
במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת  2020שפורסם ביום  30במרץ
.2021

דיון

נימוקים

לסיכו

1140946

188158

18/10/2021

מניות

 .2למנות מחדש את משרד "הורוביץ עידן סבו טבת & ;ampכהן טבח רואי
חשבון" (פירמת  )Baker Tillyכרואה החשבון המבקר של החברה עד
לאסיפה השנתית הבאה.

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

לסיכו

1140946

188158

18/10/2021

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

עבר

הסתייגותנו הינה על רקע בני המשפחה מתוך סך
הדירקטוריון המהווים שיעור של .50%

לסיכו

1140946

188158

18/10/2021

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

עבר

הסתייגותנו הינה על רקע בני המשפחה מתוך סך
הדירקטוריון המהווים שיעור של .50%

לסיכו

1140946

188158

18/10/2021

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

עבר

הסתייגותנו הינה על רקע בני המשפחה מתוך סך
הדירקטוריון המהווים שיעור של .50%

לסיכו

1140946

188158

18/10/2021

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

עבר

הסתייגותנו הינה על רקע בני המשפחה מתוך סך
הדירקטוריון המהווים שיעור של .50%

לסיכו

1140946

188158

18/10/2021

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

עבר

הסתייגותנו הינה על רקע כפל הכהונה כדירקטור
וכסמנכ"ל בחברה.

לסיכו

1140946

188158

18/10/2021

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

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

לסיכו

1140946

188158

18/10/2021

מניות

 .9לעדכן את סעיף ( 5.5תגמול משתנה תלוי ביצועים (מענק במזומן))
למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה באופן המבהיר כי תנאי הסף
למענק של רווח שנתי מינימאלי לא יחול על מענק שנתי לנושאי משרה
שאינם יו"ר ,מנכ"ל או בעלי שליטה ,כאמור בסעיף  1.4לדוח זימון האסיפה

בעד

עבר

אנו מוצאים את התיקון המוצע כמקובל.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

רימון

1178722

0

18/10/2021

מניות

 .1מינויה של ד"ר קרן בר חוה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה
של  3שנים אשר תחל במועד אישור האסיפה

רימון

1178722

0

18/10/2021

מניות

 .2מינויה של גב' אילה אסתר חפץ כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת
כהונה של  3שנים אשר תחל במועד אישור האסיפה

בעד

רימון

1178722

0

18/10/2021

מניות

 .3מינויו של מר אשר דן ינאי שליין כדירקטור ,אשר מיועד לכהן כדירקטור
בלתי תלוי בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

עבר

רימון

1178722

0

18/10/2021

מניות

 .4הכללת הדירקטורים ד"ר קרן בר חוה ,אילה אסתר חפץ ואשר דן ינאי
שליין בהסדרי ביטוח שיפוי ופטור לנושאי משרה בגין כהונתם כדירקטורים
בחברה

נגד

עבר

ארזיםש

138016

0

19/10/2021

מניות

 .1עדכון מדיניות התגמול של החברה ואישורה

נגד

היותה של החברה מחוקה ממסחר גורם לפגיעה
בציבור בעלי המניות.

ארזיםש

138016

0

19/10/2021

מניות

 .2עדכון תנאי כהונת והעסקת מנכ"ל החברה

נגד

היותה של החברה מחוקה ממסחר גורם לפגיעה
בציבור בעלי המניות.

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

כתב הפטור המוצע אינו בהתאם לנוסח המסויג,
בניגוד למדיניותנו.

אקסיליון

383018

2073

19/10/2021

מניות

 .1לאשר את עדכון מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצורף כנספח א'
לדוח הזימון לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית.

נגד

עבר

אנו מוצאים את התקרות המוצעות כגבוהות ביחס
לגודל החברה והיקף פעילותה.

אקסיליון

383018

2073

19/10/2021

מניות

 .2לאשר את תנאי העסקתו של מר יעקב סלע בתפקידו כמנכ"ל החברה
בהתאם למפורט בדו"ח זה וזאת החל ממועד מינויו לתפקיד.

בעד

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים בהתאם לגודל
החברה והיקף פעילותה.

אל על

1087824

468455

19/10/2021

מניות

 .1אישור מינויו של הדירקטור המכהן בחברה ,מר קנת'' ניל רוזנברג,
לתקופת כהונה שעד מועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אל על

1087824

468455

19/10/2021

מניות

 . .2אישור מינויו של הדירקטור המכהן בחברה ,מר דרל הגלר ,לתקופת
כהונה שעד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

גנגו

1178862

0

19/10/2021

מניות

 .1אישור מינוי הגב' הילה שמע חיינר כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

גנגו

1178862

0

19/10/2021

מניות

 .2אישור מינוי מר יונתן מלכה כדירקטור חיצוני בחברה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

ישראמקו יהש

232017

4015208

20/10/2021

 .1אישור הסכם פשרה מוצע בבוררות שמתנהלת בין ישראמקו אינק .ותמר
יחידת השתתפות
רויאלטיז לבין השותפות

בעד

עבר

אנו סבורים כי הסכם הפשרה המוצע הינו סביר.

ישראמקו יהש

232017

4015208

20/10/2021

 .2תיקון סעיפים  8.1 ,5ו.8.3 -ב להסכם השותפות ,בנוסח המצורף כנספח
יחידת השתתפות
א' לדוח הזימון

בעד

עבר

אנו מוצאים את התיקונים המוצעים כמקובלים.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

טרמינל איקס

1178714

0

21/10/2021

מניות

 .1אישור מינויו של מר אלעד ורד לדירקטור בחברה כמפורט בסעיף 1.1
לדוח האסיפה

בעד

טרמינל איקס

1178714

0

21/10/2021

מניות

 .2אישור מינויה של גב' סיגל ברוך לדירקטורית בחברה כמפורט בסעיף 1.1
לדוח האסיפה

בעד

טרמינל איקס

1178714

0

21/10/2021

מניות

 .3אישור מינויו של מר מייקי בן ארי לדירקטור בחברה כמפורט בסעיף 1.1
לדוח האסיפה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

טרמינל איקס

1178714

0

21/10/2021

מניות

 .4אישור מינויה של גב' ורדית גונדטר לדירקטורית בחברה כמפורט בסעיף
 1.1לדוח האסיפה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

טרמינל איקס

1178714

0

21/10/2021

מניות

 .5אישור מינויו של מר רוני בר און לדירקטור בלתי תלוי בחברה כמפורט
בסעיף  1.1לדוח האסיפה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

טרמינל איקס

1178714

0

21/10/2021

מניות

 .6אישור מינויה של גב' סבינה בירן לדירקטורית חיצונית בחברה כמפורט
בסעיף  1.2לדוח האסיפה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

טרמינל איקס

1178714

0

21/10/2021

מניות

 .7אישור מינויו של פרופ' חיים אסיאג לדירקטור חיצוני בחברה כמפורט
בסעיף  1.3לדוח האסיפה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מגדל ביטוח

1081165

4010121

21/10/2021

מניות

חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בחברה לאשר חלוקת דיבידנד לבעלי המניות
בסך של  47מיליון ש"ח המהווים ,נכון ליום החלטת הדירקטוריון0.04460 ,
ש"ח למניה ו 445.959%-מהונה המונפק והנפרע של החברה .הדיבידנד
ישולם לבעלי המניות של החברה שיהיו רשומים בפנקס בעלי המניות של
החברה בתום היום הקובע ( )26.10.2021אשר בהתאם להוראות הבורסה
יהווה גם את יום האקס .מועד התשלום יחול ביום .03.11.2021

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
הורד מסדר היום
התפקיד.

החברה עומדת בכלל המבחנים לחלוקת דיבידנד.

ריט 1

1098920

3181692

21/10/2021

מניות

 .1מינוי מחדש של דרור גד כדירקטור בחברה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

ריט 1

1098920

3181692

21/10/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של דוד ברוך כדירקטור בחברה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

ריט 1

1098920

3181692

21/10/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של יצחק שריר כדירקטור בלתי תלוי בחברה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

ריט 1

1098920

3181692

21/10/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של יקותיאל (קותי) גביש כדירקטור בחברה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

ריט 1

1098920

3181692

21/10/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של עופר ארדמן כדירקטור בחברה

בעד

עבר

המועמד 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

ריט 1

1098920

3181692

21/10/2021

מניות

 .6מינוי רואי חשבון מבקרים לחברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את
שכרם

בעד

עבר

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

ריט 1

1098920

3181692

21/10/2021

מניות

 .7הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2020

דיון

פועלים

662577

35008109

21/10/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31.12.2020
ובדוחות הדירקטוריון וההנהלה לשנה שהסתיימה באותו התאריך.

דיון

פועלים

662577

35008109

21/10/2021

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

המשרד בעל הידע והניסיון לערוך שירותי ביקורת
לבנק.

פועלים

662577

35008109

21/10/2021

מניות

 .3לאשר את מינויו של מר יואל מינץ לכהונה כדירקטור חיצוני לפי הוראה
 301בבנק לתקופה של שלוש שנים ,כמפורט בדוח.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

פועלים

662577

35008109

21/10/2021

מניות

 .4לאשר את מינויו של מר רון הדסי לכהונת דירקטור חיצוני לפי הוראה 301
בבנק לתקופה של שלוש שנים ,כמפורט בדוח.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

פועלים

662577

35008109

21/10/2021

מניות

 .5לאשר את מינויו של מר ראובן קרופיק לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
חיצוני לפי הוראה  301בבנק לתקופה של שלוש שנים ,כמפורט בדוח.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

פועלים

662577

35008109

21/10/2021

מניות

 .6לאשר את מינויה של גב' אודליה לבנון לכהונת דירקטורית אחרת (שאינה
דירקטורית חיצונית) בבנק לתקופה של שלוש שנים ,כמפורט בדוח.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

פועלים

662577

35008109

21/10/2021

מניות

 .7לאשר את מינויה של גב' רונית שוורץ לכהונת דירקטורית אחרת (שאינה
דירקטורית חיצונית) בבנק לתקופה של שלוש שנים ,כמפורט בדוח.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

כהן פיתוח

810010

561457

24/10/2021

מניות

 .1דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020

דיון

כהן פיתוח

810010

561457

24/10/2021

מניות

 .2לאשר מינוי 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

810010

561457

24/10/2021

מניות

 .3לאשר מינוי של מר שמשון (שוני) אלבק כדירקטור ,לתקופה שסיומה
בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

כהן פיתוח

810010

561457

24/10/2021

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

810010

561457

24/10/2021

מניות

 .5לאשר מינוי מחדש של הדירקטור אתגר סוארי ,לתקופה שסיומה בתום
האסיפה 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

כהן פיתוח

810010

561457

24/10/2021

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

810010

561457

24/10/2021

מניות

 .7לאשר את תיקון סעיפים  6.2 ,4ו 13-למדיניות התגמול של החברה,
בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זימון אסיפה כללית של בעלי המניות של
החברה.

בעד

אנו מוצאים את התיקון המוצע כמקובל.

נוסטרומו אנרגיה

1129451

131945

25/10/2021

מניות

 .1אישור איחוד הון המניות של החברה

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.

נוסטרומו אנרגיה

1129451

131945

25/10/2021

מניות

 .2אישור מינויה של גב' קים שהם ניר כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד

אנו סבורים כי למועמדת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

נוסטרומו אנרגיה

1129451

131945

25/10/2021

מניות

 .3אישור הצעה פרטית מהותית להקצאת כתבי אופציה (לא רשומים
למסחר) למר יורם אשרי ,הניתנים למימוש כל אחד למניה רגילה אחת של
החברה

בעד

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים בהתאם לגודל
החברה והיקף פעילותה.

סאני תקשורת

1082353

427627

25/10/2021

מניות

 .1הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח דירקטוריון של החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2020כפי שפורסמו בתאריך 25במרץ
( 2021אסמכתא.)2021-01-044862 :

דיון

סאני תקשורת

1082353

427627

25/10/2021

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

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור הדירקטורים הבלתי
תלויים מתוך סך הדירקטוריון ( ,)25%הנמוך
מהמבוקש ע"פ מדיניותנו (.)33%

סאני תקשורת

1082353

427627

25/10/2021

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

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור הדירקטורים הבלתי
תלויים מתוך סך הדירקטוריון ( ,)25%הנמוך
מהמבוקש ע"פ מדיניותנו (.)33%

סאני תקשורת

1082353

427627

25/10/2021

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

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור הדירקטורים הבלתי
תלויים מתוך סך הדירקטוריון ( ,)25%הנמוך
מהמבוקש ע"פ מדיניותנו (.)33%

סאני תקשורת

1082353

427627

25/10/2021

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

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור הדירקטורים הבלתי
תלויים מתוך סך הדירקטוריון ( ,)25%הנמוך
מהמבוקש ע"פ מדיניותנו (.)33%

סאני תקשורת

1082353

427627

25/10/2021

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

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור הדירקטורים הבלתי
תלויים מתוך סך הדירקטוריון ( ,)25%הנמוך
מהמבוקש ע"פ מדיניותנו (.)33%

סאני תקשורת

1082353

427627

25/10/2021

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

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור הדירקטורים הבלתי
תלויים מתוך סך הדירקטוריון ( ,)25%הנמוך
מהמבוקש ע"פ מדיניותנו (.)33%

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

סאני תקשורת

1082353

427627

25/10/2021

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

 .8מינוי משרד רואי החשבון  KPMGסומך-חייקין ושות' ,רואי חשבון כרואי
החשבון המבקרים של החברה לשנת  2021ועד 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 2021והסמכת
דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם".

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

סאני תקשורת

1082353

427627

25/10/2021

מניות

 .9אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מבעלת השליטה
בחברה ,לפידות קפיטל בע"מ ("לפידות") ,לפיו תעמיד לפידות לחברה
שירותי ניהול ,לרבות שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל ,באמצעות נושאי משרה
בכירים בלפידות ,לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום  1ביולי .2021

בעד

השירותים המוצעים הינם סבירים ביחס לשכר נושאי
המשרה בחברה האם.

גיבוי אחזקות

448019

115280

26/10/2021

מניות

 .1מתן התחייבות לשיפוי למר יהונתן כהן

בעד

כתבי הפטור והשיפוי המוצעים הינם בהתאם לקווים
המנחים במדיניותנו.

גיבוי אחזקות

448019

115280

26/10/2021

מניות

 .2מתן התחייבות לשיפוי למר יוסף לוי

בעד

כתבי הפטור והשיפוי המוצעים הינם בהתאם לקווים
המנחים במדיניותנו.

גיבוי אחזקות

448019

115280

26/10/2021

מניות

 .3אישור מדיניות תגמול

נגד

אמנת

654012

127194

27/10/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לתקופה של שנה
שהסתיימה ביום 31.12.2020

דיון

אמנת

654012

127194

27/10/2021

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

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אמנת

654012

127194

27/10/2021

מניות

 .3לאשר את תיקון סעיף  10.1למדיניות התגמול הנוכחית של החברה,
כמצורף בנספח א' וכמפורט בסעיף  2.1לדוח זימון האסיפה

בעד

אנו מוצאים את התיקון המוצע כסביר בשים לב כי
הינו בהתאם לניירות ערך.

אקסיליון

383018

2073

27/10/2021

מניות

 .1לאשר את תיקון תקנון החברה כמפורט בנספח א' לדוח מיידי זה

בעד

מבחינתנו את נוסח התקנון המעודכן ,אנו סבורים כי
השינויים שנעשו על ידי החברה הינם כמקובל בשוק.

אקסיליון

383018

2073

27/10/2021

מניות

 .2אין סעיף

גבעות יהש

506022

273738

27/10/2021

גבעות יהש

506022

273738

27/10/2021

ללא המלצה

עבר

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

מבוטלת

 .1מוצע למנות מחדש את משרד רואי החשבון זיו-האפט  BDOלרואה
החשבון המבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית
יחידת השתתפות
הבאה של השותפות והסמכת דירקטוריון השותף הכללי של השותפות
לקבוע את שכרו.

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

יחידת השתתפות  .2הארכת מינוי מר מרדכי זילבר 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

נימוקים

החלטת האסיפה

גבעות יהש

506022

273738

27/10/2021

יחידת השתתפות  .3הארכת מינוי מר איידלברג דוד כמפקח של השותפות

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

גבעות יהש

506022

273738

27/10/2021

 .4התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה בשותפות כעסקת
יחידת השתתפות
מסגרת

בעד

עסקת המסגרת תואמת את המקובל בשוק.

מגה אור

1104488

1905775

28/10/2021

מניות

 .1מינוי גב' עדי בלומנפלד-פנחס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת
כהונה בת שלוש שנים שתחילתה במועד אישור המינוי על ידי אסיפה זו

בעד

אנו סבורים כי למועמדת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

מגה אור

1104488

1905775

28/10/2021

מניות

 .2בכפוף לאישור האסיפה את כהונתה של גב' עדי בלומנפלד-פנחס
כדירקטורית חיצונית ,מוצע לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי לגב' עדי
בלומנפלד-פנחס בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים בחברה וכפי שיהיו
מעת לעת.

בעד

כתב השיפוי המוצע של החברה ,מגביל את סכום
השיפוי ל 25%-מהונה העצמי של החברה ,בהתאם
למדיניותנו.

מגה אור

1104488

1905775

28/10/2021

מניות

 .3בכפוף לאישור האסיפה את כהונתה של גב' עדי בלומנפלד-פנחס
כדירקטורית חיצונית ,מוצע לאשר מתן כתב פטור מאחריות לגב' עדי
בלומנפלד-פנחס ,בהתאם לתנאים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת.

בעד

כתב הפטור הינו בהתאם לנוסח המסויג ,בהתאם
למדיניותנו.

מגה אור

1104488

1905775

28/10/2021

מניות

 .4בכפוף לאישור האסיפה את כהונתה של גב' עדי בלומנפלד-פנחס
כדירקטורית חיצונית ,מוצע לאשר להכליל את גב' עדי בלומנפלד-פנחס
בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה ,בהתאם
לתנאים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת.

בעד

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

קפיטל פוינט

1097146

50450

31/10/2021

מניות

 .1אישור מינויה של גב' לימור אריאל כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת
הונה בת  3שנים החל ממועד אישורה של האסיפה

ללא המלצה

קפיטל פוינט

1097146

50450

31/10/2021

מניות

 .2אישור מינויו של מר אסף דוד מרגלית כדירקטור חיצוני בחברה תקופת
הונה בת  3שנים החל ממועד אישורה של האסיפה

ללא המלצה

קפיטל פוינט

1097146

50450

31/10/2021

מניות

 .3לאשר לה"ה לימור אריאל ואסף דוד מרגלית ,בכפוף למינויים לדירקטורים
חיצוניים בחברה ,כתב שיפוי וכתב פטור בנוסחים המקובלים בחברה

ללא המלצה

סקירה ללא המלצה.

קפיטל פוינט

1097146

50450

31/10/2021

מניות

 .4אישור תיקון תקנון החברה לעניין הוראות שונות

ללא המלצה

סקירה ללא המלצה.

קפיטל פוינט

1097146

50450

31/10/2021

מניות

 .5אישור הגמול המעודכן של ד"ר יהושע (שוקי) גלייטמן כיו"ר דירקטוריון
החברה

ללא המלצה

סקירה ללא המלצה.

סקירה ללא המלצה.

נדחה

סקירה ללא המלצה.

מכלול מימון

1179753

0

31/10/2021

מניות

 .1מינוי גברת עדי בלומנפלד -פנחס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת
כהונה בת שלוש ( )3שנים ,החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית

בעד

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

מכלול מימון

1179753

0

31/10/2021

מניות

 .2מינוי מר אריאל לוינגר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש
( )3שנים ,החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית

בעד

עבר

המועמד 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

מכלול מימון

1179753

0

31/10/2021

מניות

 .3מינוי גברת נטע בנארי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה עד למועד
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,וזאת החל ממועד אישורה של
האסיפה הכללית

בעד

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

דלק קידוחים יהש

475020

12043339

31/10/2021

 .1אישור למכירת זכויותיה של השותפות בשיעור של  22%בחזקות I/12
יחידת השתתפות
"תמר" ו" I/13 -דלית"

בעד

עבר

אנו סבורים כי העסקה הינה לטובת השותפות.

דלק קידוחים יהש

475020

12043339

31/10/2021

 .2בכפוף לאישור העסקה ,כאמור בהחלטה מס'  1לעיל ולהשלמתה ,מוצע
לאשר תשלום מענק מיוחד למר יוסי אבו ,מנכ"ל השותף הכללי ,בגובה 6
יחידת השתתפות
משכורות חודשיות ברוטו ,בחריגה ממדיניות התגמול של השותפות ,לאור
תרומתו המיוחדת לקידום והשלמת העסקה

נגד

עבר

אמת

382010

667005

31/10/2021

מניות

 .1אישור הקצאת אופציות למנכ"ל החברה

בעד

לא עבר

הום ביוגז

1172204

0

01/11/2021

מניות

לאשר את עדכון תנאי כהונתו של מר בועז שויגר בתפקידו כיו"ר הדירקטוריון
של החברה ,החל מיום  1באוגוסט .2021

בעד

עבר

התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוק.

הום ביוגז

1172204

0

01/11/2021

מניות

לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר אושיק משה אפרתי בתפקידו
כמנכ"ל של החברה ,החל מיום  1באוגוסט .2021

בעד

עבר

התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוק.

הום ביוגז

1172204

0

01/11/2021

מניות

 .3לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר ארז לנצר ,החל מיום 1
באוגוסט .2021

בעד

עבר

התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוק.

הום ביוגז

1172204

0

01/11/2021

מניות

 .4לאשר עדכון תנאי העסקתו של מר יאיר לב טלר ,החל מיום  1באוגוסט
.2021

בעד

עבר

התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוק.

הום ביוגז

1172204

0

01/11/2021

מניות

 .5עדכון תנאי העסקתה של הגב' אורית אפרתי ,מנהלת משאבי אנוש
ורעייתו של מר אושיק אפרתי – מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה

בעד

עבר

התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוק.

הום ביוגז

1172204

0

01/11/2021

מניות

 .6עדכון תנאי העסקתו של מר פז אפרתי ,עובד החברה ואחיו של אושיק
אפרתי – מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה

בעד

עבר

התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוק.

כלל ביוטכנו

1104280

339240

01/11/2021

מניות

 .1דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020

דיון

דיון

כלל ביוטכנו

1104280

339240

01/11/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון
המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה.

בעד

עבר

המשרד בעל והידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת
לחברה.

כלל ביוטכנו

1104280

339240

01/11/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר אבי פישר ,יו"ר הדירקטוריון ,לתקופת כהונה נוספת
עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף 1.3
לזימון האסיפה.

נגד

עבר

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור דירקטורים בלתי
תלויים נמוך מתוך סך חברי הדירקטוריון.

נימוקים

המענק המוצע הינו בחריגה ממדיניותנו.

תנאי ההקצאה וחבילת התגמול תואמים את המקובל
בשוק.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

כלל ביוטכנו

1104280

339240

01/11/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של פרופ' גבי ברבש לתקופת כהונה נוספת עד לתום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף  1.3לזימון
האסיפה.

כלל ביוטכנו

1104280

339240

01/11/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של גב' סיגליה חפץ לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף  1.3לזימון האסיפה.

נגד

כלל ביוטכנו

1104280

339240

01/11/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של גב' נופר מלובני לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף  1.3לזימון האסיפה.

נגד

עבר

כלל ביוטכנו

1104280

339240

01/11/2021

מניות

 .7מינוי מחדש של מר תומר בבאי לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף  1.3לזימון האסיפה.

נגד

עבר

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור דירקטורים בלתי
תלויים נמוך מתוך סך חברי הדירקטוריון.

ברימאג דיגיטל

1094283

165121

03/11/2021

מניות

 .1לאשר את תנאי הכהונה והעסקה של מנכ"ל החברה ,מר יאיר רוזן,
כמפורט בסעיף  6.2לדוח המיידי ,בתוקף מיום  1בינואר 2022

בעד

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

ברימאג דיגיטל

1094283

165121

03/11/2021

מניות

 .2לאשר את תיקון תקנון ההתאגדות של החברה ,בנוסח המוצע המצורף
כנספח ב' לדוח המיידי

בעד

עבר

התיקונים המוצעים נראים לנו כסבירים בהתאם
למקובל בחברות דומות.

ברימאג דיגיטל

1094283

165121

03/11/2021

מניות

 .3לאשר תיקון והענקה של כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה
המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה,
במישרין ו/או בעקיפין ,למעט לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה
בחברה ו/או קרוביהם .נוסח כתב השיפוי המוצע ,מצורף כנספח ג' לדוח מיידי

בעד

עבר

כתב השיפוי מוגבל לעד  25%מהונה העצמי של
החברה.

ברימאג דיגיטל

1094283

165121

03/11/2021

מניות

 .4לאשר תיקון והענקה 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 ,ובכלל זה
לזילברשטיין ,לתקופה של שלוש ( )3שנים ,בתוקף מיום  23באוקטובר
 .2021נוסח כתב השיפוי המוצע ,מצורף כנספח ג' לדוח המיידי

בעד

ברימאג דיגיטל

1094283

165121

03/11/2021

מניות

 .5לאשר תיקון והענקה של כתב פטור לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה
המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה,
במישרין ו/או בעקיפין ,למעט לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה
בחברה ו/או קרוביהם .נוסח כתב הפטור המוצע מצורף כנספח ד' לדוח
המיידי

בעד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נגד

עבר

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור דירקטורים בלתי
תלויים נמוך מתוך סך חברי הדירקטוריון.

עבר

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור דירקטורים בלתי
תלויים נמוך מתוך סך חברי הדירקטוריון.

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור דירקטורים בלתי
תלויים נמוך מתוך סך חברי הדירקטוריון.

עבר

עבר

נימוקים

כתב השיפוי מוגבל לעד  25%מהונה העצמי של
החברה.

כתב הפטור הינו בהתאם לנוסח המקובל הנהוג
בהתאם למדיניותנו.

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

לא עבר

בעד

 לאשר תיקון והענקה של כתב פטור לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה.6
או שיכהנו מעת לעת/ המכהנים ו,או קרוביהם/שהינם בעלי שליטה בחברה ו
 ובכלל זה,או בעקיפין/ במישרין ו,או בחברות המצויות בשליטתה/בחברה ו
 באוקטובר23  בתוקף מיום,) שנים3(  לתקופה של שלוש,לזילברשטיין
 נוסח כתב הפטור המוצע מצורף כנספח ד' לדוח המיידי.2021

מניות

03/11/2021

165121

1094283

ברימאג דיגיטל

-1.1 '' בהתאם לס,מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון
 למדיניות2.2.1-2.2.3  למדיניות וכן1.2

עבר

בעד

,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, Gili Hart, Michel
.Habib, Sangwoo Lee, Brian Schwartz and Bernhard Kirschbaum

מניות

04/11/2021

0

1158997

אנלייבקס

4.2.9 '' בהתאם לס,תגמול הוני לדירקטורים ודחצים
למדיניות

עבר

בעד

To approve the grant of 6,750 Restricted Stock Units .2
(“RSUs”), in the aggregate, to each of our non-executive
directors for the periods 2019 and 2020 (3,375 RSUs per each
.of 2019 and 2020), vesting annually over 4 years

מניות

04/11/2021

0

1158997

אנלייבקס

נגד

To approve an amendment to the chairman agreement .3
between the Company and A.S. Novik Ltd. (the “Amended
Chairman Agreement”) pursuant to which Mr. Shai Novik, the
chairman of our board of directors, will be entitled to 3.33% of
gross proceeds received by the Company or its shareholders in
connection with a commercial transaction with the Company or
sale of the Company, as set forth in Section 3(g) of the Amended
.Chairman Agreement attached hereto as Exhibit A

מניות

04/11/2021

0

1158997

אנלייבקס

מניות

04/11/2021

0

1158997

אנלייבקס

נימוקים

כתב הפטור הינו בהתאם לנוסח המקובל הנהוג
.בהתאם למדיניותנו

3 '' בהתאם לס, רכיב משתנה במזומן,תגמול בכירים
למדיניות

החלטת האסיפה

עבר (רוב מיוחד
)ללא פירוט

 למדיניות4 ''תגמול בכירים בהתאם לס

עבר

בעד

To approve a further provision to the Amended Chairman .4
.Agreement, pursuant to which the remuneration payable to Mr
Novik will be paid in Israeli Shekels (NIS) instead of US Dollars
(USD), at a fixed NIS:$ exchange rate, as set forth in Sections
3(a) and 3(f) of the Amended Chairman Agreement attached
.hereto as Exhibit A

4.2.5 '' בהתאם לס, משתנה הוני,תגמול בכירים
למדיניות

עבר

נגד

To approve the grant of 81,075 RSUs, to Mr. Shai Novik, the .5
,Company's Executive Chairman, as an equity bonus for 2020
.vesting annually over a 4-year period

מניות

04/11/2021

0

1158997

אנלייבקס

3 '' בהתאם לס, רכיב משתנה במזומן,תגמול בכירים
למדיניות

עבר (רוב מיוחד
)ללא פירוט

בעד

To approve the payment of a $60,000 cash bonus for 2020 to .6
.Mr. Oren Hershkovitz, the Company's Chief Executive Officer

מניות

04/11/2021

0

1158997

אנלייבקס

4.2.5 '' בהתאם לס, משתנה הוני,תגמול בכירים
למדיניות

עבר (רוב מיוחד
)ללא פירוט

נגד

To approve the grant of 25,350 RSUs, to Mr. Oren .7
Hershkovitz, as an equity bonus for 2020, vesting annually over
.a 4-year period

מניות

04/11/2021

0

1158997

אנלייבקס

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

To approve a 5% increase for Mr. Oren Hershkovitz in his .8
base salary in 2021 over his 2020 base salary and to set his
.target-bonus for 2021 at up to 30% of his 2021 base salary

מניות

04/11/2021

0

1158997

אנלייבקס

נגד

,To approve the grant of 30,750 RSUs, to Dr. Dror Mevorach .9
the Company's Chief Scientific Officer, as an equity bonus for
.vesting annually over a 4-year period ,2020

מניות

04/11/2021

0

1158997

אנלייבקס

לא עבר

נגד

Mr. Baruch Halpert, who has been serving on the Board of .10
Directors of the Company since 2017, is departing from the
Board and is not suggested for re-election in this General
Meeting of shareholders. In light of the completion of the service
of Mr. Baruch Halpert as a director, the shareholders are asked
to approve, subject to certain conditions, the acceleration of the
vesting of (i) 24,412 options previously granted to him; and (ii)
RSUs, subject to their being granted to him under 6,750
.Proposal 2 at this Meeting

מניות

04/11/2021

0

1158997

אנלייבקס

עבר

נגד

.To approve the extension of the exercise period in which Mr .11
.Halpert may exercise his vested options to December 31, 2024

מניות

04/11/2021

0

1158997

אנלייבקס

עבר (רוב מיוחד
)ללא פירוט

נגד

To approve an amendment to Section 10.2.5 of the .12
Company’s Compensation Policy for Executives and Directors
.as set forth in Proxy Statement

מניות

04/11/2021

0

1158997

אנלייבקס

בעד

-To approve an increase in cash compensation for non .13
executive board members of the Company from its current level
approximately 14,345 USD fixed fee per annum, plus 370 USD(
per meeting), by 25% per year, until up to the maximum amount
.permitted under Israeli law for external directors

מניות

04/11/2021

0

1158997

אנלייבקס

עבר

בעד

To reappoint BKR Yarel &amp; Partners CPA, the .14
Company’s auditors for the year ending December 31, 2021, 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

מניות

04/11/2021

0

1158997

אנלייבקס

דיון

דיון

To review the Company’s Annual Report and financial .15
statements for the year ended December 31, 2021, and to
transact such other business as may properly come before the
.Meeting

מניות

04/11/2021

0

1158997

אנלייבקס

דיון

דיון

Management will also be giving a presentation on the .16
Company’s current business plans

מניות

04/11/2021

0

1158997

אנלייבקס

בעד

, מינוי מחדש של מר שלמה שרף לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני.1
 לדוח הזימון1.1 כמפורט בסעיף

מניות

07/11/2021

2664809

627034

דלתא

נימוקים

החלטת האסיפה

המלצה

3 '' בהתאם לס, רכיב משתנה במזומן,תגמול בכירים
למדיניות

עבר (רוב מיוחד
)ללא פירוט

בעד

4.2.5 '' בהתאם לס, משתנה הוני,תגמול בכירים
למדיניות

עבר (רוב מיוחד
)ללא פירוט

4.2.5 '' בהתאם לס, משתנה הוני,תגמול בכירים
למדיניות

 למדיניות4 ''תגמול בכירים בהתאם לס

4.2.8 '' בהתאם לס,שכר דירקטורים ודחצים
למדיניות

 למדיניות14 '' בהתאם לס,מינוי רואה חשבון מבקר

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

עבר

נושאים שעל סדר היום

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

דלתא

627034

2664809

07/11/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של מר יהושע (שוקי) גולד לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
חיצוני ,כמפורט בסעיף  1.2לדוח הזימון

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

דלתא

627034

2664809

07/11/2021

מניות

 .3אישור מעבר ממתכונת דיווח בהתאם להוראות פרק ו׳ לחוק ניירות ערך
למתכונת דיווח בהתאם להוראות פרק ה'  3לחוק ניירות ערך ,כמפורט
בסעיף  1.3לדוח הזימון

בעד

אנו סבורים כי השינוי אינו צפוי לפגוע בבעלי המניות
בחברה.

דלתא

627034

2664809

07/11/2021

מניות

 .4אישור התקשרות החברה בהסכם זכויות רישום (Registration Rights
 )Agreementעם בעלי מניות עיקריים (ולרבות בעל השליטה בחברה),
למתן זכות רישום בקשר עם ניירות ערך של החברה המוחזקים על ידיהם,
במישרין ו/או בעקיפין ,כמפורט בסעיף  1.4לדוח הזימון

בעד

הענקת זכויות רישום לבעלי המניות העיקריים
מקובלת בקרב חברות הנסחרות בארה"ב.

מגדל ביטוח

1081165

4010121

08/11/2021

מניות

 .1אישור עדכון מדיניות התגמול הקיימת של החברה לאשר עדכון למדיניות
התגמול הקיימת של החברה ,כך שמדיניות התגמול של החברה תהא בנוסח
המצ"ב כנספח א' לדוח זימון זה.

בעד

מגדל ביטוח

1081165

4010121

08/11/2021

מניות

 .2אישור לחברה לשלם לחברה הבת ,מגדל חברה לביטוח בע"מ ("מגדל
ביטוח") ,את החלק היחסי ( )10%מעלות העסקתו של האלוף במיל .מר
יפתח רון-טל (להלן" :מר רון-טל") ,המשמש כיו"ר דירקטוריון מגדל ביטוח על
פי תנאי העסקתו כפי שאושרו במוסדות מגדל ביטוח ,וזאת בשל כהונתו
כמנכ"ל החברה ,ואישור מתן פטור ,ושיפוי בנוסח המקובל בחברה למר רון-
טל .לאשר לחברה לשלם לחברה הבת ,מגדל ביטוח ,את החלק היחסי
( )10%מעלות העסקתו של מר רון-טל ,המשמש כיו"ר דירקטוריון מגדל
ביטוח על פי תנאי העסקתו כפי שאושרו במוסדות מגדל ביטוח ומפורטים
בדוח זה ,וזאת בשל כהונתו כמנכ"ל החברה ,ולאשר כי למר רון-טל יוענק
כתב שיפוי בנוסח כפי שניתן ליתר נושאי המשרה בחברה ,בהתאם לאישור
האסיפה הכללית של החברה מיום  7בפברואר  2012וכן הוא יהיה זכאי
לפטור כמו יתר נושאי המשרה בחברה.

בעד

מגדל ביטוח

1081165

4010121

08/11/2021

מניות

 .3אישור מתן פטור ושיפוי בנוסח המקובל בחברה למר רון תור ,שמונה לכהן
כדירקטור בלתי תלוי בחברה .הענקת כתב שיפוי למר רון תורבנוסח כפי
שניתן ליתר נושאי המשרה בחברה ,בהתאם לאישור האסיפה הכללית של
החברה מיום  7בפברואר  2012וכן הוא יהיה זכאי לפטור כמו יתר נושאי
המשרה בחברה.

בעד

אינטרגאמא

174011

150755

09/11/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה ,לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2020

דיון

אינטרגאמא

174011

150755

09/11/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של מר בנימין ליברמן כדירקטור  ,כמפורט בדוח זימון
האסיפה

עבר

אינטרגאמא

174011

150755

09/11/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר תנחום אורן כדירקטור  ,כמפורט בדוח זימון האסיפה

עבר

אינטרגאמא

174011

150755

09/11/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר זאב פלדמן כדירקטור בלתי תלוי  ,כמפורט בדוח זימון
האסיפה

עבר

עבר

לא עבר

עבר

על אף שתנאי הפרישה המוצעים חורגים ממדיניותנו,
לאור הצורך ביציבות בהנהלת החברה ,אנו תומכים
בתיקונים המוצעים.

אנו מוצאים את התנאים כמקובלים.

נוסח כתבי הפטור והשיפוי תואמים את מדיניותנו.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

פוליגון

745018

126149

09/11/2021

מניות

 .1נושא מס'  1שעל סדר היום  -סיום כהונת מר יהודה בכר כדירקטור
בחברה .תמצית ההחלטה המוצעת :לאשר את סיום כהונתו של מר יהודה
בכר כדירקטור בחברה

פוליגון

745018

126149

09/11/2021

מניות

 .2נושא מס'  2שעל סדר היום  -סיום כהונת גב' רונית בן יעקב כדירקטורית
בחברה .תמצית ההחלטה המוצעת :לאשר את סיום כהונתה של גב' רונית בן
יעקב כדירקטורית בחברה

ללא המלצה

פוליגון

745018

126149

09/11/2021

מניות

 .3נושא מס'  3שעל סדר היום  -סיום כהונת רו"ח אורן ונונו כדירקטור בלתי
תלוי בחברה .תמצית ההחלטה המוצעת :לאשר את סיום כהונתו של רו"ח
אורן ונונו כדירקטור בלתי תלוי בחברה

ללא המלצה

לא עבר

פוליגון

745018

126149

09/11/2021

מניות

 .4נושא מס'  4שעל סדר היום  -סיום כהונת מר ניר מימון כדירקטור בחברה.
תמצית ההחלטה המוצעת :לאשר את סיום כהונתו של מר ניר מימון
כדירקטור בחברה

ללא המלצה

לא עבר

פוליגון

745018

126149

09/11/2021

מניות

 .5נושא מס'  5שעל סדר היום  -סיום כהונת מר אורי מימון כדירקטור
בחברה .תמצית ההחלטה המוצעת :לאשר את סיום כהונתו של מר אורי
מימון כדירקטור בחברה

ללא המלצה

לא עבר

פוליגון

745018

126149

09/11/2021

מניות

 .6נושא מס'  6שעל סדר היום  -סיום כהונת רו"ח יחזקאל חוגי כדירקטור
בלתי תלוי בחברה תמצית ההחלטה המוצעת :לאשר את סיום כהונתו של
רו"ח יחזקאל חוגי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

ללא המלצה

לא עבר

פוליגון

745018

126149

09/11/2021

מניות

 .7נושא מס'  7שעל סדר היום  -סיום כהונת רו"ח חן שרייבר כדירקטור
חיצוני בחברה תמצית ההחלטה המוצעת :לאשר את סיום כהונתו של רו"ח
חן שרייבר כדירקטור חיצוני בחברה

ללא המלצה

הורד מסדר היום

פוליגון

745018

126149

09/11/2021

מניות

 .8נושא מס'  - 8מינויה של רו"ח נירה ליפשיץ כדירקטורית חיצונית בחברה
תמצית החלטה מוצע :למנות את רו"ח נירתה ליפשיץ כדירקטורית חיצונית
בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ,שתחילתה במועד אישור האסיפה,
ולאשר זכאותה לגמול שנתי ולגמול השתתפות בהתאם לדרגת החברה כפי
שתהא מעת לעת ,בהתאם ל"סכום המזערי" כהגדרתו בתקנות הגמול ,וכן
הכללתה במסגרת פוליסת הביטוח לנושאי המשרה בחברה ,והענקת כתב
שיפוי כמקובל בחברה

ללא המלצה

פוליגון

745018

126149

09/11/2021

מניות

 .9נושא מס'  - 9מינויה של גב' תמר אדלר כדירקטורית חיצונית בחברה
תמצית החלטה מוצעת :למנות את גב' תמר אדלר כדירקטורית חיצונית
בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ,שתחילתה במועד אישור האסיפה,
ולאשר זכאותה לגמול שנתי ולגמול השתתפות בהתאם לדרגת החברה כפי
שתהא מעת לעת ,בהתאם ל"סכום המזערי" כהגדרתו בתקנות הגמול ,וכן
הכללתה במסגרת פוליסת הביטוח לנושאי המשרה בחברה ,והענקת כתב
שיפוי כמקובל בחברה

ללא המלצה

פוליגון

745018

126149

09/11/2021

מניות

 .10נושא מס'  10שעל סדר היום  -מינויו של רו"ח ליאור עמית כדירקטור
חיצוני בחברה תמצית החלטה מוצעת :למנות את רו"ח ליאור עמית
כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ,שתחילתה במועד
אישור האסיפה ,ולאשר זכאותו לגמול שנתי ולגמול השתתפות בהתאם
לדרגת החברה כפי שתהא מעת לעת ,בהתאם ל"סכום המזערי" כהגדרתו
בתקנות הגמול ,וכן הכללתו במסגרת פוליסת הביטוח לנושאי המשרה
בחברה ,והענקת כתב שיפוי כמקובל בחברה

ללא המלצה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

ללא המלצה

לא עבר

לא עבר

לא עבר

לא עבר

לא עבר

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

פוליגון

745018

126149

09/11/2021

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

 .11נושא מס'  - 11מינויה של ד"ר אסתרי גילעז-רן כדירקטורית בחברה.
תמצית החלטה מוצעת :למנות את ד"ר אסתרי גלעז-רן כדירקטורית בחברה
החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה

ללא המלצה

לא עבר

פוליגון

745018

126149

09/11/2021

מניות

 .12נושא מס'  - 12מינויה של גב' קרן כהן כדירקטורית בחברה .תמצית
החלטה מוצעת :למנות את גב' קרן כהן כדירקטורית בחברה החל ממועד
אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

ללא המלצה

לא עבר

פוליגון

745018

126149

09/11/2021

מניות

 .13נושא מס'  13שעל סדר היום – ביטול כתב התחייבות לשיפוי של מר
יהודה בכר .תמצית החלטה מוצעת :לבטל את כתב ההתחייבות לשיפוי של
מר יהודה בכר

ללא המלצה

לא עבר

פוליגון

745018

126149

09/11/2021

מניות

 .14נושא מס'  14שעל סדר היום  -ביטול כתב התחייבות לשיפוי של גב'
רונית בן יעקב .תמצית החלטה מוצעת :לבטל את כתב ההתחייבות לשיפוי
של גב' רונית בן יעקב

ללא המלצה

לא עבר

פוליגון

745018

126149

09/11/2021

מניות

 .15נושא מס'  15שעל סדר היום  -ביטול כתב התחייבות לשיפוי של רו"ח
אורן ונונו .תמצית החלטה מוצעת :לבטל את כתב ההתחייבות לשיפוי של
רו"ח אורן ונונו

ללא המלצה

לא עבר

פוליגון

745018

126149

09/11/2021

מניות

 .16נושא מס'  16שעל סדר היום  -ביטול כתב התחייבות לשיפוי של רו"ח
יחזקאל חוגי .נוסח החלטה מוצע :לבטל את כתב ההתחייבות לשיפוי של
רו"ח יחזקאל חוגי

ללא המלצה

לא עבר

פוליגון

745018

126149

09/11/2021

מניות

 .17נושא מס'  17שעל סדר היום  -ביטול כתב התחייבות לשיפוי של רו"ח חן
שרייבר .תמצית ההחלטה המוצעת :לבטל את כתב ההתחייבות לשיפוי של
רו"ח חן שרייבר

ללא המלצה

הורד מסדר היום

אייאיאס

431015

1089991

09/11/2021

מניות

 .1מינוי מחדש של מר חיים גייר כדירקטור בחברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אייאיאס

431015

1089991

09/11/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של גב' נועה גייר כדירקטורית בחברה.

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אייאיאס

431015

1089991

09/11/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר יעקב לסקוב כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אייאיאס

431015

1089991

09/11/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה ,בריטמן אלמגור זהר
ושות' (.)Deloitte

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין הדרוש לערוך
שירותי ביקורת.

אייאיאס

431015

1089991

09/11/2021

מניות

 .5הארכת כהונתה של גב' איילת חייק כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אייאיאס

431015

1089991

09/11/2021

מניות

 .6עדכון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה לתקופה של שלוש שנים
נוספות.

בעד

עבר

אנו מוצאים את העדכונים כמקובלים.

חילן

1084698

2646211

09/11/2021

מניות

 .1הצגת הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר.2020 ,

דיון

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

חילן

1084698

2646211

09/11/2021

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.

חילן

1084698

2646211

09/11/2021

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

חילן

1084698

2646211

09/11/2021

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

עבר

חילן

1084698

2646211

09/11/2021

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

עבר

מגדלי ים תיכון

1131523

1034274

09/11/2021

מניות

 .1הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר2020 ,

דיון

דיון

מגדלי ים תיכון

1131523

1034274

09/11/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד  BDOזיו האפט ,כרואה החשבון המבקר של
החברה

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

מגדלי ים תיכון

1131523

1034274

09/11/2021

מניות

 .3אישור מינוי מחדש של הגברת הילה אמסטרדם כדירקטורית בחברה.

נגד

עבר

בחברה קיים מנגנון דירקטוריון מדורג שאינו תואם
את מדיניותנו.

מגדלי ים תיכון

1131523

1034274

09/11/2021

מניות

 .4אישור מינוי מחדש של מר שחר עקה כדירקטור בחברה.

נגד

עבר

בחברה קיים מנגנון דירקטוריון מדורג שאינו תואם
את מדיניותנו.

מגדלי ים תיכון

1131523

1034274

09/11/2021

מניות

 .5אישור מינויה של הגברת נורית שיאון כדירקטורית חיצונית לתקופת
כהונה ראשונה בת שלוש שנים ,שתחילתה במועד מינויה על ידי האסיפה

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

טופ גאם

1179142

0

09/11/2021

מניות

 .1מינוי הגב' מיכל לוצקי כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת כהונה
ראשונה של שלוש ( )3שנים החל ממועד אישור האסיפה ,ולאשר לה תגמול,
לרבות ביטוח

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

טופ גאם

1179142

0

09/11/2021

מניות

 .2מינוי מר ג'יל מישל גמון ,כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת כהונה
ראשונה של שלוש ( )3שנים החל ממועד אישור האסיפה ,ולאשר לו תגמול,
לרבות ביטוח

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

טופ גאם

1179142

0

09/11/2021

מניות

 .3לאשר לגב' לוצקי ומר גמון בכפוף לאישור מינויים לכהונה כדירקטורים
חיצוניים בחברה כתב פטור ,כמפורט בדו"ח זימון

בעד

עבר

החברה פרסמה דוח זימון מתוקן והתאימה את נוסח
כתב הפטור למקובל על פי מדיניותנו.

טופ גאם

1179142

0

09/11/2021

מניות

 .4לאשר לגב' לוצקי ומר גמון בכפוף לאישור מינויים לכהונה כדירקטורים
חיצוניים בחברה כתב שיפוי ,כמפורט בדו"ח זימון

בעד

עבר

נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנו.

אורביט

265017

182062

10/11/2021

מניות

 .1לאשר את מינויו של מר ניצן בן סירה כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת
כהונה בת שלוש ( )3שנים שתחילתה במועד אישור המינוי באסיפה הכללית
ואישור גמולו בהתאם לאמור בדוח זימון האסיפה

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

מהדרין

686014

678264

10/11/2021

מניות

 .1אישור הענקת אופציות לא רשומות למסחר למר שאול שלח ,מנכ"ל
החברה

בי קומיונקיישנס

1107663

253393

11/11/2021

מניות

 .1אישור תכנית מענקים למנכ"ל החברה ,מר תומר ראב"ד

בעד

בי קומיונקיישנס

1107663

253393

11/11/2021

מניות

תשלום מענק שנתי למר תומר ראב"ד ,מנכ"ל החברה ,בגין שנת  2020ובגין
שנת 2021

בעד

כנפיים

543017

206959

11/11/2021

מניות

 .1אישור התקשרות בהסכם השקעה ובעלי מניות בקשר עם חברת מויה
תיירות בע"מ

גלאסבוקס

1176288

0

11/11/2021

מניות

 .1תיקון תקנון החברה ,כמפורט בסעיף  1.1לדוח זימון האסיפה.

נגד

גלאסבוקס

1176288

0

11/11/2021

מניות

 .2מינוי הגב' נטע בנארי כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת כהונה
(ראשונה) בת שלוש שנים ,שתחל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה
הכללית ,ואשר תהיה זכאית לתנאי כהונה כמפורט בסעיף  1.2לדוח זימון
האסיפה.

בעד

גלאסבוקס

1176288

0

11/11/2021

מניות

 .3בכפוף לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף  1לעיל ,מינוי מר בנג'מין וייס
כדירקטור בדירקטוריון החברה ,אשר יכהן לתקופת כהונה שתחל במועד
אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית ועד למועד מינוי דירקטור אחר תחתיו
(או בחירתו מחדש) במסגרת האסיפה הכללית השנתית השנייה שתיערך
לאחר מועד ההנפקה הראשונה של מניות החברה לציבור (קרי ,יום  6ביוני
 ,)2021כמפורט בתקנה  30לתקנון החברה (קרי ,מר וייס יהיה חלק
מקבוצה ב') ,ואשר יהיה זכאי לתנאי כהונה כמפורט בסעיף  1.3לדוח זימון
האסיפה.

נגד

עבר

שירותי בנק אוטו

1158161

0

16/11/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת  2020הכולל
דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר ותנאי ההתקשרות עמו .לא
נדרשת החלטה בנושא זה

דיון

דיון

שירותי בנק אוטו

1158161

0

16/11/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן רואי חשבון  PWCישראל ,רואי
החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה .תמצית
ההחלטה המוצעת :לאשר את מינויים מחדש את של משרד קסלמן וקסלמן
רואי חשבון  PWCישראל ,רואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה
השנתית הבאה.

בעד

איתמר מדיקל

1102458

405813

16/11/2021

מניות

To approve the acquisition of Itamar by ZOLL Medical .1
Corporation, including the approval of the Agreement and Plan of
Merger, dated September 13, 2021 as further detailed in the
notice attached hereto

בעד

איתמר מדיקל

1102458

405813

16/11/2021

מניות

To approve the adjournment of the Meeting to a later date or .2
dates, if necessary, to solicit additional proxies if there are
insufficient votes to approve the Merger Proposal at the time of
the Meeting

בעד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

לא עבר

התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוק.

עבר

אנו סבורים כי יעדי המענק הינם סבירים ביחס
למקובל בשוק.

לא עבר

אמנם מדובר במענקים בחריגה ממדיניותנו ,אך
תמיכתנו הינה לאור העובדה כי בהשוואה ביחס
לשכר המקובל בשוק ,תגמול המנכ"ל הינו נמוך
בצורה משמעותית.

עבר

עבר

עבר

נימוקים

בחברה קיים מנגנון מדורג למינוי דירקטורים
בחברה .אנו סבורים כי במנגנון מסוג זה קיימת
פגיעה בזכותו של בעל המניות לבחור בתדירות
גבוהה את הדירקטורים הראויים לכהונה
בדירקטוריון החברה.

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

א.בהתאם למדיניותנו ,אנו מסתייגים מכהונתם של
הדירקטורים המועמדים לכהונה בחברה וזאת לאור
מנגנון ה"דירקטוריון המדורג" הקיים בחברה.

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

עבר (רוב מיוחד אנו סבורים כי העסקה הינה לטובת בעלי המניות
בחברה.
ללא פירוט)

עבר

דחיית האסיפה ככל שלא יהיה מניין חוקי.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

איתמר מדיקל

1102458

405813

16/11/2021

מניות

To elect Giora Yaron, Ilan Biran, Christopher M. Cleary, Scott .3
P. Serota, Brad Fluegel and Marga Ortigas-Wedekind as
directors of the Company

איתמר מדיקל

1102458

405813

16/11/2021

מניות

To approve amendments to the Company’s compensation .4
policy governing the compensation of the Company’s office
holders

בעד

איתמר מדיקל

1102458

405813

16/11/2021

מניות

To approve a modification to the base compensation of the .5
Company’s President and Chief Executive Officer

בעד

איתמר מדיקל

1102458

405813

16/11/2021

מניות

To approve the reappointment of Somekh Chaikin, a member .6
,of KPMG International, as the Company’s independent auditor
and to authorize the Company’s Board of Directors to delegate
to the Audit Committee the authority to fix the said independent
auditors’ remuneration in accordance with the volume and nature
of their services

בעד

אפריקה מגורים

1097948

922093

16/11/2021

מניות

 .1מינויו מחדש של מר ישראל קורט כדירקטור חיצוני נוסח ההחלטה
המוצעת :לאשר את מינויו של מר ישראל קורט לתקופת כהונה נוספת
(שלישית במספר) בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה ,בתוקף עד ליום
 .31.10.2024על מי שיש לו עניין אישי בנושא ,יחולו הוראות סעיף 276
לחוק 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

דיסקונט השקעות

639013

854460

17/11/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון
על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2020

דיון

דיסקונט השקעות

639013

854460

17/11/2021

מניות

 .2אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של
החברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים-מר צחי נחמיאס.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

דיסקונט השקעות

639013

854460

17/11/2021

מניות

 .3אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של
החברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים-מר מיכאל יוסף זקלינד.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

דיסקונט השקעות

639013

854460

17/11/2021

מניות

 .4אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של
החברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים-מר אופיר אטיאס.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

דיסקונט השקעות

639013

854460

17/11/2021

מניות

 .5אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של
החברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים-גב' לילי אילון.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

דיסקונט השקעות

639013

854460

17/11/2021

מניות

 .6אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של
החברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים-גב' טל ירון אלדר.

נגד

הסתייגותנו הינה על רקע ריבוי הדירקטוריונים
המהותיים בהם היא מכהנת ,בחריגה ממדיניותנו.

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

אנו מוצאים את התיקונים כמקובלים.

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

אנו מוצאים את העדכון בשכרו כמקובל ביחס לשוק
בו נסחרת החברה.

עבר

עבר

נימוקים

הדירקטורים הינם בעלי ההשכלה והניסיון הדרושים
למילוי התפקיד.

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

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

17/11/2021

מניות

 .7אישור מינוי משרד רואי החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכר רואי
החשבון המבקרים של החברה בגין שנת .2020

מלרן פרוייקטים

1170950

0

17/11/2021

מניות

 .1אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

רובוגרופ

266015

48344

18/11/2021

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

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

רובוגרופ

266015

48344

18/11/2021

מניות

 .2לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור ,מר גילאי דולב ,לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

אנו סבורים כי למועמד הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

רובוגרופ

266015

48344

18/11/2021

מניות

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

בעד

אנו סבורים כי למועמד הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

רובוגרופ

266015

48344

18/11/2021

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.

בעד

אנו סבורים כי למועמד הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

רובוגרופ

266015

48344

18/11/2021

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

אנו סבורים כי למשרד רו"ח הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

רובוגרופ

266015

48344

18/11/2021

מניות

 .6דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר.2020 ,

דיון

טלרד נטוורקס

1140953

60070

18/11/2021

מניות

 .1דיון בדו"חות הכספיים השנתיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2020

דיון

טלרד נטוורקס

1140953

60070

18/11/2021

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 והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

טלרד נטוורקס

1140953

60070

18/11/2021

מניות

 .3לאשר את מינויו מחדש של ה"ה יובל כהן ,כדירקטור בחברה ,עד לאסיפה
הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה ,כמפורט בסעיף 2
לדוח זימון האסיפה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

טלרד נטוורקס

1140953

60070

18/11/2021

מניות

 .4לאשר את מינויו מחדש של ה"ה אלי בלט ,כדירקטור בחברה ,עד לאסיפה
הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה ,כמפורט בסעיף 2
לדוח זימון האסיפה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

טלרד נטוורקס

1140953

60070

18/11/2021

מניות

 .5לאשר 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

1140953

60070

18/11/2021

מניות

 .6לאשר 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.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

טלרד נטוורקס

1140953

60070

18/11/2021

מניות

 .7לאשר את מינויו של ה"ה מר דניאל דורין (דירקטור בלתי תלוי) ,כדירקטור
בחברה ,עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה,
כמפורט בסעיף  2לדוח זימון האסיפה

בעד

קנבוטק

1176908

0

18/11/2021

מניות

 .1דיון בדוח דירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020

דיון

קנבוטק

1176908

0

18/11/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

קנבוטק

1176908

0

18/11/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר אלחנן שקד ,המכהן כדירקטור (שאינו דירקטור
חיצוני) בדירקטוריון החברה ,לתקופת כהונה נוספת

נגד

בהתאם למדיניותנו ,ככלל אנו ממליצים להתנגד
לכהונה במקביל של מנכ"ל כיו"ר.

קנבוטק

1176908

0

18/11/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר יואב רוטלר ,המכהן כדירקטור (שאינו דירקטור
חיצוני) בדירקטוריון החברה ,לתקופת כהונה נוספת

נגד

אנו מוצאים את מינויו של אחד מבעלי השליטה
בחברה ,לתפקיד מפתח ורגיש של סמנכ"ל הכספים
בחברה ,הנמנה על שומרי הסף ,ככזה העשוי
להעלות את רמת הסיכון הממשל תאגידי בחברה
ולהשפיע על חוזקת מנגנוני הבקרה בחברה.

קנבוטק

1176908

0

18/11/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של מר שראל חן טוב ,המכהן כדירקטור (שאינו דירקטור
חיצוני) בדירקטוריון החברה ,לתקופת כהונה נוספת

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

קנבוטק

1176908

0

18/11/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של מר דוברוסלב מלמד ,המכהן כדירקטור (שאינו דירקטור
חיצוני) בדירקטוריון החברה ,לתקופת כהונה נוספת

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

קנבוטק

1176908

0

18/11/2021

מניות

 .7מינוי מחדש של גב' יעל נפתלי ,המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה
בדירקטוריון החברה ,לתקופת כהונה נוספת

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

קנבוטק

1176908

0

18/11/2021

מניות

 .8עדכון תנאי שכרו של סמנכ"ל הכספים בחברה ,מר יואב רוטלר ,אשר
נמנה על בעלי השליטה בחברה

נגד

אנו מוצאים את מינויו של אחד מבעלי השליטה
בחברה ,לתפקיד מפתח ורגיש של סמנכ"ל הכספים
בחברה ,הנמנה על שומרי הסף ,ככזה העשוי
להעלות את רמת הסיכון הממשל תאגידי בחברה
ולהשפיע על חוזקת מנגנוני הבקרה בחברה.

שניב

1080837

245551

18/11/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים והדוחות התקופתיים של החברה לשנה שנסתיימה
ביום .31.12.2020

דיון

שניב

1080837

245551

18/11/2021

מניות

 .2חידוש מינויו של מר אברהם ברנט כדירקטור בחברה

נגד

בהתאם למדיניותנו ,אנו נמליץ להתנגד למינוי
דירקטורים שהינם קרובי משפחתו של בעל
השליטה ,מעל שליש מהיקף הדירקטורים ,כולל בעל
השליטה עצמו.

שניב

1080837

245551

18/11/2021

מניות

 .3חידוש מינויה של הגב' הלה ברנט כדירקטור בחברה

נגד

בהתאם למדיניותנו ,אנו נמליץ להתנגד למינוי
דירקטורים שהינם קרובי משפחתו של בעל
השליטה ,מעל שליש מהיקף הדירקטורים ,כולל בעל
השליטה עצמו.

החלטת האסיפה

נימוקים

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

שניב

1080837

245551

18/11/2021

מניות

 .4חידוש מינויו של מר שלום לקס כדירקטור בחברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שניב

1080837

245551

18/11/2021

מניות

 .5חידוש מינויו של מר אביגדור ברנט כדירקטור בחברה

נגד

בהתאם למדיניותנו ,אנו נמליץ להתנגד למינוי
דירקטורים שהינם קרובי משפחתו של בעל
השליטה ,מעל שליש מהיקף הדירקטורים ,כולל בעל
השליטה עצמו.

שניב

1080837

245551

18/11/2021

מניות

 .6חידוש מינויו של מר דוד שיבר כדירקטור בחברה

נגד

בהתאם למדיניותנו ,אנו נמליץ להתנגד למינוי
דירקטורים שהינם קרובי משפחתו של בעל
השליטה ,מעל שליש מהיקף הדירקטורים ,כולל בעל
השליטה עצמו.

שניב

1080837

245551

18/11/2021

מניות

 .7חידוש מינויו של מר רמי זיו כדירקטור בחברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שניב

1080837

245551

18/11/2021

מניות

 .8חידוש מינויו של מר אילן שורץ לדירקטור בחברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שניב

1080837

245551

18/11/2021

מניות

 .9חידוש מינויו של מר איציק צאיג לדירקטור בלתי תלוי בחברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שניב

1080837

245551

18/11/2021

מניות

 .10מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט ושות' כרואה החשבון
המבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה ,והסמכת
דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר בגין פעולות
הביקורת.

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שניב

1080837

245551

18/11/2021

מניות

 .11חידוש מינויו של מר יקי ירושלמי כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת
כהונה שלישית בת שלוש שנים.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שניב

1080837

245551

18/11/2021

מניות

 .12מינוי גב' רחל סגל כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית
בת שלוש שנים ,החל ממועד אישור האסיפה הכללית.

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

בירמן

530014

173137

18/11/2021

מניות

 .1אישור תנאי העסקתו (לרבות מענק) של מר בנימין בירמן ,מנכ"ל,
דירקטור ובעל שליטה ,לשלוש שנים החל מיום  1בינואר  .2022התגמול
המשולם למר בירמן הוא רק בעבור כהונתו כמנכ"ל החברה

בעד

התנאים המוצעים הינם ללא שינוי ביחס לקיימים
וסבירים ביחס למקובל בשוק.

רב-בריח80

1179993

0

18/11/2021

מניות

 .1למנות את גב' קרן אצלאן כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת כהונה
בת שלוש ( )3שנים ,שתחילתה במועד אישור המינוי באסיפה המזומנת
מכוח דוח זימון זה

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

רב-בריח80

1179993

0

18/11/2021

מניות

 .2למנות את מר אסי ברטפלד כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת כהונה בת
שלוש ( )3שנים ,שתחילתה במועד אישור המינוי באסיפה המזומנת מכוח
דוח זימון זה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

רב-בריח80

1179993

0

18/11/2021

מניות

 .3למנות את מר רוני מילוא כדירקטור בלתי תלוי בחברה ,לתקופת כהונה
שתחילתה במועד אישור המינוי באסיפה המזומנת מכוח דוח הזימון ועד
למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

רב-בריח80

1179993

0

18/11/2021

מניות

 .4למנות את מר דוד גרנות כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה שתחילתה
במועד אישור המינוי באסיפה המזומנת מכוח דוח הזימון ועד למועד האסיפה
השנתית הבאה של החברה

בעד

המועמד 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

רב-בריח80

1179993

0

18/11/2021

מניות

 .5בכפוף לאישור מינויה כדירקטורית חיצונית בחברה ,לאשר הקצאה לגב'
קרן אצלאן של כתבי אופציה לא סחירים של החברה הניתנים למימוש
למניות רגילות של החברה בנות  0.001ע.נ כ"א כמפורט בדוח הצעה פרטית
מהותית המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה

בעד

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים בהתאם לגודל
החברה והיקף פעילותה.

רב-בריח80

1179993

0

18/11/2021

מניות

 .6בכפוף לאישור מינויו כדירקטור חיצוני בחברה ,לאשר הקצאה למר אסי
ברטפלד של כתבי אופציה לא סחירים של החברה הניתנים למימוש למניות
רגילות של החברה בנות  0.001ע.נ כ"א כמפורט בדוח הצעה פרטית
מהותית המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה

בעד

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים בהתאם לגודל
החברה והיקף פעילותה.

רב-בריח80

1179993

0

18/11/2021

מניות

 .7בכפוף לאישור מינויו כדירקטור בלתי תלוי בחברה ,לאשר הקצאה למר
רוני מילוא של כתבי אופציה לא סחירים של החברה הניתנים למימוש למניות
רגילות של החברה בנות  0.001ע.נ כ"א כמפורט בדוח הצעה פרטית
מהותית המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה

בעד

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים בהתאם לגודל
החברה והיקף פעילותה.

רב-בריח80

1179993

0

18/11/2021

מניות

 .8בכפוף לאישור מינויו כדירקטור בחברה ,לאשר הקצאה למר דוד גרנות
של כתבי אופציה לא סחירים של החברה הניתנים למימוש למניות רגילות
של החברה בנות  0.001ע.נ כ"א כמפורט בדוח הצעה פרטית מהותית
המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה

בעד

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים בהתאם לגודל
החברה והיקף פעילותה.

רב-בריח80

1179993

0

18/11/2021

מניות

 .9לאשר הקצאה למר יהודה שגב של כתבי אופציה של כתבי אופציה לא
סחירים של החברה הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה בנות
 0.001ע.נ כ"א כמפורט בדוח הצעה פרטית מהותית המצ"ב כנספח א' לדוח
זימון האסיפה

בעד

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים בהתאם לגודל
החברה והיקף פעילותה.

גמלא הראל

1175868

0

21/11/2021

מניות

 .1לאשר את מינויו של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר ,כרואי
החשבון המבקר של החברה עד תום האסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את
דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

דנאל

314013

1215535

21/11/2021

מניות

 .1לאשר את מינויו מחדש של מר רמי אנטין כדירקטור בחברה לתקופת
כהונה נוספת

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

דנאל

314013

1215535

21/11/2021

מניות

 .2לאשר את מינויו מחדש של מר אלון אדיר כדירקטור בחברה לתקופת
כהונה נוספת

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

דנאל

314013

1215535

21/11/2021

מניות

 .3לאשר את מינויו מחדש של מר דורון דבי כדירקטור בחברה לתקופת
כהונה נוספת

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

דנאל

314013

1215535

21/11/2021

מניות

 .4לאשר את מינויה מחדש של גב' איריס בק-קודנר כדירקטורית בחברה
לתקופת כהונה נוספת

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

דנאל

314013

1215535

21/11/2021

מניות

 .5לאשר את מינויה מחדש של גב' נורית טויזר זקס כדירקטורית בחברה
לתקופת כהונה נוספת

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

דנאל

314013

1215535

21/11/2021

מניות

 .6לאשר את מינויו מחדש של משרד סומך חייקין  -רואי חשבון ,כרואה
החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

דנאל

314013

1215535

21/11/2021

מניות

 .7דיון בדוח הכספי המבוקר ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2020

דיון

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

כהן פיתוח

810010

561457

22/11/2021

מניות

 .1דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020

כהן פיתוח

810010

561457

22/11/2021

מניות

 .2לאשר מינוי 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

כהן פיתוח

810010

561457

22/11/2021

מניות

 .3לאשר מינוי של מר שמשון (שוני) אלבק כדירקטור ,לתקופה שסיומה
בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

כהן פיתוח

810010

561457

22/11/2021

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

810010

561457

22/11/2021

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

810010

561457

22/11/2021

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

810010

561457

22/11/2021

מניות

 .7לאשר כי התגמול החודשי לו יהיה זכאי מר שוני אלבק ,המכהן כמנכ"ל
החברה ,בגין העמדת שירותי ניהול לחברה (באמצעות חברת ניהול בבעלותו
ובשליטתו המלאה) יעודכן ויעמוד על  37.5אלפי ש"ח (בתוספת מע"מ) ,כנגד
חשבונית מס כדין ,בגין היקף משרה בשיעור של .25%

בעד

התנאים המוצעים הינם סבירים ביחס למקובל בשוק.

מאסיבית

1172972

0

22/11/2021

מניות

 .1אישור מדיניות התגמול של החברה

בעד

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

מאסיבית

1172972

0

22/11/2021

מניות

 .2אישור עדכון תנאי העסקתו של מר צדוק כרמי בחברה ,חתנו של מר משה
אוזן הנמנה על דבוקת השליטה בחברה

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים בהתאם לגודל
החברה והיקף פעילותה.

נייר חדרה

632018

1528569

23/11/2021

מניות

 .1מינוי משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר ( )E&amp;Yכרואה
החשבון המבקר של החברה ,חלף משרד רו"ח דלויט ,ברייטמן אלמגור זוהר
ושות'

בעד

אנו סבורים כי נכון לערוך רענון בעמדת משרד רואה
החשבון המבקר אחת לכמה שנים.

קו מנחה

271015

129049

23/11/2021

מניות

 .1אישור הצעה פרטית מהותית להקצאת כתבי אופציה (לא רשומים
למסחר) למר מורן צור ,מנכ"ל החברה ,הניתנים למימוש כל אחד למניה
רגילה אחת של החברה

בעד

תנאי ההקצאה תואמים את מדיניותנו.

פתאל החזקות

1143429

5944245

23/11/2021

מניות

 .1מתן התחייבות לשיפוי למר יובל ברונשטיין  -מוצע לאשר מתן התחייבות
לשיפוי ,מראש ובדיעבד ,בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח הזימון ,למר יובל
ברונשטיין (דירקטור רגיל).

בעד

נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנו.

פתאל החזקות

1143429

5944245

23/11/2021

מניות

 .2מתן התחייבות לפטור למר יובל ברונשטיין  -מוצע לאשר מתן התחייבות
לפטור בנוסח המצ"ב כנספח ב' לדוח הזימון למר יובל ברונשטיין (דירקטור
רגיל).

בעד

נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנו.

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין הנדרש לערוך
שירותי ביקורת לחברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

פתאל החזקות

1143429

5944245

23/11/2021

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

 .3תיקון סעיף הביטוח במדיניות התגמול של החברה  -תיקון סעיף 15
(ביטוח) במדיניות התגמול של החברה באופן שיאפשר לוועדת התגמול
לאשר מעת לעת את ההתקשרות בביטוח כאמור מבלי לקבוע מראש
במדיניות עצמה תקרה לפרמיה ובלבד שההתקשרות היא בתנאי שוק ואינה
עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה ,רכושה או התחייבויותיה.

בעד

אנו מוצאים את התיקון כמקובל.

מלרן פרוייקטים

1170950

0

24/11/2021

מניות

 .1אישור התקשרות החברה בהסדר גישור בהליך משפטי ת"א (מחוזי תל-
אביב)  39023-02-20ברנהולץ נ' מ.ל.ר.ן .פרוייקטים ומסחר בע"מ ואח'

בעד

אנו מקבלים את שיקול דעת הדירקטוריון באישור
הליך הגישור המוצע.

נורסטאר החזקות

723007

1310621

24/11/2021

מניות

 .1דיון בדוחות כספיים ודוח הדירקטוריון .פרטים :הצגה ודיון בדוחות
הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
 .2020ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברת לשנת  2020שפורסם ביום 26
במרץ ( 2021ובכלל זאת הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנת )2020
(מס' אסמכתא "( )2021-01-048363הדוח 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.il

דיון

נורסטאר החזקות

723007

1310621

24/11/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון
החברה לקבוע את שכרו .פרטים .1 :מוצע למנות מחדש את משרד רואה
החשבון המבקר הנוכחי של החברה ,קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ("EY
ישראל") ,שישמשו בתפקידם עד האסיפה השנתית הבאה של החברה,
ודיווח על שכרם לשנת  2020אשר נקבע ביום  8במרץ  2021על-ידי
דירקטוריון החברה בהמשך להמלצת הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים
בישיבתה מיום  25בינואר  .2 .2021דירקטוריון החברה המליץ לבעלי
מניותיה למנות מחדש את פירמת  EYישראל כרואה החשבון המבקר של
החברה .3 .למעט כרואי חשבון מבקרים ,ומעת לעת כיועצים בהיקף לא
מהותי ,ל EY-ישראל 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 החשבון המבקר של החברה ,ולהסמיך את
דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

בעד

נורסטאר החזקות

723007

1310621

24/11/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר אליהו שחר כדירקטור חיצוני בחברה .פרטים :מר
אליהו שחר מכהן כדירקטור חיצוני בחברה החל משנת  .2015תקופת
כהונתו השנייה עתידה להסתיים ביום  25בנובמבר  .2021בהתאם לסעיף
(245א) לחוק החברות ,מוצע לאשר את מינויו של מר אליהו שחר כדירקטור
חיצוני לתקופת כהונה שלישית ,בת שלוש ( )3שנים ,שתחילתה ביום 26
בנובמבר  .2021בכפוף לאישור הארכת מינויו ,מר שחר יהיה חבר בוועדת
הביקורת ,בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ,בוועדת התגמול ובוועדת
האכיפה המנהלית של החברה .לפרטים אודות מר שחר (לרבות השכלתו
וניסיונו) ראו סעיף  1.3.4לדוח זימון האסיפה .לפירוט התגמולים והסדרי
הביטוח והשיפוי להם זכאי מר שחר בגין כהונתו כאמור ,כפי שזכאים גם יתר
הדירקטורים בחברה ,ראו תקנות  21ו29-א בפרק ד' (פרטים נוספים על
החברה) בדוח התקופתי .הגמול המשולם למר שחר זהה לגמול המשולם
לדירקטור החיצוני השני של החברה ,ותואם את מדיניות התגמול של
החברה .כל הדירקטורים בחברה מקבלים גמול שנתי וגמול לישיבה בהתאם
לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס-
 ,2000בהתאם לדרגת החברה כפי שתהא מעת לעת .תנאי כהונתו של מר
שחר י

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

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

נורסטאר החזקות

723007

1310621

24/11/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר חיים כצמן כדירקטור בחברה .פרטים :מוצע למנות
מחדש את מר חיים כצמן כדירקטור בחברה ,בהתאם לסעיף  2בתקנה III
לתקנון החברה המתוקן כפי שאושר על-ידי האסיפה הכללית המיוחדת של
החברה ביום  14ביוני  2021ופורסם על-ידי החברה ביום  15ביוני 2021
(מס'' אסמכתא  ,)2021-01-100947לתקופת כהונה נוספת עד לתום
האספה הכללית השנתית שתתקיים ,לכל המוקדם ,בתוך שלוש שנים ממועד
מינויו .בהתאם לתקנה האמורה ,דירקטוריון החברה ביצע חלוקה ראשונה
לקבוצות של הדירקטורים של החברה ,והחליט כי מר כצמן נכלל בקבוצה .I
על כן ,מוצע כי האסיפה הכללית נשוא דוח זה תאשר את מינויו מחדש
במועד זה .מר כצמן מכהן בחברה מיום  .30.4.1991לפרטים אודות מר
כצמן (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו סעיף  1.4.4לדוח זימון האסיפה .תנאי
כהונתו של מר חיים כצמן יוותרו ללא שינוי .לפירוט התגמולים והסדרי
הביטוח והשיפוי להם זכאי מר כצמן בגין כהונתו כאמור ,כפי שזכאים גם יתר
הדירקטורים בחברה ,ראו תקנות  21ו29-א בפרק ד'' (פרטים נוספים על
החברה) בדוח התקופתי .להערכת דירקטוריון החברה ,בהסתמך ,בין היתר,
על הצהרת הכשירות שמסר מר כצמן לחברה ,מר כצמן הינו בעל

נגד

נורסטאר החזקות

723007

1310621

24/11/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של מר משה רונן כדירקטור בחברה .פרטים :פרטים :מוצע
למנות מחדש את מר משה רונן כדירקטור בחברה ,בהתאם לסעיף  2בתקנה
 IIIלתקנון החברה המתוקן כפי שאושר על-ידי האסיפה הכללית המיוחדת
של החברה ביום  14ביוני  2021ופורסם על-ידי החברה ביום  15ביוני 2021
(מס'' אסמכתא  ,)2021-01-100947לתקופת כהונה נוספת עד לתום
האספה הכללית השנתית שתתקיים ,לכל המוקדם ,בתוך שלוש שנים ממועד
מינויו .בהתאם לתקנה האמורה ,דירקטוריון החברה ביצע חלוקה ראשונה
לקבוצות של הדירקטורים של החברה ,והחליט כי מר רונן נכלל בקבוצה .I
על כן ,מוצע כי האסיפה הכללית נשוא דוח זה תאשר את מינויו מחדש
במועד זה .מר רונן מכהן בחברה מיום  9.11.2020ומכהן כיו"ר דירקטוריון
החברה .לפרטים אודות מר רונן (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו סעיף 1.4.5
לדוח זימון האסיפה .תנאי כהונתו של מר רונן יוותרו ללא שינוי .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 על החברה) בדוח התקופתי .להערכת דירקטוריון החברה,
בהסתמך ,בין היתר ,על הצהרת הכשירות שמסר מר

נגד

הסתייגותנו הינה על רקע מנגנון מינוי מדורג של
דירקטורים.

אופטיבייס

1135516

237929

24/11/2021

מניות

Approval of a new compensation policy for the Company's .1
.directors and officers

בעד

אנו מוצאים את מדיניות התגמול כסבירה ביחס
למקובל בשוק.

אופטיבייס

1135516

237929

24/11/2021

מניות

Approval of a bonus grant to Ms. Yakir Ben-Naim, the .2
.Company's Chief Financial Officer

בעד

לאחר מס'' הבהרות שהתקבלו מהחברה לכך
שהמענק ניתן בעקבות עסקה חריגה שביצעה
החברה אנו ממליצים לתמוך.

פרוטליקס

1120609

203951

24/11/2021

מניות

Approve, in accordance with Section 713(a) of the NYSE
American Company Guide, the potential issuance of shares
representing in excess of 19.99% of our pre-transaction total
shares of common stock outstanding that may result from the
conversion of, or the satisfaction of makewhole payments on, the
Senior Secured Convertible Notes Due 2024 we issued 7.50%
.on August 25, 2021

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

הסתייגותנו הינה על רקע מנגנון מינוי מדורג של
דירקטורים.

ללא אישור האסיפה ,מציינת החברה ,כי להמרת
אגרות החוב להמרה עשויה להיות השפעה מהותית
לרעה על מצבה הכלכלי של החברה .בהתאם לכך,
לא נסתייג על רקע התיקון המוצע.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

פטרוטקס יהש

1099761

21225

25/11/2021

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

("" .1א) בתוקף מיום  ,26.9.2021להחליף את סעיף  9.1.2בהסכם
השותפות בנוסח כדלקמן 9.1.2" :ניהול השותפות ודמי ניהול א .השותף
הכללי ינהל את השותפות המוגבלת והוא או מי מטעמו יהיה האחראי
המופקד על תפעול בנכסי נפט בהם השותפות ו/או חברה בת שלה משמשת
כמפעיל ,ניהול וביצוע כל פעולות הפיתוח ו/או הפקה ו/או חיפושי נפט
במסגרת נכסי הנפט שבהם יש לשותפות המוגבלת ו/או לתאגידים מוחזקים
שלה ,אינטרס ושיהיה להם אינטרס בהם בעתיד .השותף הכללי ו/או
תאגידים בשליטת בעלי מניות בשותף הכללי ,יהיו זכאים לקבל מהשותפות
יחידת השתתפות המוגבלת ו/או מחברה בת שלה ,דמי ניהול בשיעור השווה ל 2% -מסך כל
ההכנסות ממכירת נפט וגז בניכוי תמלוגים לבעלי הקרקע בנכס ,כפי שהם
מופיעים בדוח רווח והפסד בדוחותיה הכספיים של השותפות ,אך לא פחות
מ 25,000 -דולר בתוספת מע"מ (להלן" :התשלום המינימאלי") ולא יותר
מסך של  36,000דולר בתוספת מע"מ (להלן" :התשלום המקסימאלי") ,בכל
חודש .התשלום המינימאלי ישולם מידי חודש ,עד ה 5 -בחודש ,בגין החודש
החולף .בכל שנה קלאנדרית ,בסמוך לאחר מועד פרסום הדוחות הכספיים
של השותפות לשנה הקלאנדרית החולפת ,ייערך חישוב של הזכאות לדמי
הניה

כלל ביוטכנו

1104280

339240

25/11/2021

מניות

לאשר את מינויו של מר יובל ינאי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה
שלישית בת שלוש שנים ,החל מיום  10בדצמבר 2021

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אנלייט אנרגיה

720011

1846949

25/11/2021

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

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

אנלייט אנרגיה

720011

1846949

25/11/2021

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

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אנלייט אנרגיה

720011

1846949

25/11/2021

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

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אנלייט אנרגיה

720011

1846949

25/11/2021

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

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אנלייט אנרגיה

720011

1846949

25/11/2021

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

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אנלייט אנרגיה

720011

1846949

25/11/2021

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

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אנלייט אנרגיה

720011

1846949

25/11/2021

מניות

 .7הצגת ודיון בדוחות הכספיים והשנתיים של החברה לשנת .2020

דיון

דיון

בוני תיכון

531012

40227

28/11/2021

מניות

 .1מינוי מר גיורא סרצ'נסקי כדירקטור חיצוני בחברה בתוקף החל ממועד
אישור האסיפה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

קרדן ישראל

1210152

229673

28/11/2021

מניות

 .1אישור מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה הצעת ההחלטה :לאשר
את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה המצורפת כנספח א' לדוח זימון
האסיפה ,לתקופה של  3שנים החל ממועד אישורה באסיפה הכללית.

קרדן ישראל

1210152

229673

28/11/2021

מניות

דיון בדו"חות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון לשנת 2020

דיון

קרדן ישראל

1210152

229673

28/11/2021

מניות

 .3מינוי 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

עבר

קרדן ישראל

1210152

229673

28/11/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר יוסף גרינפלד כדירקטור בחברה הצעת החלטה:
למנות מחדש את מר יוסף גרינפלד כדירקטור בחברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

קרדן ישראל

1210152

229673

28/11/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של מר אבי שנור כדירקטור בחברה הצעת החלטה :למנות
מחדש את מר אבי שנור כדירקטור בחברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

קרדן ישראל

1210152

229673

28/11/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של מר רוני בירם כדירקטור בחברה הצעת החלטה :למנות
מחדש את מר רוני בירם כדירקטור בחברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

קרדן ישראל

1210152

229673

28/11/2021

מניות

 .7מינוי מחדש של מר גיל דויטש כדירקטור בחברה הצעת החלטה :למנות
מחדש את מר גיל דויטש כדירקטור בחברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

קרדן ישראל

1210152

229673

28/11/2021

מניות

 .8מינוי מחדש של גב' זהבית שחרור כדירקטורית בלתי תלויה בחברה
הצעת החלטה :למנות מחדש את זהבית שחרור כדירקטורית בלתי תלויה
בחברה

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בוליגו

1180595

0

28/11/2021

מניות

 .1הצגת הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020

דיון

דיון

בוליגו

1180595

0

28/11/2021

מניות

 .2מינוי רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

בוליגו

1180595

0

28/11/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר איתי גורן כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה
השנתית הבאה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

בוליגו

1180595

0

28/11/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר אילן תמיר כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה
השנתית הבאה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

בוליגו

1180595

0

28/11/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של מר איל שלימק כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה
השנתית הבאה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

בוליגו

1180595

0

28/11/2021

מניות

 .6מינוי של מר אורי רובין כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית
הבאה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

דיון

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

אנו מוצאים את המדיניות כסבירה ביחס למקובל
בשוק.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

בוליגו

1180595

0

28/11/2021

מניות

 .7אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור למר אורי רובין בתנאים
הזהים לתנאים של הדירקטורים המכהנים בחברה.

בוליגו

1180595

0

28/11/2021

מניות

 .8מינוי של גב' רותם ניר פוגץ' כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה
השנתית הבאה.

בעד

בוליגו

1180595

0

28/11/2021

מניות

 .9אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור לגב' רותם ניר פוגץ'
בתנאים הזהים לתנאים של הדירקטורים המכהנים בחברה.

בעד

עבר

בוליגו

1180595

0

28/11/2021

מניות

 .10מינוי של גב' חני פרי-זן כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית
הבאה.

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בוליגו

1180595

0

28/11/2021

מניות

 .11אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור לגב' חני פרי-זן
בתנאים הזהים לתנאים של הדירקטורים המכהנים בחברה.

בעד

עבר

נוסח כתבי הפטור והשיפוי תואמים את מדיניותנו.

בוליגו

1180595

0

28/11/2021

מניות

 .12מינוי של הגב' אביטל בר-דיין כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת
כהונה של שלוש ( )3שנים ולאשר את תנאי כהונתה ,החל ממועד אישורה
של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בוליגו

1180595

0

28/11/2021

מניות

 .13אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור לגב' אביטל בר-דיין
בתנאים הזהים לתנאים של הדירקטורים המכהנים בחברה.

בעד

עבר

נוסח כתבי השיפוי והפטור תואמים את מדיניותנו.

בוליגו

1180595

0

28/11/2021

מניות

 .14מינויו מר אהוד ארז כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש
( )3שנים ולאשר את תנאי כהונתנו ,החל ממועד אישורה של האסיפה
הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

בוליגו

1180595

0

28/11/2021

מניות

 .15אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור למר אהוד ארז
בתנאים הזהים לתנאים של הדירקטורים המכהנים בחברה.

בעד

עבר

נוסח כתבי הפטור והשיפוי תואמים את מדיניותנו.

רבוע כחול נדלן

1098565

1778293

29/11/2021

מניות

 .1אישור מינויו של מר ראובן אדלר כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת
כהונה בת שלוש שנים ,שתחל במועד אישור האסיפה הכללית

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מהדרין

686014

678264

29/11/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון
על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2020

דיון

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

נוסח כתב השיפוי והפטור תואם את מדיניותנו.

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

נוסח כתבי השיפוי והפטור תואמים את מדיניותנו.

מהדרין

686014

678264

29/11/2021

מניות

 .2אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים
בחברה  -מר דורון כהן

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מהדרין

686014

678264

29/11/2021

מניות

 .3אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים
בחברה  -מר גולן עיני

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מהדרין

686014

678264

29/11/2021

מניות

 .4אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים
בחברה  -גב' אסנת הילל פיין

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

מהדרין

686014

678264

29/11/2021

מניות

 .5אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים
בחברה  -מירית אסף (דירקטורית בלתי תלויה)

מהדרין

686014

678264

29/11/2021

מניות

 .6אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים
בחברה  -מר ברוך יצחק

בעד

מהדרין

686014

678264

29/11/2021

מניות

 .7אישור מינויו של משרד רואה החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכר
רואי החשבון המבקרים של החברה בגין שנת 2020

בעד

רימון

1178722

0

29/11/2021

מניות

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

 .1לאשר את סיום כהונתו של רואה החשבון הנוכחי של החברה ,ולמנות את
משרד רו"ח  PwCכרואה החשבון המבקר של החברה ,וזאת החל ממועד
אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות ,ועד למועד האסיפה
השנתית הבאה ,כאשר בהתאם לתקנון החברה ,הדירקטוריון יהא מוסמך
לקבוע את שכרו של משרד רו"ח .PwC

בעד

עבר

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

רימון

1178722

0

29/11/2021

מניות

 .2שינוי שם החברה ועדכון תקנון החברה בהתאם.

בעד

עבר

השינוי המוצע בתקנון החברה מתייחס לשם החברה
בלבד.

רימון

1178722

0

29/11/2021

מניות

 .3מתן כתבי פטור ושיפוי לגב' כרמית בן דור המכהנת כדירקטורית בחברה

נגד

עבר

הפטור שניתן לא כולל את ההתניה כי כתב הפטור
אינו חל על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או
לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר
מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה עניין אישי.

תמר פטרוליום

1141357

960177

29/11/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ליום  31.12.2020ובדוח הדירקטוריון של החברה
לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2020

דיון

דיון

תמר פטרוליום

1141357

960177

29/11/2021

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

עבר

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

תמר פטרוליום

1141357

960177

29/11/2021

מניות

 .3לאשר את מינויה מחדש של גב' סיגליה חפץ כדירקטורית בחברה
לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה .לפרטים
נוספים ראו סעיפים  2.3ו 3 -לדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

תמר פטרוליום

1141357

960177

29/11/2021

מניות

 .4לאשר את מינויה מחדש של גב' נחמה רונן כדירקטורית בחברה לתקופה
שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה .לפרטים נוספים ראו
סעיפים  2.4ו 3 -לדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

תמר פטרוליום

1141357

960177

29/11/2021

מניות

 .5לאשר את מינויו מחדש של מר איתן מאיר כדירקטור בחברה לתקופה
שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה .לפרטים נוספים ראו
סעיפים  2.5ו 3 -לדוח זימון האסיפה.

הורד מסדר היום

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

תמר פטרוליום

1141357

960177

29/11/2021

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

 .6לתקן את סעיף  12.1.1למדיניות למדיניות התגמול כדלקמן )1( :ברישא
של סעיף  12.1.1לאחר המילים" :ובלבד שההתקשרויות האמורות תהיינה
בתנאי שוק" תתווספנה המילים(" :לרבות לעניין עלות פרמיית הביטוח וגובה
ההשתתפות העצמית של החברה)" )2( .סעיפים קטנים (ג) ו( -ד) יימחקו
וסעיפים קטנים (ה)(-ח) ימוספרו מחדש כסעיפים קטנים (ג)(-ו) )3( .בסעיף
קטן (ה)(( )2לאחר מספור מחדש כאמור לעיל) המילים" :ובלבד שהפרמיה
הכוללת בגין כיסוי זה לא תעלה על  300%מתקרת הפרמיה השנתית
לפוליסה השוטפת כאמור בס"ק (ד) לעיל" תימחקנה ".לפרטים נוספים ראו
סעיפים  2.6לדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

התיקון המוצע ביחס לסעיף הביטוח במדיניות
התגמול הינו בהתאם למקובל על ידי רשות ניירות
ערך ועל כן לא נסתייג על רקע זה.

תמר פטרוליום

1141357

960177

29/11/2021

מניות

 . .7לאשר את מינויו של מר תמיר עבודי כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה
בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

תמר פטרוליום

1141357

960177

29/11/2021

מניות

 . .8לאשר את מינויו של מר רוני בר און כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה
בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

תמר פטרוליום

1141357

960177

29/11/2021

מניות

 . .9לאשר את מינויו של מר ברק משרקי כדירקטור בחברה לתקופה
שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אלביט הדמיה

1081116

15992

30/11/2021

מניות

 .1מינוי מחדש של מר רון הדסי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד
למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והתגמול המגיע לו;
כמפורט בסעיף  1.3לזימון האסיפה.

נגד

עבר

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה הינו 25%
והינו נמוך מהרף הקבוע במדיניותנו.

אלביט הדמיה

1081116

15992

30/11/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של מר אליהו יורש כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והתגמול המגיע לו;
כמפורט בסעיף  1.3לזימון האסיפה.

נגד

עבר

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה הינו 25%
והינו נמוך מהרף הקבוע במדיניותנו.

אלביט הדמיה

1081116

15992

30/11/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר עוז אדלר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והתגמול המגיע לו;
כמפורט בסעיף  1.3לזימון האסיפה.

נגד

עבר

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה הינו 25%
והינו נמוך מהרף הקבוע במדיניותנו.

אלביט הדמיה

1081116

15992

30/11/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר לירון כרמל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והתגמול המגיע לו;
כמפורט בסעיף  1.3לזימון האסיפה.

נגד

עבר

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה הינו 25%
והינו נמוך מהרף הקבוע במדיניותנו.

אלביט הדמיה

1081116

15992

30/11/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של מר איתי מרוז כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והתגמול המגיע לו;
כמפורט בסעיף  1.3לזימון האסיפה.

נגד

עבר

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה הינו 25%
והינו נמוך מהרף הקבוע במדיניותנו.

אלביט הדמיה

1081116

15992

30/11/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של מר יצחק איזי אליאס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והתגמול
המגיע לו; כמפורט בסעיף  1.3לזימון האסיפה.

נגד

עבר

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה הינו 25%
והינו נמוך מהרף הקבוע במדיניותנו.

אלביט הדמיה

1081116

15992

30/11/2021

מניות

 .7מינוי 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 2
לזימון האסיפה.

בעד

עבר

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אלביט הדמיה

1081116

15992

30/11/2021

מניות

 .8אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה ,בהתאם להוראות
סעיף 267א לחוק החברות ,כמפורט בסעיף  3לזימון האסיפה.

נגד

עבר

התקרות המוצעות נראות לנו כגבוהות ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אלביט הדמיה

1081116

15992

30/11/2021

מניות

 .9דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר 2020

חלל תקשורת

1092345

223307

30/11/2021

מניות

 .1לאשר את התקשרות החברה בהסכם מחייב עם  4iGועם הרוכשת ,לפיו
בכפוף להתקיימות התנאים המתלים כמפורט בדוח זימון האסיפה ,יוקצו
לרוכשת  26,028,593מניות רגילות של החברה ,שתהוונה לאחר הקצאתן כ-
 51%מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה (על בסיס
דילול חלקי) ,בתמורה לסך של  221,243,040ש"ח ,ובכלל זה אישור הצעה
פרטית מהותית וחריגה כאמור ,הכל בהתאם למתואר בדוח זימון האסיפה.

בעד

חלל תקשורת

1092345

223307

30/11/2021

מניות

 .2בכפוף לאישור העסקה כאמור בסעיף  1.1לדוח זימון האסיפה
ולהשלמתה ,לאשר הענקת מענקי הצלחה ושימור או הסתגלות (לפי העניין)
חד פעמיים בסך כולל של עד  1,360,000ש"ח למנכ"ל החברה ,בחריגה
ממדיניות התגמול של החברה ,לאור תרומתו המיוחדת לקידום העסקה
ולהשלמתה ,בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה.

בעד

חלל תקשורת

1092345

223307

30/11/2021

מניות

 .3בכפוף לאישור העסקה כאמור בסעיף  1.1לדוח זימון האסיפה
ולהשלמתה ,לאשר הענקת מענקי הצלחה ושימור או הסתגלות (לפי העניין)
חד פעמיים בסכום כולל של עד  1,404,000ש"ח ל 4-נושאי המשרה
המכהנים בחברה (שאינם המנכ"ל או דירקטורים) ,בחריגה ממדיניות
התגמול של החברה ,לאור תרומתם לקידום העסקה ולהשלמתה ,בהתאם
לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה.

בעד

גב ים

759019

4094023

30/11/2021

מניות

 .1מינוי מר דורון חיים כהן כדירקטור בחברה ,כמפורט בסעיף  1לדוח הזימון
המצורף.

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה הינו 27%
והינו נמוך מהרף הקבוע במדיניותנו.

גב ים

759019

4094023

30/11/2021

מניות

 .2מינוי מר מיכאל (יוסף) זלקינד כדירקטור בחברה ,כמפורט בסעיף  1לדוח
הזימון המצורף.

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה הינו 27%
והינו נמוך מהרף הקבוע במדיניותנו.

גב ים

759019

4094023

30/11/2021

מניות

 .3מינוי מר ברוך יצחק כדירקטור בחברה ,כמפורט בסעיף  1לדוח הזימון
המצורף.

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה הינו 27%
והינו נמוך מהרף הקבוע במדיניותנו.

גב ים

759019

4094023

30/11/2021

מניות

 .4מינוי מר רון היימן כדירקטור בחברה ,כמפורט בסעיף  1לדוח הזימון
המצורף.

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה הינו 27%
והינו נמוך מהרף הקבוע במדיניותנו.

גב ים

759019

4094023

30/11/2021

מניות

 .5מינוי מר בזיל גמזו כדירקטור בחברה ,כמפורט בסעיף  1לדוח הזימון
המצורף.

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה הינו 27%
והינו נמוך מהרף הקבוע במדיניותנו.

קסטרו

280016

463269

30/11/2021

מניות

 .1אישור וחידוש תנאי כהונתה והעסקתה של הגב' אסתר רוטר

נגד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון

עבר

עבר

עבר

עבר

נימוקים

התמורה המוצעת בגין עסקת המיזוג נראית לנו
כסביר ביחס למחיר מניית החברה.

המענק המוצע נראה לנו כסביר בהתאם לנימוקיה
של החברה וביחס לתוצאות עסקת המיזוג.

המענק המוצע נראה לנו כסביר בהתאם לנימוקיה
של החברה וביחס לתוצאות עסקת המיזוג.

הסתייגותנו הינה על רקע ההפרדה הנדרשת בין
תפקיד הדירקטוריון להנהלה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

קסטרו

280016

463269

30/11/2021

מניות

 .2עדכון תנאי כהונתו של מר סבסטיאן קרפ בתפקיד סמנכ"ל משאבי אנוש
של הקבוצה

רייזור

1172527

0

30/11/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר  2020ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31
בדצמבר  ,2020ללא קבלת החלטה.

דיון

רייזור

1172527

0

30/11/2021

מניות

 .2אישור המשך כהונתם של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ( )EYכרו"ח
המבקרים של החברה ,עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה ,ודיווח על
שכרם אשר נקבע על ידי דירקטוריון החברה.

בעד

עבר

רייזור

1172527

0

30/11/2021

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של רז רודיטי ,המכהן כדירקטור בחברה למועד
פרסום דוח זה ,בתנאים כאמור בסעיף  2לדוח זימון האסיפה.

נגד

עבר

הסתייגותנו הינה על רקע כפל כהונתו כיו"ר וכמנכ"ל.

רייזור

1172527

0

30/11/2021

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של מיכאל זולוטוב ,המכהן כדירקטור בחברה למועד
פרסום דוח זה ,בתנאים כאמור בסעיף  2לדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

רייזור

1172527

0

30/11/2021

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של עידו רוזנברג ,המכהן כדירקטור בחברה למועד
פרסום דוח זה ,בתנאים כאמור בסעיף  2לדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

רייזור

1172527

0

30/11/2021

מניות

 .6אישור מינויו מחדש של אייל שירן ,המכהן כדירקטור בחברה למועד
פרסום דוח זה ,בתנאים כאמור בסעיף  2לדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

רייזור

1172527

0

30/11/2021

מניות

 .7אישור מינויו מחדש של מרדכי (מודי) פלד המכהן כדירקטור בלתי תלוי
בחברה למועד פרסום דוח זה ,בתנאים כאמור בסעיף  2לדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

רייזור

1172527

0

30/11/2021

מניות

 .8אישור תנאי כהונת מר אייל שירן כדירקטור בחברה ,כמפורט בדוח זימון
האסיפה.

נגד

עבר

החברה אינה מציינת את היקף משרתו .כמו כן ,חלק
מהאופציות המוצעות לו צפויות להבשיל מיידי במה
שלא תואם את מדיניותנו.

אלוט

1099654

880964

30/11/2021

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

בעד

עבר

דיון

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

לא עבר

נימוקים

התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוק.

היות והצעת החברה מיישרת קו למול מדיניותנו
בנושא ,וכי דירקטוריון החברה בחר לאמץ באופן
ייזום (וזאת להבנתנו עפ"י המתואר בדו"ח הזימון),
אנו כמובן מוצאים את השינוי לחיוב ונתמוך בבקשת
החברה.

נימוקים

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

החלטת האסיפה

עבר

עבר

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

בעד

To reelect Manuel Echanove as a Class III director to serve .2
until the 2024 annual meeting of shareholders (or, if Proposal 1
is approved, to serve until the 2022 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

30/11/2021

880964

1099654

אלוט

בעד

To reelect Yigal Jacoby as a Class III director and Chairman .3
of the Board, to serve until the 2024 annual meeting of
shareholders (or, if Proposal 1 is approved, to serve until the
annual meeting of shareholders), and until his successor 2022
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

30/11/2021

880964

1099654

אלוט

מניות

30/11/2021

880964

1099654

אלוט

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
.לתפקיד

עבר

בעד

To elect Efrat Makov as an Outside Director (as defined in the .4
Israel Companies Law) of the Company, to serve for a term of
three years commencing as of the Annual Meeting, or until her
office is vacated in accordance with the Company’s Articles of
.Association or the Israel Companies Law

התגמול ההוני המוצע נראה לנו כסביר בהתאם
.לגודל החברה והיקף פעילותה

עבר

בעד

To approve a grant of 40,000 RSUs of the Company to Erez .5
.Antebi, the Company’s President and Chief Executive Officer

מניות

30/11/2021

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, 2021 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

30/11/2021

880964

1099654

אלוט

דיון

To report on the business of the Company for the fiscal year .7
ended December 31, 2020, including a review of the fiscal 2020
.financial statements

מניות

30/11/2021

880964

1099654

אלוט

דיון

To act upon any other matters that may properly come before .8
.the Annual Meeting or any adjournment or postponement thereof

מניות

30/11/2021

880964

1099654

אלוט

.משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

עבר

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נקסטפרם

1171933

0

01/12/2021

מניות

 .1להגדיל את ההון הרשום של החברה ב ₪ 150,000 -מחולקים ל-
 15,000,000מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ע.נ .כל אחת; כך שבסך הכל
יעמוד ההון הרשום של החברה על סך של  ₪ 300,000מחולקים ל-
 30,000,000מניות רגילות בנות  ₪ 0.01ע.נ .כל אחת.

פלרם

644013

434503

01/12/2021

מניות

 .1עדכון מדיניות התגמול הקיימת של החברה ביחס לתנאי ביטוח
לדירקטורים ונושאי משרה בחברה בלבד

בעד

פלרם

644013

434503

01/12/2021

מניות

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

אנו סבורים כי הגדלת ההון תאפשר לחברה גמישות
ניהולית.

עבר

התיקון המוצע נראה לנו כסביר בשים לב כי הינו
בהתאם לעמדת רשות ניירות ערך.

 .2אישור תנאי כהונתו של מר שי מיכאל כמנכ"ל החברה ,החל מיום 1
בינואר  2022לתקופה לא קצובה ,בהתאם לתנאים הקבועים במסגרת הסכם
שירותי נושאי משרה בין החברה ובין קיבוץ רמת יוחנן (בעל השליטה
בחברה)

בעד

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

פלרם

644013

434503

01/12/2021

מניות

 .3אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר ארנון אשד וזאת
עד לתום האסיפה השנתית הבאה.

בעד

עבר

למועמד הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פלרם

644013

434503

01/12/2021

מניות

 .4אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה ,מר עודד גילת ,וזאת
עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

עבר

למועמד הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פלרם

644013

434503

01/12/2021

מניות

 .5אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה ,מר שמעון קלמן,
וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

עבר

למועמד הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פלרם

644013

434503

01/12/2021

מניות

 .6אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה ,מר אמיר יבור ,וזאת
עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

עבר

למועמד הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פלרם

644013

434503

01/12/2021

מניות

 .7אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר אורי פלטאו וזאת
עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

עבר

למועמד הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פלרם

644013

434503

01/12/2021

מניות

 .8אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה הגב' מירב כרמון
וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

עבר

למועמדת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פלרם

644013

434503

01/12/2021

מניות

 .9אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר עידו שלם וזאת
עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

עבר

למועמד הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פלרם

644013

434503

01/12/2021

מניות

 .10מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר הנוכחי ודיווח על שכרו

בעד

עבר

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פלרם

644013

434503

01/12/2021

מניות

 .11הצגת דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה וכן הצגת הדוחות
הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2020

דיון

חממה סחר

1104785

37623

01/12/2021

מניות

 .1אישור חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר אליהו חממה,
מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה ,החל מיום  1.7.2021ועד יום
31.12.2022

בעד

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים בהתאם לגודל
החברה והיקף פעילותה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

חממה סחר

1104785

37623

01/12/2021

מניות

אישור חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב' שולמית חממה,
סמנכ"ל מנהל ומשאבי אנוש ורעייתו של מר אליהו חממה ,מנכ"ל החברה
ובעל שליטה בה ,החל מיום  1.7.2021ועד יום 30.9.2022

חממה סחר

1104785

37623

01/12/2021

מניות

 .3אישור חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב' מורן זרוג,
מנהלת תפעול ובתו של מר אליהו חממה ,מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה,
לתקופה של  3שנים החל מיום 1.7.2021

בעד

חממה סחר

1104785

37623

01/12/2021

מניות

 .4אישור חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב' שוש כץ ,תומכת
מכירות ואחותו של מר אליהו חממה ,מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה ,החל
מיום  1.7.2021ועד יום 30.9.2022

בעד

עבר

שנפ

1103571

158686

01/12/2021

מניות

 .1דיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנת  ,2020כפי שפורסם ביום 24
במרץ  ,2021מס' אסמכתא ( 2021-01-044241להלן" :הדוח התקופתי"),
המובא בדוח זה על דרך הפניה.

דיון

דיון

שנפ

1103571

158686

01/12/2021

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

שנפ

1103571

158686

01/12/2021

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בעד

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים בהתאם לגודל
החברה והיקף פעילותה.

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים בהתאם לגודל
החברה והיקף פעילותה.

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים בהתאם לגודל
החברה והיקף פעילותה.

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

 .3מוצע למנות מחדש את ה"ה יוסי בן שלום כדירקטור בחברה .לדוח זה
מצורפת הצהרתו על כשירותו לכהן כדירקטור כנדרש בסעיפים 224ב ו225-
לחוק החברות וכי לא מתקיימות הגבלות על כהונתו .פרטים אודות יוסי בן
שלום פורטו בדיווח על מינויו מיום  19אוקטובר  ,2021מס' אסמכתא -2021
 ,01-157650ובהצהרת הכשירות.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שנפ

1103571

158686

01/12/2021

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

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שנפ

1103571

158686

01/12/2021

מניות

 .5מוצע למנות מחדש את ה"ה דוד מיכאל כדירקטור בחברה .לדוח זה
מצורפת הצהרתו על כשירותו לכהן כדירקטור כנדרש בסעיפים 224ב ו225-
לחוק החברות וכי לא מתקיימות הגבלות על כהונתו .פרטים אודות דוד
מיכאל פורטו בדיווח על מינויו מיום  19אוקטובר  ,2021מס' אסמכתא -2021
 ,01-157653ובהצהרת הכשירות.

בעד

שנפ

1103571

158686

01/12/2021

מניות

שנפ

1103571

158686

01/12/2021

מניות

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

 .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

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

 .7מינוי יו"ר דירקטוריון החברה :מוצע למנות את מר יוסי בן שלום לכהן
כיו"ר דירקטוריון החברה ,כל עוד הוא מכהן כדירקטור בחברה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד
יו"ר דירקטוריון החברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

שנפ

1103571

158686

01/12/2021

מניות

 .8התקשרות בהסכם ניהול עם קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ (להלן:
"קבוצת שגריר") :מוצע לאשר התקשרות בהסכם ניהול עם קבוצת שגריר
לתקופה של  3שנים ,החל מיום  19באוקטובר  ,2021כפוף לסייגים (להלן:
"תקופת הסכם הניהול") לפיו תעמיד קבוצת שגריר לחברה ,במהלך תקופת
הסכם הניהול ,שירותי ניהול באמצעות הדירקטורים (ובכללם יו"ר
הדירקטוריון) שמינוים לדירקטוריון החברה הוצע על ידי קבוצת שגריר ,וכן
באמצעות גורמים נוספים מטעם קבוצת שגריר (להלן" :אנשי הניהול") ,באופן
שלא יתקיימו יחסי עובד-מעביד בין אנשי הניהול לבין החברה ,כאשר
העסקתם של יו"ר הדירקטוריון והדירקטור הנוסף כאמור ,נוסף על הזמן
הנדרש למילוי תפקידו של כל אחד מהם כדירקטור בחברה בדומה
לדירקטורים האחרים בה ,תשקף מתן שירותי הניהול על ידם בהיקף משרה
של כ 10%-לגבי יו"ר הדירקטוריון ושל כ 15%-לגבי הדירקטור הנוסף ,או
מעבר לכך ככל שיידרש .בתמורה לשירותי הניהול תשלם החברה לקבוצת
שגריר ,או לפקודתה ,מידי חודש ,בכפוף לסייגים ,דמי ניהול חודשיים בסך
של  40אלפי ש"ח ,בתוספת מע"מ כדין (להלן" :דמי הניהול") ,המהווים סה"כ
 480אלפי ש"ח לשנה ,בתוספת מע"מ כדין .דמי הניהול כאמור

בעד

שנפ

1103571

158686

01/12/2021

מניות

 .9התחייבות לשיפוי ליוסי בן שלום :מוצע לאשר התחייבות לשיפוי ליוסי בן
שלום בגין כהונתו כנושא משרה בחברה ובתאגידים מוחזקים שלה ,מראש
ובדיעבד ,בנוסח כתב השיפוי (להלן" :ההתחייבות לשיפוי") שהינו בתנאים
זהים לתנאי השיפוי של נושאי המשרה בחברה ,ובלבד שההתחייבויות
לשיפוי תהווה רובד ראשון לכל כיסוי ביטוחי או שיפוי ,לפי העניין ,לו עשוי
להיות זכאי יוסי בן שלום בקבוצת שגריר בגין כהונתו כנושא משרה בחברה
מטעם קבוצת שגריר .ההתחייבות לשיפוי כאמור ביחס ליוסי בן שלום כל עוד
הוא מכהן כנושא משרה בחברה ,תעמוד בתוקף לתקופה של  3שנים ממועד
מינויו כדירקטור בחברה ,דהיינו עד ליום  19באוקטובר  .2024יובהר כי
ההתחייבות לשיפוי המוצעת ליוסי בן שלום תמשיך לחול ביחס לאירועים
שעילתם בתקופת כהונתו כנושא משרה בחברה בתנאים המוצעים לעיל.
פרטים נוספים ראו בסעיף  1.2בקובץ זימון האסיפה המצורף.

בעד

שנפ

1103571

158686

01/12/2021

מניות

 .10התחייבות לשיפוי לדוד מיכאל :מוצע לאשר התחייבות לשיפוי לדוד
מיכאל בגין כהונתו כנושא משרה בחברה ובתאגידים מוחזקים שלה ,מראש
ובדיעבד ,בנוסח כתב השיפוי (להלן" :ההתחייבות לשיפוי") שהינו בתנאים
זהים לתנאי השיפוי של נושאי המשרה בחברה ,ובלבד שההתחייבויות
לשיפוי תהווה רובד ראשון לכל כיסוי ביטוחי או שיפוי ,לפי העניין ,לו עשוי
להיות זכאי דוד מיכאל בקבוצת שגריר בגין כהונתו כנושא משרה בחברה
מטעם קבוצת שגריר .ההתחייבות לשיפוי כאמור ביחס לדוד מיכאל תעמוד
בתוקף ממועד מינויו כדירקטור בחברה וכל עוד הוא מכהן כנושא משרה
בחברה ,כהתקשרות לתקופה שהינה סבירה בנסיבות העניין ,לעמדת ועדת
הביקורת .יובהר כי ההתחייבות לשיפוי המוצעת לדוד מיכאל תמשיך לחול
ביחס לאירועים שעילתם בתקופת כהונתו כנושא משרה בחברה בתנאים
המוצעים לעיל .פרטים נוספים ראו בסעיף  1.2בקובץ זימון האסיפה המצורף.

בעד

לודן

1081439

69793

01/12/2021

מניות

 .1א .הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה ליום 31
בדצמבר  ,2020הנלווים לדוח התקופתי אשר פורסם ביום  30במרץ2021 ,
(אסמכתא ( )2021-01-050568להלן" :הדוח התקופתי").

דיון

החלטת האסיפה

עבר

עבר

עבר

נימוקים

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים בהתאם לגודל
החברה ובהתאם לנימוקיה.

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

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

לודן

1081439

69793

01/12/2021

מניות

 .2ב .מינוי רואי החשבון המבקרים והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכר
טרחתם

לודן

1081439

69793

01/12/2021

מניות

 .3ג .1.מינוי מחדש של הדירקטור יצחק (צחי) לוטן כדירקטור בלתי תלוי

בעד

לודן

1081439

69793

01/12/2021

מניות

 .4ג .2.מינוי מחדש של הדירקטור יובל דוידור כדירקטור בלתי תלוי

בעד

לודן

1081439

69793

01/12/2021

מניות

 .5ג .3.מינוי מחדש של הדירקטור אמיר ארז כדירקטור מן המנין

בעד

הורד מסדר היום הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

לודן

1081439

69793

01/12/2021

מניות

 .6ד .מינוי מר יעקב כחלון כדירקטור בלתי תלוי נוסף והחלת תנאי התגמול
הנהוגים בחברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

לודן

1081439

69793

01/12/2021

מניות

 .7ה.אישור תיקון תקנון החברה על ידי הוספת סעיף הענקת פטור מאחריות
לנושאי משרה בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זה

בעד

עבר

התיקון תואם את מדיניותנו.

לודן

1081439

69793

01/12/2021

מניות

 .8ו .אישור חידוש כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

בעד

עבר

נוסח כתבי השיפוי והפטור בחברה תואמים את
מדיניותנו.

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.

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אלמדה ונצרס

1168962

0

02/12/2021

 .1לאשר את מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה
יחידת השתתפות
החשבון המבקר של השותפות.

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

אלמדה ונצרס

1168962

0

02/12/2021

 .2לאשר את העלאת שכרו החודשי של המפקח של השותפות ,מר שמעון
יחידת השתתפות
אבנעים .

בעד

השכר המוצע לו תואם את המקובל בשותפויות בשוק.

אלמדה ונצרס

1168962

0

02/12/2021

יחידת השתתפות  .3עדכון מדיניות התגמול של השותפות והשותף הכללי.

בעד

התיקון המוצע תואם את המקובל.

אלמדה ונצרס

1168962

0

02/12/2021

יחידת השתתפות  .4דיון בדוח התקופתי של השותפות לשנת .2020

ביוליין אר אקס

1101518

202529

02/12/2021

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

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

ביוליין אר אקס

1101518

202529

02/12/2021

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

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

ביוליין אר אקס

1101518

202529

02/12/2021

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

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

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

עבר

בעד

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

מניות

02/12/2021

202529

1101518

ביוליין אר אקס

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

עבר

בעד

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

מניות

02/12/2021

202529

1101518

ביוליין אר אקס

בעד

TO RE-APPOINT Kesselman &amp; Kesselman, a member .6
of PricewaterhouseCoopers International Limited, as the
independent public auditors of the Company for the year ending
December 31, 2021 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

מניות

02/12/2021

202529

1101518

ביוליין אר אקס

נגד

To approve the re-election of Mr. Doron Gerstel to serve as a .1
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

מניות

02/12/2021

267808

1095819

פריון נטוורק

נגד

To approve the re-election of Ms. Sarit Firon 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

מניות

02/12/2021

267808

1095819

פריון נטוורק

לא עבר

נגד

To approve the re-election of Mr. Rami Schwartz to serve as a .3
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

מניות

02/12/2021

267808

1095819

פריון נטוורק

עבר

בעד

To approve the amendments to Company’s compensation .4
,policy, as detailed in the Proxy Statement, dated October 26
2021

מניות

02/12/2021

267808

1095819

פריון נטוורק

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
.ביקורת לחברה

בחברה קיים מנגנון מדורג למינוי דירקטורים
 אנו סבורים כי במנגנון מסוג זה קיימת.בחברה
פגיעה בזכותו של בעל המניות לבחור בתדירות
גבוהה את הדירקטורים הראויים לכהונה
.בדירקטוריון החברה

בחברה קיים מנגנון מדורג למינוי דירקטורים
 אנו סבורים כי במנגנון מסוג זה קיימת.בחברה
פגיעה בזכותו של בעל המניות לבחור בתדירות
גבוהה את הדירקטורים הראויים לכהונה
.בדירקטוריון החברה

בחברה קיים מנגנון מדורג למינוי דירקטורים
 אנו סבורים כי במנגנון מסוג זה קיימת.בחברה
פגיעה בזכותו של בעל המניות לבחור בתדירות
גבוהה את הדירקטורים הראויים לכהונה
.בדירקטוריון החברה

העדכון המוצע הינו בהתאם לעמדת רשות ניירות
. ועל כן לא נסתייג מאישורו,ערך

עבר

עבר

עבר

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

פריון נטוורק

1095819

267808

02/12/2021

מניות

.To approve amendments to the terms of employment of Mr .5
Doron Gerstel, Company’s Chief Executive Officer, as detailed in
the Proxy Statement, dated October 26, 2021

נגד

עבר

פריון נטוורק

1095819

267808

02/12/2021

מניות

To approve the capital increase (including the relevant .6
amendments to the articles of association of the Company and
to the amended and restated memorandum of association of the
,Company) as detailed in the Proxy Statement, dated October 26
2021

בעד

פריון נטוורק

1095819

267808

02/12/2021

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, 2021, 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

אלקטרה צריכה

5010129

991796

02/12/2021

מניות

 .1הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר  .2020ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה
לשנת  2020אשר פורסם ביום  28בפברואר  2021באתר ההפצה של רשות
ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
(מספר אסמכתא.)2021-01-023869 :

דיון

דיון

אלקטרה צריכה

5010129

991796

02/12/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,רו"ח
כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה.

בעד

עבר

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אלקטרה צריכה

5010129

991796

02/12/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת באותם תנאי כהונה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אלקטרה צריכה

5010129

991796

02/12/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת באותם תנאי כהונה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אלקטרה צריכה

5010129

991796

02/12/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת באותם תנאי כהונה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אלקטרה צריכה

5010129

991796

02/12/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של גב' אורלי בן יוסף כדירקטורית בלתי תלויה בחברה
לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה.

בעד

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אלקטרה צריכה

5010129

991796

02/12/2021

מניות

 .7אישור הצעה פרטית מהותית של אופציות לא רשומות למנכ"ל החברה
כמפורט בדוח ההצעה הפרטית וזימון האסיפה.

בעד

עבר

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

עבר

עבר

נימוקים

התגמול ההוני המוצע מבוסס כולו על מניות חסומות
( ,)RSUבניגוד למדיניותנו.

אנו מוצאים את הגדלת ההון המוצעת כסבירה
וסבורים כי בשינוי המוצע אין לפגוע בזכויות בעלי
מניות המיעוט.

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אלקטרה צריכה

5010129

991796

02/12/2021

מניות

 .8אישור עדכון של מדיניות התגמול של החברה ,כמפורט בדוח ההצעה
הפרטית וזימון האסיפה .אישור מדיניות התגמול לא יביא להארכת תוקפה
של מדיניות התגמול שהינו עד ליום  11באפריל .2024

גולד

149013

492116

05/12/2021

מניות

 .1לאשר את הארכת תוקף הכהונה של הדירקטורית החיצונית ,גב' אורלי
זילברמן ,בהתאם לסעיף  245לחוק החברות ,התשנ"ט ,1999-לתקופת
כהונה נוספת של  3שנים ,החל מיום  ,6.12.2021בהתאם לתנאים החלים
עליה במועד דוח זה.

בעד

סיאי

442012

55343

05/12/2021

מניות

 .1דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה ,לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר .2020

דיון

סיאי

442012

55343

05/12/2021

מניות

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

דיון

 .2מינוי רואה חשבון מבקר לחברה :מוצע למנות מחדש את משרד רואי
החשבון משרד רואי החשבון קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר כרואה החשבון
המבקר של החברה לשנת  2021ועד למועד האסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו לאחר
קבלת המלצת ועדת הביקורת של החברה בהתאם לאופי והיקף השירותים
שניתנו ויינתנו לחברה עד למועד האסיפה הבאה.

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

סיאי

442012

55343

05/12/2021

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של הדירקטור ,ד"ר גרהם ג'קסון ,המכהן בחברה
כיו"ר הדירקטוריון ואשר אינו דירקטור חיצוני

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

סיאי

442012

55343

05/12/2021

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של ד"ר רוברט בוקוולד המכהן בחברה כמנכ"ל ואשר
אינו דירקטור חיצוני

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

סיאי

442012

55343

05/12/2021

מניות

 .5אישור מינויו של הדירקטור עו"ד יהודה בוקוולד המכהן בחברה ואשר אינו
דירקטור חיצוני

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

סיאי

442012

55343

05/12/2021

מניות

 .6אישור מינויה של הדירקטורית ד"ר יעל אילן המכהנת בחברה ואשר אינה
דירקטורית חיצונית

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

סיאי

442012

55343

05/12/2021

מניות

 .7אישור מינויו של יוסי שמר שמילוביץ' כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת
כהונה בת שלוש שנים שתחילתה ביום  ,5.12.21כאמור בסעיף (239ב)
לחוק החברות.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

סיאי

442012

55343

05/12/2021

מניות

 .8לאשר ,לאחר קבלת אישור ועדת התגמול והדירקטוריון ,את חידוש
החלטת החברה להעניק שיפוי בהתאם לכתב השיפוי לעו"ד יהודה בוקוולד,
אשר בכפוף לאישור האסיפה הכללית המזומנת בזה יכהן כדירקטור בחברה

בעד

עבר

נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנו.

גיבוי אחזקות

448019

115280

05/12/2021

מניות

 .1התקשרות בהסכם שירותי ניהול (הכולל הקצאת אופציות) עם מר יהונתן
כהן ,יו"ר דירקטוריון החברה

בעד

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים בהתאם לגודל
החברה והיקף פעילותה.

טראקנט

1174093

0

05/12/2021

מניות

 .1אישור הצעה פרטית של אופציות לעובדת החברה הגב' אוריאנה פרידמן

נגד

עבר

הסתייגותנו הינה על רקע הבשלה מיידית ומחיר
מימוש הנמצא "בתוך הכסף".

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

טראקנט

1174093

0

05/12/2021

מניות

 .2אישור עדכון בתנאי העסקתה של גב' אריאנה פרידמן ,כעובדת החברה

ישראל קנדה

434019

981985

05/12/2021

מניות

 .1מתן התחייבות לשיפוי לגב' אורית לרר ,כמפורט בסעיף  1.1לדוח הזימון

בעד

ישראל קנדה

434019

981985

05/12/2021

מניות

 .2מתן כתב פטור לגב' אורית לרר ,כמפורט בסעיף  1.2לדוח הזימון

נגד

איי ארגנטו

1173343

0

05/12/2021

 .1הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של השותפות לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר  .2020ניתן לעיין בדוח התקופתי של
יחידת השתתפות השותפות לשנת  ,2020אשר פורסם ביום  29במרץ  2021באתר ההפצה
של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב
בע"מ (אסמכתא מספר ,)2021-01-049872 :המובא בדרך של הפניה

דיון

איי ארגנטו

1173343

0

05/12/2021

 .2מינוי מחדש של משרד שטיינמץ עמינח ושות' ,רו"ח כמשרד רואי החשבון
יחידת השתתפות
המבקר של השותפות.

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

השכר המוצע לה סביר ביחס לתפקיד.

עבר

כתב השיפוי המוצע של החברה ,מגביל את סכום
השיפוי ל 25%-מהונה העצמי של החברה ,בהתאם
למדיניותנו.

עבר

הפטור שניתן יכול לחול על החלטה או עסקה שלבעל
השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה יש בה
עניין אישי ,בניגוד למדיניותנו.

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

אפולו פאוור

1082114

22806

06/12/2021

מניות

 .1הקצאת  100,000כתבי אופציה (לא סחירים) של החברה הניתנים
למימוש ל 100,000 -מניות רגילות למר עודד רוזנברג ,בהתאם למתאר.

בעד

עבר

ההקצאה המוצעת תואמת את מדיניותנו.

אפולו פאוור

1082114

22806

06/12/2021

מניות

 .2הקצאת  100,000כתבי אופציה (לא סחירים) של החברה הניתנים
למימוש ל 100,000 -מניות רגילות למר ערן מימון ,בהתאם למתאר.

בעד

עבר

ההקצאה המוצעת תואמת את מדיניותנו.

אפולו פאוור

1082114

22806

06/12/2021

מניות

 .3הקצאת  30,000כתבי אופציה (לא סחירים) של החברה הניתנים למימוש
ל 30,000 -מניות רגילות למר יום טוב סמיה ,שלא במסגרת המתאר,
במקביל לעדכון היקף משרתו מ 25% -ל 30% -והעלאת התגמול הקבוע לו
הוא זכאי בהתאם.

בעד

עבר

ההקצאה המוצעת תואמת את מדיניותנו.

נכסים ובנין

699017

2131220

06/12/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון
על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2020

דיון

דיון

נכסים ובנין

699017

2131220

06/12/2021

מניות

 .2אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של
החברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים-מר צחי נחמיאס.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

נכסים ובנין

699017

2131220

06/12/2021

מניות

 .3אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של
החברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים-מר מיכאל יוסף זקלינד.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

נכסים ובנין

699017

2131220

06/12/2021

מניות

 .4אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של
החברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים-מר דורון חיים כהן

נגד

עבר

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.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נכסים ובנין

699017

2131220

06/12/2021

מניות

 .5אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של
החברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים-מר אסי שריב

נכסים ובנין

699017

2131220

06/12/2021

מניות

 .6אישור מינוי משרד רואה החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכר
רואה החשבון המבקר של החברה בגין שנת .2020

בעד

קדימהסטם

1128461

69325

07/12/2021

מניות

 .1אישור ההתקשרות בהסכמי ההשקעה עם המשקיעים בהקצאה הפרטית
כאמור בסעיף  1.1לדוח זימון האסיפה ,ולאשר את מועד פקיעת כתבי
האופציה (סדרה  )B2כמפורט בדוח זימון האסיפה

בעד

התמורה המוצעת בהסכם ההשקעה נראית לנו
כסבירה בהתאם לגודל החברה והיקף פעילותה.

קדימהסטם

1128461

69325

07/12/2021

מניות

 .2אישור התקשרות בהסכמי השקעה עם פרופ' מישל רבל ומר ג'וליאן רוג'רי
במחיר שוק ללא הנחה.

בעד

התמורה המוצעת בהסכם ההשקעה נראית לנו
כסבירה בהתאם לגודל החברה והיקף פעילותה.

קדימהסטם

1128461

69325

07/12/2021

מניות

 .3דיון בדוחות כספיים ודוח הדירקטוריון ודיווח על שכרו של רואה החשבון
המבקר

דיון

קדימהסטם

1128461

69325

07/12/2021

מניות

 .4מינוי רואה חשבון מבקר של החברה

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

קדימהסטם

1128461

69325

07/12/2021

מניות

 .5לאשר את מינויו מחדש של מר רונן טויטו כדירקטור בחברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

קדימהסטם

1128461

69325

07/12/2021

מניות

 .6לאשר את מינויו מחדש של פרופ' מישל רבל כדירקטור בחברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

קדימהסטם

1128461

69325

07/12/2021

מניות

 .7לאשר את מינויו מחדש של מר אוליביה סמואל כדירקטור בחברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

קדימהסטם

1128461

69325

07/12/2021

מניות

 .8לאשר את מינויו מחדש של מר רון מירון כדירקטור בחברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

קדימהסטם

1128461

69325

07/12/2021

מניות

 .9לאשר את מינויו מחדש של מר דורון בירגר כדירקטור בחברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

עבר

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

ווישור גלובלטק

1173228

0

07/12/2021

מניות

 .1אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה

בעד

עבר

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

ווישור גלובלטק

1173228

0

07/12/2021

מניות

 .2אישור התקשרות החברה עם קיסריה אלקטרוניקה רפואית החזקות
( )2000בע"מ

בעד

עבר

התמורה המוצעת נראית לנו כסבירה בהתאם לגודל
החברה והיקף פעילותה.

קיסטון ריט

1175934

0

08/12/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר 2020

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

קיסטון ריט

1175934

0

08/12/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן ( )PWCכרואה החשבון המבקר
של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה

בעד

פנינסולה

333013

389903

09/12/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2020

דיון

פנינסולה

333013

389903

09/12/2021

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 והניסיון לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

פנינסולה

333013

389903

09/12/2021

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

09/12/2021

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

09/12/2021

מניות

 .5מינויו מחדש של מר מיכה אבני ,מנכ"ל 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

09/12/2021

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

09/12/2021

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

09/12/2021

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.

פנינסולה

333013

389903

09/12/2021

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.

רותם שני

1171529

0

09/12/2021

מניות

 .1דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020

דיון

רותם שני

1171529

0

09/12/2021

מניות

 .2מינויו מחדש של מר אבי טוריסקי כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והנניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

רותם שני

1171529

0

09/12/2021

מניות

 .3מינויו מחדש של מר יהודה ידידיה כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והנניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

רותם שני

1171529

0

09/12/2021

מניות

 .4מינויו מחדש של מר עמית ברגר כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והנניסיון 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

רותם שני

1171529

0

09/12/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח על שכרו

בעד

לפידות קפיטל

642017

608125

09/12/2021

מניות

 .1הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום
 31בדצמבר 2020

דיון

לפידות קפיטל

642017

608125

09/12/2021

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

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

לפידות קפיטל

642017

608125

09/12/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר יעקב לוקסנבורג כחבר דירקטוריון החברה עד לתום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

לפידות קפיטל

642017

608125

09/12/2021

מניות

 .4מינויו של מר אריאל שפיר כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

לפידות קפיטל

642017

608125

09/12/2021

מניות

 .5מינויה של גב' שלומית פן כחברת דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

לפידות קפיטל

642017

608125

09/12/2021

מניות

 .6מינויו של מר אליהו קמר כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

לפידות קפיטל

642017

608125

09/12/2021

מניות

 .7מינויו של מר עמוס מר חיים כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

לפידות קפיטל

642017

608125

09/12/2021

מניות

 .8אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בשליטת בעל
השליטה בחברה ,מר יעקב לוקסנבורג ,לתקופה בת שלוש שנים נוספות
שיסתיימו ביום  18בנובמבר  ,2024ועדכון דמי הניהול החודשיים

בעד

התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוק.

רמי לוי

1104249

2569146

09/12/2021

מניות

חידוש ועדכון תנאי הכהונה של מר רמי לוי כמנכ"ל החברה ,לתקופה נוספת
של שלוש שנים החל מיום  1בינואר  ,2022בתנאים כמפורט בנספח א'
המצורף לדוח .עד ליום  31.12.2021ימשיכו לחול תנאי הסכם הניהול
הנוכחי כפי שאושרו ביום  12בדצמבר 2018

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים בהתאם לגודל
החברה והיקף פעילותה.

רמי לוי

1104249

2569146

09/12/2021

מניות

 .2חידוש תנאי העסקתה של גב' עדינה לוי המועסקת כסמנכ"ל וגזברית
ראשית ,לתקופה נוספת של שלוש שנים החל מיום  1בינואר  2022בתנאים
כמפורט בנספח ב' המצורף לדוח .עד ליום  31בדצמבר  2021ימשיכו לחול
תנאי הסכם ההעסקה הנוכחי ,אשר זהים לתנאי הסכם ההעסקה המוצע

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים בהתאם לגודל
החברה והיקף פעילותה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

רמי לוי

1104249

2569146

09/12/2021

מניות

 .3חידוש ועדכון עסקת מסגרת למימוש אופציות להארכת תוקפם של הסכמי
שכירות קיימים אשר לבעל השליטה עניין אישי באישורם ו/או לחידוש הסכמי
שכירות קיימים אשר לבעל השליטה עניין אישי באישורם ו/או לביצוע שינוי
בתנאיהם ו/או להתקשרות בהסכמי שכירות חדשים אשר לבעל השליטה
עניין אישי באישורם ,העומדים בתנאי עסקת המסגרת ,בהתאם לתנאים
המפורטים בסעיף  2.3לדוח

נגד

לאור רגישות העסקה ובשים לב כי מדובר בעסקאות
עם בעל השליטה ,אנו סבורים כי ראוי ועסקת
המסגרת תחול רק ביחס להסכמי שכירות קיימים,
כאשר הסכמי שכירות חדשים יובאו לאישור בעלי
המניות באסיפה הכללית.

רמי לוי

1104249

2569146

09/12/2021

מניות

 .4אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה לעניין תנאי הכהונה וההעסקה
להם יהיה זכאי מנכ"ל החברה ,בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף  2.1לדוח

בעד

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות בהתאם
לגודל החברה והיקף פעילותה.

רמי לוי

1104249

2569146

09/12/2021

מניות

 .5אישור מימוש אופציה להארכת תוקפה של תוספת להסכם שכירות קיים
עם חברה בבעלות ובשליטת בעל השליטה לשכירת נכס בשכונת רמות
בירושלים ב 5-שנים נוספות החל מיום  1בינואר 2022

בעד

לאור העובדה כי מדובר בחידוש של הסכם קיים
(באותם תנאים) ולאור נימוקי ועדת התגמול
ודירקטוריון החברה ,לא נסתייג על רקע הסכם
השכירות המוצע.

שיח מדיקל גרופ

249011

62464

12/12/2021

מניות

 .1דיון בדוח הדירקטוריון ובדוח הכספי של החברה לשנת 2020

דיון

שיח מדיקל גרופ

249011

62464

12/12/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן ,רואי חשבון כרואה החשבון
המבקר של החברה

בעד

המשרד הינו בעל הידע והניסיון לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

שיח מדיקל גרופ

249011

62464

12/12/2021

מניות

 .3אישור מינוי מחדש של מר ניר זיכלינסקי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה שאינו דירקטור חיצוני

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

שיח מדיקל גרופ

249011

62464

12/12/2021

מניות

 .4אישור מינוי מחדש של מר יוגב שריד לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה שאינו דירקטור חיצוני

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

שיח מדיקל גרופ

249011

62464

12/12/2021

מניות

 .5אישור מינוי מחדש של מר שי אברהם שריד לתקופת כהונה נוספת
כדירקטור בחברה שאינו דירקטור חיצוני

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

שיח מדיקל גרופ

249011

62464

12/12/2021

מניות

 .6אישור מינוי מחדש של מר יעקב עמידרור לתקופת כהונה נוספת
כדירקטור בחברה שאינו דירקטור חיצוני

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

שיח מדיקל גרופ

249011

62464

12/12/2021

מניות

 .7אישור מינוי מחדש של מר איתמר אליצור לתקופת כהונה נוספת
כדירקטור בחברה שאינו דירקטור חיצוני

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

שיח מדיקל גרופ

249011

62464

12/12/2021

מניות

 .8איחוד הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של החברה ביחס
של 1:10

בעד

איחוד ההון מתבצע על מנת לעמוד בכללי הבורסה.

מבנה

226019

3129821

12/12/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים השנתיים

דיון

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

מבנה

226019

3129821

12/12/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של רואי החשבון של החברה

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מבנה

226019

3129821

12/12/2021

מניות

 .3לאשר את מינוי מחדש של מר טל פורר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מבנה

226019

3129821

12/12/2021

מניות

 .4לאשר את מינוי מחדש של מר דורון כהן כדירקטור בחברה לתקופת
כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מבנה

226019

3129821

12/12/2021

מניות

 .5לאשר את מינוי מחדש של מר רונן נקר כדירקטור בלתי תלוי בחברה
לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מבנה

226019

3129821

12/12/2021

מניות

 .6לאשר את מינוי מחדש של גב' רגינה אונגר כדירקטורית בלתי תלויה
בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

מבנה

226019

3129821

12/12/2021

מניות

 .7לאשר את מינוי מחדש של מר פאר נדיר כדירקטור בלתי תלוי בחברה
לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מבנה

226019

3129821

12/12/2021

מניות

 .8אישור התקשרות בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה

בעד

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

מבנה

226019

3129821

12/12/2021

מניות

 .9אישור מינויו מחדש של מר יעקב גולדמן ,כדירקטור חיצוני בדירקטוריון
החברה ,לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אולמד סולושנס

1101450

50171

12/12/2021

מניות

 .1הצגה ודיון בדו"חות הכספיים השנתיים ובדו"ח הדירקטוריון על מצב עסקי
החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2020

דיון

אולמד סולושנס

1101450

50171

12/12/2021

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

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

אולמד סולושנס

1101450

50171

12/12/2021

מניות

 .3לאשר את מינויו מחדש של ד"ר דויד מילץ' כדירקטור בחברה וזאת עד
לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה

נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים
בלתי תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון (.)29%

אולמד סולושנס

1101450

50171

12/12/2021

מניות

 .4לאשר את מינויו מחדש של מר אסף אלפרוביץ' כדירקטור בחברה וזאת
עד לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה

נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים
בלתי תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון (.)29%

אולמד סולושנס

1101450

50171

12/12/2021

מניות

 .5לאשר את מינויו מחדש של מר אורי מור כדירקטור בחברה וזאת עד
לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה

נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים
בלתי תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון (.)29%

אולמד סולושנס

1101450

50171

12/12/2021

מניות

 .6לאשר את מינויו מחדש של מר אבנר לושי כדירקטור בחברה וזאת עד
לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה

נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים
בלתי תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון (.)29%

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אולמד סולושנס

1101450

50171

12/12/2021

מניות

 .7לאשר את מינויו מחדש של גב' יהודית גל כדירקטורית בחברה וזאת עד
לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה

נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים
בלתי תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון (.)29%

אולמד סולושנס

1101450

50171

12/12/2021

מניות

 .8מינוי אלדד לוי לדירקטור בחברה

נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים
בלתי תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון (.)29%

אולמד סולושנס

1101450

50171

12/12/2021

מניות

 .9מינוי עידן בן שטרית לדירקטור בחברה

נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים
בלתי תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון (.)29%

אולמד סולושנס

1101450

50171

12/12/2021

מניות

 .10מינוי עו"ד אלי אקסלרוד לדירקטור בחברה

נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים
בלתי תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון (.)29%

אולמד סולושנס

1101450

50171

12/12/2021

מניות

 .11פיטוריו של ד"ר דיוויד מילץ' מדירקטוריון החברה

בעד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים
בלתי תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון (.)29%

אולמד סולושנס

1101450

50171

12/12/2021

מניות

 .12פיטוריו של אסף אלפרוביץ' מדירקטוריון החברה

בעד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים
בלתי תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון (.)29%

אולמד סולושנס

1101450

50171

12/12/2021

מניות

 .13פיטורה של גב' יהודית גל מדירקטוריון החברה

בעד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור נמוך של דירקטורים
בלתי תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון (.)29%

אולמד סולושנס

1101450

50171

12/12/2021

מניות

 .14אישור תנאי כהונתו והעסקתו של ד"ר דיוויד מילץ' כיו"ר דירקטוריון פעיל
של החברה

נגד

איננו תומכים בתגמול הוני למי שבעל החזקה
מהותית בהון החברה.

נפטא

643015

2313067

12/12/2021

מניות

 .1הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31
בדצמבר .2020

דיון

נפטא

643015

2313067

12/12/2021

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 רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

נפטא

643015

2313067

12/12/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

נפטא

643015

2313067

12/12/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

נפטא

643015

2313067

12/12/2021

מניות

 .5מינוי מר ברי סבג כדירקטור בלתי תלוי בחברה בעל מומחיות חשבונאית
ופיננסית החל מיום  12בדצמבר  2021ועד תום האסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה ואישור כי יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בגובה
הגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור
חיצוני) ,התש"ס2000-

בעד

המועמד 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

נפטא

643015

2313067

12/12/2021

מניות

 .6אישור מדיניות התגמול החדשה של החברה בנוסח המצורף כנספח ב'
לדוח הזימון ,לתקופה בת שלוש שנים מיום  1בינואר  2022ועד יום 31
בדצמבר 2024

בעד

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

נפטא

643015

2313067

12/12/2021

מניות

 .7אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול חדש עם מר חיים צוף ,יו"ר
דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה ובהסכם ייעוץ חדש עם חברה
בבעלותו המלאה של מר חיים צוף ,למשך תקופה של שלוש ( )3שנים החל
מיום  1בינואר  ,2022והכל כמפורט בסעיף  2.7לדוח הזימון

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

נפטא

643015

2313067

12/12/2021

מניות

 .8אישור מתן פטור מאחריות מראש ליו"ר דירקטוריון החברה שהינו בעל
שליטה בחברה ,לתקופה של  3שנים החל מיום  1בינואר  ,2022בנוסח
הפטור מאחריות מראש המצ"ב כנספח ג' לדוח הזימון

בעד

הפטור שניתן אינו חל על החלטה או עסקה שלבעל
השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא
משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה
עניין אישי ,בהתאם למדיניותנו.

נפטא

643015

2313067

12/12/2021

מניות

 .9אישור התקשרות חנ"ל בהסכמים חדשים למתן שירותים עם חברות
קבוצת אקויטל ,לתקופה של שלוש ( )3שנים החל מיום  ,1.1.2022כמפורט
בסעיף  2.9לדוח הזימון

בעד

הסכומים המוצעים במסגרת הסכם השירותים נראים
לנו כסבירים ביחס לגודל החברה והיקף פעילותה.

אקויטל

755017

4047278

12/12/2021

מניות

 .1הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31
בדצמבר .2020

דיון

אקויטל

755017

4047278

12/12/2021

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 רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אקויטל

755017

4047278

12/12/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אקויטל

755017

4047278

12/12/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אקויטל

755017

4047278

12/12/2021

מניות

 .5מינוי גב' תרי ניסן (פלק) כדירקטורית בלתי תלויה בחברה בעלת מומחיות
חשבונאית ופיננסית החל מיום  25בדצמבר  2021ועד תום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה ואישור כי תהיה זכאית לגמול בגין כהונתה
כדירקטורית בגובה הגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול
והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס2000-

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אקויטל

755017

4047278

12/12/2021

מניות

 .6אישור מדיניות התגמול החדשה של החברה בנוסח המצורף כנספח ב'
לדוח הזימון ,לתקופה בת שלוש שנים מיום  1בינואר  2022ועד יום 31
בדצמבר 2024

בעד

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות בהתאם
לגודל החברה והיקף פעילותה.

אקויטל

755017

4047278

12/12/2021

מניות

 .7אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול חדש עם מר חיים צוף ,יו"ר
דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה ,לקבלת שירותי ניהול של יו"ר
דירקטוריון פעיל ,למשך תקופה של שלוש ( )3שנים החל מיום  1בינואר
2022

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים בהתאם לגודל
החברה והיקף פעילותה.

אקויטל

755017

4047278

12/12/2021

מניות

 .8אישור מתן פטור מאחריות מראש ליו"ר דירקטוריון החברה שהינו בעל
שליטה בחברה ,לתקופה של  3שנים החל מיום  1בינואר  ,2022בנוסח
הפטור מאחריות מראש המצ"ב כנספח ג' לדוח הזימון

בעד

כתב הפטור הינו בהתאם לנוסח המסויג הנהוג
במדיניותנו.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

קוויקליזארד

1172840

0

13/12/2021

מניות

 .1דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2020הכולל בין היתר את
הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ואת דוח הדירקטוריון על מצב
ענייני החברה

דיון

קוויקליזארד

1172840

0

13/12/2021

מניות

 .2מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו  :אישור המשך כהונתו
של משרד סומך חייקין ( )KPMGכרו"ח המבקר של החברה ,עד לאסיפה
הכללית השנתית הבאה ,ודיווח על שכרו לשנת  ,2020אשר נקבע על ידי
דירקטוריון החברה.

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

קוויקליזארד

1172840

0

13/12/2021

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר ישי קב כדירקטור בחברה.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

קוויקליזארד

1172840

0

13/12/2021

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של מר פנחס מנדל כדירקטור בחברה.

נגד

בהתאם למדיניותנו ,ככלל נמליץ להתנגד למינוי
המנכ"ל גם כדירקטור בחברה לאור תפקידו של
הדירקטוריון.

קוויקליזארד

1172840

0

13/12/2021

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של מר אברי קציר כדירקטור בחברה.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

קוויקליזארד

1172840

0

13/12/2021

מניות

 .6אישור מינויה מחדש של הגב' גילי הרט.

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

קוויקליזארד

1172840

0

13/12/2021

מניות

 .7אישור מינויו מחדש של מר יוסף כהן כדירקטור בחברה.

נגד

בהתאם למדיניותנו ,ככלל ,אנו ממליצים להתנגד
למינוי נושאי משרה או מנהלים אחרים הכפופים
למנכ"ל ,כדירקטורים בחברה.

אקוואריוס

1170240

0

13/12/2021

מניות

 .1דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020

דיון

אקוואריוס

1170240

0

13/12/2021

מניות

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

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אקוואריוס

1170240

0

13/12/2021

מניות

 .3אישור התקשרות החברה בהסכם תיווך מכירות ללקוחות אסטרטגיים
בתחום הביטחון בארה"ב ( )Sales Representative Agreementעם
חברה בשליטתו של מר שלמה אליה ,אשר נמנה עם קבוצת השליטה בחברה

בעד

ההסכם המוצע נראה לנו כסביר בהתחשב בנימוקיה
של החברה ובשים לב להחזקותיו של בעל השליטה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

טראלייט

1180173

0

13/12/2021

מניות

 .1מינוי דירקטור חיצוני לדירקטוריון החברה  -מר אמיר מוריץ מוצע למנות
את מר אמיר מוריץ כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת כהונה בת שלוש
שנים ,החל ממועד אישור האסיפה .הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה
(36א)( )10לתקנות הדוחות מצורפים במסגרת דוח זימון האסיפה המצורף
כנספח לדיווח זה .מר מוריץ הוערך על ידי דירקטוריון החברה כבעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים
לדירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות
מקצועית) ,תשס"ו"( 2005-תקנות הכשירות") .בגין כהונתו כדירקטור חיצוני
בחברה ובכפוף לאישור מינויו ,יהיה מר מוריץ זכאי לתנאי כהונה כמפורט
בסעיף  8.1.4בפרק השמיני לתשקיף המדף של החברה שפורסם ביום 30
לאוגוסט ,2021 ,ואשר נושא תאריך  31לאוגוסט( 2021 ,אסמכתא מס':
 ,(2021-01-073777לרבות תיקון טעות סופר מיום ( 9.9.2021אסמכתא
מס' ,)2021-01-077731 :אשר הפרטים הכלולים בו מובאים על דרך
ההפניה (להלן" :תשקיף החברה") ,ובכלל כך לגמול השתתפות בישיבות
וגמול שנתי בהתאם לסכומי הגמול הקבועים בתקנות החברות (כללים בדבר
גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס"( 2000-תקנות הגמול")

בעד

טראלייט

1180173

0

13/12/2021

מניות

 .2מינוי דירקטורית חיצונית לדירקטוריון החברה  -הגב' ענת סגל מוצע
למנות את הגב' ענת סגל כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת כהונה בת
שלוש שנים ,החל ממועד אישור האסיפה .הפרטים הנדרשים בהתאם
לתקנה (36א)( )10לתקנות הדוחות מצורפים במסגרת דוח זימון האסיפה
המצורף כנספח לדיווח זה .דירקטוריון החברה אישר כי מתקיימים התנאים
לסיווגה של הגב' ענת סגל כבעלת כשירות מקצועית ,בהתאם לתקנות
הכשירות .בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה ובכפוף לאישור מינויה,
תהיה הגב' סגל זכאית לתנאי כהונה ,כמפורט בסעיף  8.1.4בפרק השמיני
לתשקיף החברה ,ובכלל כך לגמול השתתפות בישיבות וגמול שנתי בהתאם
לסכומי הגמול הקבוע בתקנות הגמול לפי דרגת ההון של החברה ,להחזר
הוצאות סבירות בגין השתתפות בישיבות הדירקטוריון וועדותיו או במסגרת
תפקידה כדירקטור וכן להסדרי ביטוח ,שיפוי ופטור הנהוגים בחברה ,וכל
זאת בהתאם למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה .הצהרה חתומה של
הגב' סגל ,כנדרש על פי הוראות סעיפים 224ב(א) ו 241-לחוק החברות,
מצורפת כנספח ב' לדוח זימון האסיפה .נוסח ההחלטה המוצעת" :לאשר את
מינויה של הגב' ענת סגל כדירקטורית חיצונית בחברה ,כמפורט

בעד

אלמור חשמל

1142454

190850

14/12/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה ,לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2020

דיון

אלמור חשמל

1142454

190850

14/12/2021

מניות

 .2למנות מחדש את מר רון אריה אורן כדירקטור בחברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אלמור חשמל

1142454

190850

14/12/2021

מניות

 .3למנות מחדש את מר מאיר סרוסי כדירקטור בחברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אלמור חשמל

1142454

190850

14/12/2021

מניות

 .4למנות מחדש את מר חיים לזר גרשון כדירקטור בחברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אלמור חשמל

1142454

190850

14/12/2021

מניות

 .5למנות מחדש את מר חיים מזוז כדירקטור בחברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

החלטת האסיפה

נימוקים

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

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

אלמור חשמל

1142454

190850

14/12/2021

מניות

 .6למנות מחדש את מר גלעד רמות כדירקטור בלתי תלוי בחברה .מר רמות
זכאי לגמול דירקטורים כמפורט בדוח זימון האסיפה.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אלמור חשמל

1142454

190850

14/12/2021

מניות

 .7למנות את גברת מעין נאור כדירקטורית בלתי תלויה בחברה .גב' נאור
זכאית לגמול דירקטורים כמפורט בדוח זימון האסיפה.

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אלמור חשמל

1142454

190850

14/12/2021

מניות

 .8למנות מחדש את מר נחמיה קינד כדירקטור בחברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אלמור חשמל

1142454

190850

14/12/2021

מניות

 .9למנות מחדש את  KPMGסומך חיקיין ,רואי חשבון ,כרואי חשבון
מבקרים של החברה לשנת  2021ולתקופה של עד האסיפה השנתית הבאה
של בעלי המניות של החברה

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אירודרום קבוצה

363010

17026

14/12/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה ,לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2020

דיון

אירודרום קבוצה

363010

17026

14/12/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר של החברה לשנת  2021ולתקופה
שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

בעד

אנו סבורים כי למשרד רו"ח הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אירודרום קבוצה

363010

17026

14/12/2021

מניות

 .3לאשר את חידוש מינוי של מר ציון ספיר המכהן כיו"ר הדירקטוריון של
החברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

אנו סבורים כי למועמד הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אירודרום קבוצה

363010

17026

14/12/2021

מניות

 .4לאשר את חידוש מינויו של מר רועי דגני המכהן כמנכ"ל החברה
וכדירקטור בה ,כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי
המניות של החברה.

בעד

אנו סבורים כי למועמד הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אירודרום קבוצה

363010

17026

14/12/2021

מניות

 .5לאשר את חידוש מינויו של מר אריאל בן דיין כדירקטור בחברה עד תום
האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

אנו סבורים כי למועמד הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אירודרום קבוצה

363010

17026

14/12/2021

מניות

 .6לאשר את חידוש מינויו של מר רונן אביאני כדירקטור בלתי תלוי בחברה
עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

אנו סבורים כי למועמד הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אירודרום קבוצה

363010

17026

14/12/2021

מניות

 .7לאשר עבור הדירקטור הבלתי תלוי ,מר רונן אביאני ,תגמול שנתי ולגמול
השתתפות לישיבה בגובה הסכום ה'מזערי' בתקנות החברות (כללים בדבר
גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס ,2000-בהתאם לדרגתה של
החברה ,כפי שתהא מעת לעת.

בעד

התגמל המוצע בעבור הדירקטורים הבלתי תלויים
בחברה הינו כמקובל בחברה בהתאם לגודל החברה
והיקף פעילותה.

אירודרום קבוצה

363010

17026

14/12/2021

מניות

 .8לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי לדירקטור הבלתי תלוי ,מר רונן
אביאני בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת.

בעד

כתב השיפוי הקיים בחברה ,מגביל את סכום השיפוי
ל 25%-מהונה העצמי של החברה ,בהתאם
למדיניותנו.

אירודרום קבוצה

363010

17026

14/12/2021

מניות

 .9לאשר הענקת כתב פטור מאחריות לדירקטור הבלתי תלוי ,מר רונן
אביאני בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת.

בעד

הפטור שניתן אינו חל על החלטה או עסקה שלבעל
השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא
משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה
עניין אישי ,בהתאם למדיניותנו.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אירודרום קבוצה

363010

17026

14/12/2021

מניות

 .10לאשר את הכללתו של הדירקטור הבלתי תלוי ,מר רונן אביאני ,בפוליסת
ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה בהתאם לתנאים
ולנוסחים המקובלים וכפי שיהיו מעת לעת.

בעד

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

אירודרום קבוצה

363010

17026

14/12/2021

מניות

 .11לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי לדירקטור החיצוני ,מר עופר
אלשיך ,בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת.

בעד

כתב השיפוי הקיים בחברה ,מגביל את סכום השיפוי
ל 25%-מהונה העצמי של החברה ,בהתאם
למדיניותנו.

אירודרום קבוצה

363010

17026

14/12/2021

מניות

 .12לאשר הענקת כתב פטור מאחריות לדירקטור החיצוני ,מר עופר אלשיך,
בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת.

בעד

הפטור שניתן אינו חל על החלטה או עסקה שלבעל
השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא
משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה
עניין אישי ,בהתאם למדיניותנו.

אירודרום קבוצה

363010

17026

14/12/2021

מניות

 .13לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורית החיצונית ,גב' מירב
בן כנען הלר ,בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת
לעת.

בעד

כתב השיפוי הקיים בחברה ,מגביל את סכום השיפוי
ל 25%-מהונה העצמי של החברה ,בהתאם
למדיניותנו.

אירודרום קבוצה

363010

17026

14/12/2021

מניות

 .14לאשר הענקת כתב פטור מאחריות לדירקטורית החיצונית ,גב' מירב בן
כנען הלר ,בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת
לעת.

בעד

הפטור שניתן אינו חל על החלטה או עסקה שלבעל
השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא
משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה
עניין אישי ,בהתאם למדיניותנו.

אירודרום קבוצה

363010

17026

14/12/2021

מניות

 .15לאשר מענק חד פעמי בסך  150אלפי ש"ח לדירקטור בחברה ,מר
אריאל בן דיין ,וזאת לאור תרומתו להנפקות פרטיות שביצעה החברה בשנת
 ,2021בחריגה ממדיניות התגמול של החברה.

בעד

המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה.

אירודרום קבוצה

363010

17026

14/12/2021

מניות

 .16לאשר את עדכון הסכם הניהול הקיים של החברה עם ר.ד מריון קבוצה
בע"מ ,חברה פרטית בבעלותו המלאה של מר רועי דגני ,בעל השליטה
בחברה ,המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור למתן שירותי מנכ"ל לחברה
באמצעות מר דגני וזאת בחריגה ממדיניות התגמול של החברה.

נגד

בהתאם למדיניותנו ,אנו מסתייגים עקרונית מהענקת
תגמול הוני לבעל השליטה בחברה.

נאוויטס פטרו

1141969

531122

14/12/2021

 .1הצגה ודיון בדוח התקופתי של השותפות לשנת  ,2020הכולל בין היתר
את הדוחות הכספיים של השותפות לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר,
יחידת השתתפות
 .2020הנושא מובא להצגה ודיון בלבד ולא נדרשת החלטת מחזיקי יחידות
ההשתתפות של השותפות בגינו.

דיון

נאוויטס פטרו

1141969

531122

14/12/2021

 .2לאשר מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר
יחידת השתתפות לרואה החשבון המבקר של השותפות לתקופה שעד תום האסיפה השנתית
הבאה והסמכת דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרו.

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת

נאוויטס פטרו

1141969

531122

14/12/2021

 .3לאשר מסגרת לביצוע הצעות פרטיות של ניירות ערך ,אשר תיועד
לעובדים ,נושאי משרה ונותני שירותים שאינם בעלי שליטה בשותף הכללי
יחידת השתתפות
של השותפות ובשותפות ,בהיקפים ,בתנאים ובמתכונת כמפורט בסעיף 2.3
לדוח זימון אסיפה כללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות.

בעד

עיקרי התגמול ההוני תואמים את מדיניותנו.

סאנפלאואר

1098755

203246

14/12/2021

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

מניות

 .1אישור התקשרות החברה עם מר נבות בר ,שהינו בעל שליטה בחברה,
בהסכם להענקת שירותי ניהול כיו"ר דירקטוריון פעיל ,באמצעות חברת נ.ק
קיסטון בע"מ.

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

סאנפלאואר

1098755

203246

14/12/2021

מניות

 .2אישור הענקת כתבי שיפוי ופטור מהתחייבות לדירקטורים ונושאי משרה
המכהנים וכפי שיהיו מעת לעת ,שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם או
שלבעלי השליטה יש במינויים ענין אישי.

נגד

כתב הפטור המוצע שונה מכתב הפטור הקיים אצל
יתר נושאי המשרה והדירקטורים בחברה ,בניגוד
למדיניותנו.

אלביט מערכות

1081124

23984438

14/12/2021

מניות

to re-elect Mr. Michael Federmann to the Board, to serve until .1
the close of the next Annual General Meeting of Shareholders

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אלביט מערכות

1081124

23984438

14/12/2021

מניות

to re-elect Mrs. Rina Baum to the Board, to serve until the .2
close of the next Annual General Meeting of Shareholders

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אלביט מערכות

1081124

23984438

14/12/2021

מניות

to re-elect Mr. Yoram Ben-Zeev to the Board, to serve until .3
the close of the next Annual General Meeting of Shareholders

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אלביט מערכות

1081124

23984438

14/12/2021

מניות

to re-elect Mr. David Federmann to the Board, to serve until .4
the close of the next Annual General Meeting of Shareholders

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אלביט מערכות

1081124

23984438

14/12/2021

מניות

to re-elect Mr. Dov Ninveh to the Board, to serve until the .5
close of the next Annual General Meeting of Shareholders

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אלביט מערכות

1081124

23984438

14/12/2021

מניות

to re-elect Prof. Ehood (Udi) Nisan to the Board, to serve until .6
the close of the next Annual General Meeting of Shareholders

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אלביט מערכות

1081124

23984438

14/12/2021

מניות

to re-elect Prof. Yuli Tamir to the Board, to serve until the .7
close of the next Annual General Meeting of Shareholders

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אלביט מערכות

1081124

23984438

14/12/2021

מניות

to re-appoint Kost, Forer, Gabbay &amp; Kasierer, a member .8
of Ernst &amp; Young Global, as the Company’s independent
auditor for the fiscal year ending December 31, 2021, and until
the close of the next Annual General Meeting of Shareholders

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

קרסו מוטורס

1123850

1255975

14/12/2021

מניות

 .1דיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנת .2020

דיון

קרסו מוטורס

1123850

1255975

14/12/2021

מניות

 .2מוצע לאשר את חידוש כהונתו של מר יואל קרסו כדירקטור בחברה

נגד

הסתייגותנו הינה לאור שיעור בני המשפחה בחברה
העולה על מדיניותנו ,ושיעור נמוך של דירקטורים
בלתי תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון.

קרסו מוטורס

1123850

1255975

14/12/2021

מניות

 .3מוצע לאשר את חידוש כהונתו של מר שלמה קרסו כדירקטור בחברה

נגד

הסתייגותנו הינה לאור שיעור בני המשפחה בחברה
העולה על מדיניותנו ,ושיעור נמוך של דירקטורים
בלתי תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון.

קרסו מוטורס

1123850

1255975

14/12/2021

מניות

 .4מוצע לאשר את חידוש כהונתה של גב' ציפורה מזרחי כדירקטורית
בחברה

נגד

הסתייגותנו הינה לאור שיעור בני המשפחה בחברה
העולה על מדיניותנו ,ושיעור נמוך של דירקטורים
בלתי תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון.

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

קרסו מוטורס

1123850

1255975

14/12/2021

מניות

 .5מוצע לאשר את חידוש כהונתו של מר אריאל קרסו כדירקטור בחברה

נגד

הסתייגותנו הינה לאור שיעור בני המשפחה בחברה
העולה על מדיניותנו ,ושיעור נמוך של דירקטורים
בלתי תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון.

קרסו מוטורס

1123850

1255975

14/12/2021

מניות

 .6מוצע לאשר את חידוש כהונתה של גב' יוני גולדשטיין קרסו כדירקטורית
בחברה

נגד

הסתייגותנו הינה לאור שיעור בני המשפחה בחברה
העולה על מדיניותנו ,ושיעור נמוך של דירקטורים
בלתי תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון.

קרסו מוטורס

1123850

1255975

14/12/2021

מניות

 .7מוצע לאשר את חידוש כהונתה של גב' אורלי חושן כדירקטורית בחברה

נגד

הסתייגותנו הינה לאור שיעור בני המשפחה בחברה
העולה על מדיניותנו ,ושיעור נמוך של דירקטורים
בלתי תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון.

קרסו מוטורס

1123850

1255975

14/12/2021

מניות

 .8מוצע לאשר את חידוש כהונתה של גב' שרה קרסו בוטון כדירקטורית
בחברה

נגד

הסתייגותנו הינה לאור שיעור בני המשפחה בחברה
העולה על מדיניותנו ,ושיעור נמוך של דירקטורים
בלתי תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון.

קרסו מוטורס

1123850

1255975

14/12/2021

מניות

 .9מוצע לאשר את חידוש כהונתו של מר משה קרסו כדירקטור בחברה

נגד

הסתייגותנו הינה לאור שיעור בני המשפחה בחברה
העולה על מדיניותנו ,ושיעור נמוך של דירקטורים
בלתי תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון.

קרסו מוטורס

1123850

1255975

14/12/2021

מניות

 .10מוצע לאשר את חידוש כהונתו של מר יורם בן חיים כדירקטור בחברה

נגד

הסתייגותנו הינה לאור שיעור בני המשפחה בחברה
העולה על מדיניותנו ,ושיעור נמוך של דירקטורים
בלתי תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון.

קרסו מוטורס

1123850

1255975

14/12/2021

מניות

 .11מוצע לאשר את חידוש כהונתה של גב' אירית שלומי כדירקטורית בלתי
תלויה בחברה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

קרסו מוטורס

1123850

1255975

14/12/2021

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

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

דיפלומט

1173491

0

15/12/2021

מניות

 .1לאשר את חידוש מינויו של יו"ר הדירקטוריון ,מר ג'פרי מנדל ,לתקופת
כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

אנו סבורים כי למועמד הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

דיפלומט

1173491

0

15/12/2021

מניות

 .2לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור ,מר נעם וימן ,לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

אנו סבורים כי למועמד הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

דיפלומט

1173491

0

15/12/2021

מניות

 .3לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית ,גב' מנדל קלודין סטפני,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה

בעד

אנו סבורים כי למועמדת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

דיפלומט

1173491

0

15/12/2021

מניות

 .4לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור ,מר אנדרו ריצ'ארד ,לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

אנו סבורים כי למועמד הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

דיפלומט

1173491

0

15/12/2021

מניות

 .5לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור הבלתי תלוי ,מר קוצ'יק יוסי,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה.

בעד

אנו סבורים כי למועמד הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

דיפלומט

1173491

0

15/12/2021

מניות

 .6לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור ,מר גיא מורג ,לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 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

דיפלומט

1173491

0

15/12/2021

מניות

 .7לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור ,מר נתן גרשוני ,לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

נגד

בהתאם למדיניותנו ,ככלל ,אנו ממליצים להתנגד
למינוי נושאי משרה או מנהלים אחרים הכפופים
למנכ"ל ,כדירקטורים בחברה

דיפלומט

1173491

0

15/12/2021

מניות

 .8תיקון סעיף  149.1לתקנון החברה.

בעד

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

דיפלומט

1173491

0

15/12/2021

מניות

 .9לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ,רואי
חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה ,לתקופה שעד האסיפה השנתית
הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

אנו סבורים כי למשרד רו"ח הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

דיפלומט

1173491

0

15/12/2021

מניות

 .10דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר.2020 ,

דיון

אפקון החזקות

578013

868355

15/12/2021

מניות

 .1אישור הענקה למנכ"ל החברה של כתבי אופציות הניתנים למימוש למניות
של החברה ושל החברה הבת

בעד

אנו מוצאים את ההקצאה כמתמרצת ותורמת לחיזוק
הקשר עם בעלי המניות בחברה.

אפקון החזקות

578013

868355

15/12/2021

מניות

 .2אישור הענקה למנהל הכספים הראשי ומנהל תחום הזכיינות והאנרגיה
המתחדשת של כתבי אופציות הניתנים למימוש למניות של החברה הבת

בעד

עיקרי ההקצאה תואמים את מדיניותנו.

סופוויב מדיקל

1175439

0

15/12/2021

מניות

 .1עדכון ואשרור שכרו השנתי של מנכ"ל החברה ,מר ,Louis Scafuri
בתוקף מיום  ,1.9.2021בהתאם למפורט בסעיף  2.1בדוח זימון האסיפה

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

סופוויב מדיקל

1175439

0

15/12/2021

מניות

 .2אישור מתן מענק דו-שנתי למנכ"ל החברה ,מר  ,Louis Scafuriלתקופה
שתחילתה ביום  15.7.2019וסיומה שנתיים לאחר מכן ,בהתאם למפורט
בסעיף  2.2לדוח זימון האסיפה

בעד

המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה.

סופוויב מדיקל

1175439

0

15/12/2021

מניות

 .3אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה ,בהתאם למפורט בסעיף 2.3
לדוח זימון האסיפה

בעד

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

ברנמילר

1141530

59059

15/12/2021

מניות

 .1אישור התקשרות החברה בהסכם השקעה בדרך של הנפקה פרטית
חריגה ,במסגרתו יוקצו ניירות ערך של החברה כמפורט בסעיף  2לדוח זימון
האסיפה המצ"ב.

בעד

התנאים המוצעים במסגרת הסכם ההשקעה נראים
לנו כסבירים ביחס לגודל החברה והיקף פעילותה.

גיפי גלובל

1144781

115962

16/12/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לתקופה של שנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר.2020 ,

דיון

גיפי גלובל

1144781

115962

16/12/2021

מניות

 .2מינוי מחדש את קוסט פורר גבאי את קסירר ,רואי חשבון ,כרואי החשבון
המבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

בעד

אנו סבורים כי למשרד רו"ח הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

גיפי גלובל

1144781

115962

16/12/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר אהוד בן ש"ך לדירקטור בחברה עד תום האסיפה
השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

בעד

אנו סבורים כי למועמד הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

גיפי גלובל

1144781

115962

16/12/2021

מניות

 .4מינוי הגב' אלה בן ש"ך לדירקטורית בחברה ,עד תום האסיפה השנתית
הבאה של בעלי מניות החברה.

בעד

אנו סבורים כי למועמדת 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

גיפי גלובל

1144781

115962

16/12/2021

מניות

 .5מינוי של מר מוטי בן משה לדירקטור בחברה ,עד תום האסיפה השנתית
הבאה של בעלי מניות החברה.

בעד

אנו סבורים כי למועמד הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

גיפי גלובל

1144781

115962

16/12/2021

מניות

 .6בכפוף למינויה של הגב' אלה בן ש"ך לדירקטורית בחברה ,אישור הענקת
כתב שיפוי ופטור לגב' בן ש"ך בנוסח המקובל בחברה ולמשך  3שנים ממועד
אישור האסיפה.

בעד

כתב השיפוי מוגבל לעד  25%מהונה העצמי של
החברה .כתב הפטור הינו בהתאם לנוסח המסויג.

גיפי גלובל

1144781

115962

16/12/2021

מניות

 .7בכפוף למינויו של מר מוטי בן משה לדירקטור בחברה ,אישור הענקת
כתב שיפוי ופטור למר בן משה בנוסח המקובל בחברה ולמשך  3שנים
ממועד אישור האסיפה.

בעד

כתב השיפוי מוגבל לעד  25%מהונה העצמי של
החברה .כתב הפטור הינו בהתאם לנוסח המסויג.

גיפי גלובל

1144781

115962

16/12/2021

מניות

 .8מינוי של מר יניב רוג לדירקטור בחברה ,עד תום האסיפה השנתית הבאה
של בעלי מניות החברה.

בעד

אנו סבורים כי למועמד הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

גיפי גלובל

1144781

115962

16/12/2021

מניות

 .9מינויו של מר צבי ברומברג לדירקטור בלתי תלוי בחברה ,עד תום
האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

בעד

אנו סבורים כי למועמד הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

בינלאומי

593038

8826034

16/12/2021

מניות

 .1דיווח כי בהתאם לתקנון הבנק ,הדירקטורים המכהנים ,כמפורט להלן,
ממשיכים בכהונתם :ה"ה צדיק בינו ,גיל בינו ויעקב סיט.

דיון

דיון

בינלאומי

593038

8826034

16/12/2021

מניות

 .2דיון בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2020לרבות דוח הדירקטוריון,
סקירת ההנהלה ודוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות.

דיון

דיון

בינלאומי

593038

8826034

16/12/2021

מניות

 .3דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת .2020

דיון

דיון

בינלאומי

593038

8826034

16/12/2021

מניות

 .4מינוי משרד רו"ח  KPMGסומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של
הבנק והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו בהתאם להיקף השירותים
שיינתנו על ידו.

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

בינלאומי

593038

8826034

16/12/2021

מניות

 .5מינוי גב' ארנה מינץ-דב כדירקטורית חיצונית בבנק ,לפי הוראת ניהול
בנקאי תקין  ,301לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים ,החל מיום 25
בדצמבר .2021

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

בינלאומי

593038

8826034

16/12/2021

מניות

 .6מינוי מר צבי אבא לברון כדירקטור בבנק ,לפי תקנה  86לתקנון הבנק,
לתקופת כהונה בת שלוש שנים ,החל ממועד אישור האסיפה הכללית למינוי.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

קמהדע

1094119

787230

16/12/2021

מניות

To elect Lilach Asher Topilsky to serve as member of the .1
Board of Directors until the next annual general meeting of
shareholders and until her successor is duly elected by the
.shareholders of the Company

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

קמהדע

1094119

787230

16/12/2021

מניות

To elect Amiram Boehm to serve as member of the Board of .2
Directors until the next annual general meeting of shareholders
and until his successor is duly elected by the shareholders of the
.Company

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

בעד

To elect Ishay Davidi to serve as member of the Board of .3
Directors until the next annual general meeting of shareholders
and until his successor is duly elected by the shareholders of the
.Company

מניות

16/12/2021

787230

1094119

קמהדע

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
.לתפקיד

בעד

To elect Karnit Goldwasser to serve as member of the Board .4
of Directors until the next annual general meeting of
shareholders and until her successor is duly elected by the
.shareholders of the Company

מניות

16/12/2021

787230

1094119

קמהדע

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

בעד

To elect Jonathan Hahn to serve as member of the Board of .5
Directors until the next annual general meeting of shareholders
and until his successor is duly elected by the shareholders of the
.Company

מניות

16/12/2021

787230

1094119

קמהדע

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
.לתפקיד

בעד

To elect Lilach Payorski to serve as member of the Board of .6
Directors until the next annual general meeting of shareholders
and until her successor is duly elected by the shareholders of the
.Company

מניות

16/12/2021

787230

1094119

קמהדע

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

בעד

To elect Leon Recanati to serve as member of the Board of .7
Directors until the next annual general meeting of shareholders
and until his successor is duly elected by the shareholders of the
.Company

מניות

16/12/2021

787230

1094119

קמהדע

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

בעד

To elect Prof. Ari Shamiss to serve as member of the Board of .8
Directors until the next annual general meeting of shareholders
and until his successor is duly elected by the shareholders of the
.Company

מניות

16/12/2021

787230

1094119

קמהדע

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

בעד

To elect David Tsur to serve as member of the Board of .9
Directors until the next annual general meeting of shareholders
and until his successor is duly elected by the shareholders of the
.Company

מניות

16/12/2021

787230

1094119

קמהדע

 כתב,כתב הפטור הינו בהתאם לנוסח המסויג
, מהונה העצמי של החברה25% השיפוי מוגבל לעד
.בהתאם למדיניותנו

בעד

Subject to the election of Lilach Payorski to serve as a .10
member of the Board of Directors, to approve the Company's
entering into an indemnification and exculpation agreement with
.her

מניות

16/12/2021

787230

1094119

קמהדע

בעד

To ratify and approve the reappointment of Kost Forer .11
Gabbay &amp; Kasierer, a member of Ernst &amp; Young
Global, as the Company's independent registered public
accountants for the year ending December 31, 2021 and for
such additional period until the Company's next annual general
.meeting of shareholders

מניות

16/12/2021

787230

1094119

קמהדע

דיון

Review and discussion of the consolidated financial .12
,statements of the Company for the year ended December 31
.2020

מניות

16/12/2021

787230

1094119

קמהדע

נימוקים

.משרד רו"ח הינו 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

שפיר הנדסה

1133875

4664713

16/12/2021

מניות

 .1דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2020

דיון

שפיר הנדסה

1133875

4664713

16/12/2021

מניות

 .2מינויו של מר יהודה שגב (יו"ר הדירקטוריון) ,המכהן כדירקטור בחברה,
לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה ,כמפורט בסעיף  2לדוח הזימון.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

שפיר הנדסה

1133875

4664713

16/12/2021

מניות

 .3מינויו של מר הראל שפירא ,המכהן כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה
נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט
בסעיף  2לדוח הזימון.

נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור בני המשפחה מתוך
סך חברי הדירקטוריון ( )50%החורג מהמקובל על
פי מדיניותנו (.)33%

שפיר הנדסה

1133875

4664713

16/12/2021

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

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור בני המשפחה מתוך
סך חברי הדירקטוריון ( )50%החורג מהמקובל על
פי מדיניותנו (.)33%

שפיר הנדסה

1133875

4664713

16/12/2021

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

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור בני המשפחה מתוך
סך חברי הדירקטוריון ( )50%החורג מהמקובל על
פי מדיניותנו (.)33%

שפיר הנדסה

1133875

4664713

16/12/2021

מניות

 .6מינויו של חן שפירא ,המכהן כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה נוספת עד
לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף  2לדוח
הזימון.

נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור בני המשפחה מתוך
סך חברי הדירקטוריון ( )50%החורג מהמקובל על
פי מדיניותנו (.)33%

שפיר הנדסה

1133875

4664713

16/12/2021

מניות

 .7מינוייה 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

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שפיר הנדסה

1133875

4664713

16/12/2021

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

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

אוגווינד

1105907

32730

16/12/2021

מניות

 .1דיון בדוח הכספי ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2020

דיון

אוגווינד

1105907

32730

16/12/2021

מניות

 .2מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ( ,)EYרואי חשבון,
כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד

אנו סבורים כי למשרד רו"ח הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אוגווינד

1105907

32730

16/12/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של גבריאל זליגסון כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור
חיצוני) לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

אנו סבורים כי למועמד הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אוגווינד

1105907

32730

16/12/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של אור יוגב כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני)
לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

אנו סבורים כי למועמד הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אוגווינד

1105907

32730

16/12/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של נטע בנארי פסח (דירקטורית בלתי תלויה) כדירקטורית
בחברה (שאינה דירקטורית חיצונית) לתקופת כהונה נוספת עד לתום
האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

אנו סבורים כי למועמדת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אוגווינד

1105907

32730

16/12/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של משה קפלינסקי כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור
חיצוני) לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של 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

16/12/2021

מניות

 .7מינוי מחדש של אופיר גומא כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני)
לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

אנו סבורים כי למועמד הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אוגווינד

1105907

32730

16/12/2021

מניות

 .8מינוי מחדש של אורית מרום אלבק כדירקטורית בחברה (שאינה
דירקטורית חיצונית) לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית
הבאה של החברה.

בעד

אנו סבורים כי למועמדת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אוגווינד

1105907

32730

16/12/2021

מניות

 .9מינוי מחדש של נתן אבישר כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני)
לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

אנו סבורים כי למועמד הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

וואליו קפיטל

599019

30916

16/12/2021

מניות

 .1אישור מענק שלא בהתאם למדיניות התגמול של החברה ,למר יהל בן
סירה ,מנכ"ל החברה ,על סך של  250,000ש"ח.

בעד

אנו מוצעים את המענק המוצע כסביר.

אפריקה מגורים

1097948

922093

19/12/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה ,לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2020

דיון

דיון

אפריקה מגורים

1097948

922093

19/12/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של מר יעקב לוקסנבורג כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה
המוצעת :למנות מחדש את מר יעקב לוקסנבורג כדירקטור בחברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אפריקה מגורים

1097948

922093

19/12/2021

מניות

 .3מינויו מחדש של מר אריאל שפיר כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה
המוצעת :למנות מחדש את מר אריאל שפיר לדירקטור בחברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אפריקה מגורים

1097948

922093

19/12/2021

מניות

 .4מינויו מחדש של מר אמיר תירוש כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה
המוצעת :למנות מחדש את מר אמיר תירוש לדירקטור בחברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אפריקה מגורים

1097948

922093

19/12/2021

מניות

 .5מינויו מחדש של מר אייל פלטי כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה
המוצעת :למנות מחדש את מר אייל פלטי לדירקטור בחברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אפריקה מגורים

1097948

922093

19/12/2021

מניות

 .6מינויה של גב' דניאלה ירון-צולר כדירקטורית בחברה נוסח ההחלטה
המוצעת :למנות את גב' דניאלה ירון-צולר כדירקטורית בחברה.

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אפריקה מגורים

1097948

922093

19/12/2021

מניות

 .7מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2020
נוסח החלטה המוצעת :לאשר את מינויים של  KPMGסומך חייקין רואי-
חשבון ,כרואי חשבון מבקרים של החברה.

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

אפריקה מגורים

1097948

922093

19/12/2021

מניות

 .8מינויה של הגב' הילה ערן זיק כדירקטורית חיצונית לאשר את מינויה של
הגב' הילה ערן זיק כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת כהונה בת שלוש
שנים החל מיום אישור אסיפת בעלי המניות של החברה .עם מינויה כאמור,
תהא זכאית הגב' הילה ערן זיק לגמול דירקטורים בהתאם להחלטת החברה
מיום ,14.9.2011לפרטים נוספים בהקשר גמול הדירקטורים ראו הדוח
המיידי שפרסמה החברה ביום ( 15.9.2011מס' אסמכתא -2011-01:
 )275058כמפורט בדוח זימון האסיפה השנתית שפורסם ביום
( 24.12.2018מס' אסמכתא .)2018-01-126042 :המידע הנכלל בדוח
האמור מובא בזאת על דרך ההפניה .בהתאם להחלטה האמורה ,תהא
זכאית הגב' הילה ערן זיק לגמול השנתי וגמול ההשתתפות בסכומים
הקבועים אשר נקובים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית ,לפי העניין,
לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס-
 .2000בנוסף ,תהא זכאית גברת הילה ערן זיק להיכלל בפוליסת הביטוח וכן
תהא זכאית לקבלת כתב השיפוי .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,

בעד

אפריקה מגורים

1097948

922093

19/12/2021

מניות

החלטת האסיפה

עבר

נימוקים

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

 .9אישור התקשרותה של החברה בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס  -פרויקט
סביוני גבעת שמואל נוסח ההחלטה המוצעת :לאשר את התקשרותה של
חברת הבת בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס בע"מ (להלן" :דניה סיבוס") לפיו
תעניק דניה סיבוס שירותי קבלנות בפרויקט סביוני גבעת שמואל להקמתו
של בניין מגורים בן  119יח"ד על חלקה ( 1005הידועה גם כחלקה  83בגוש
 ,)6191בשטח כולל של כ 18.5 -אלפי מ"ר וחניון תת קרקעי המשותף לבניין
מגורים שמוקם על ידי קרן ריט למגורים ,המיועד ל 394 -חניות בשטח כולל
של כ 15,835 -מ"ר (חלקה של החברה בחניון  67% -מהזכויות) ,בתמורה
פאושלית בסך של כ 117.425 -מיליון ש"ח בתוספת מע"מ .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

עבר

אנו מתרשמים כי העסקה המוצעת הינה לטובת
החברה.

אקסיליון

383018

2073

19/12/2021

מניות

 .1מינוי מחדש של משרד רואי החשבון המבקרים של החברה ()Deloitte

בעד

עבר

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אקסיליון

383018

2073

19/12/2021

מניות

 .2אישור 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.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אקסיליון

383018

2073

19/12/2021

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור
חיצוני) ,ה"ה עוזי נבון (דירקטור בלתי תלוי) החל ממועד קבלת אישור
האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אקסיליון

383018

2073

19/12/2021

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור
חיצוני) ,ה"ה אילן ויצמן החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד
למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אקסיליון

383018

2073

19/12/2021

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור
חיצוני) ,ה"ה גיורא יהב החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד
למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אקסיליון

383018

2073

19/12/2021

מניות

 .6אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור
חיצוני) ,ה"ה קורט הופה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד
למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.

אקסיליון

383018

2073

19/12/2021

מניות

 .7אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור
חיצוני) ,ה"ה שי מיש החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד
תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.

בעד

אקסיליון

383018

2073

19/12/2021

מניות

 .8הצגת ודיון בדוחות הכספיים והשנתיים של החברה לשנת .2020

דיון

ערד

731018

1668944

20/12/2021

מניות

 .1דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה
ביום  ,31.12.2020הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר

דיון

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

לא עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

ערד

731018

1668944

20/12/2021

מניות

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

בעד

עבר

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

ערד

731018

1668944

20/12/2021

מניות

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

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

ערד

731018

1668944

20/12/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר יצחק חלמיש לתקופת כהונה נוספת כחבר
בדירקטוריון החברה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

ערד

731018

1668944

20/12/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של מר רפאל אהרון רכניצר לתקופת כהונה נוספת כחבר
בדירקטוריון החברה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

ערד

731018

1668944

20/12/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של גב' יעל אפרון לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון
החברה.

בעד

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

שוהם ביזנס

1082007

159432

20/12/2021

מניות

 .1מוצע בזאת לאשר את מינויה וחידוש כהונתה של הדירקטורית החיצונית
המכהנת בחברה ,גב' צופית נאור (להלן" :גב' נאור") ,לכהונה כדירקטורית
חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים בהתאם לסעיף
 245לחוק החברות החל ממועד סיום כהונתה ביום  22בדצמבר  2021וכן
לאשר כי בתמורה לשירותיה כדירקטורית בחברה תהיה היא זכאית לכל
התנאים כמקובל בחברה ביחס לדירקטורים חיצוניים שהינו גמול שנתי וגמול
השתתפות בישיבה בהתאם לסכומים הקבועים בתקנות החברות (כללים
בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) תש"ס ,2000-כאשר לעניין זה תהא
זכאית ל –  1,400ש"ח בגין השתתפות בישיבה פרונטלית ,לגמול השתתפות
שנתית לפי הגמול ה"קבוע" בתקנות ,בהתאם לדרגה הרלוונטית של
החברה ,כפי שתהא מעת לעת ,ובתוספת סך של  10,000ש"ח (כך שנכון
להיום ולאחר התוספת האמורה ,הגמול השנתי האמור יעמוד על כ 60 -א'
ש"ח ,לפי דרגת החברה דהיום (מבלי להביא בחשבון הצמדה למדד))

בעד

עבר

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

שוהם ביזנס

1082007

159432

20/12/2021

מניות

 .2מוצע בזאת לאשר את מינויו וחידוש כהונתו של הדירקטור החיצוני המכהן
בחברה מר אלי ארד (להלן" :מר ארד") ,לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה
לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים בהתאם לסעיף  245לחוק החברות
החל ממועד סיום כהונתו ביום  6בינואר  2022וכן לאשר כי בתמורה
לשירותיו כדירקטור בחברה יהיה הוא זכאי לכל התנאים כמקובל בחברה
ביחס לדירקטורים חיצוניים שהינו גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה
בהתאם לסכומים הקבועים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות
לדירקטור חיצוני) תש"ס ,2000-כאשר לעניין זה יהא זכאי ל –  1,400ש"ח
בגין השתתפות בישיבה פרונטלית ,לגמול השתתפות שנתית לפי הגמול
ה"קבוע" בתקנות ,בהתאם לדרגה הרלוונטית של החברה ,כפי שתהא מעת
לעת ,ובתוספת סך של  10,000ש"ח (כך שנכון להיום ולאחר התוספת
האמורה ,הגמול השנתי האמור יעמוד על כ 60 -א' ש"ח ,לפי דרגת החברה
דהיום (מבלי להביא בחשבון הצמדה למדד))

בעד

שוהם ביזנס

1082007

159432

20/12/2021

מניות

 .3לאשר את עדכון שכרו של הדירקטור הבלתי תלוי המכהן בחברה מר אור
פורטמן כך שיהא זהה לשכר המשולם לדירקטורים החיצונים בחברה
(בהתאם לעדכון השכר המפורט בסעיף  1ו –  2לעיל ,בקשר עם תנאי
הכהונה של הדירקטורים החיצונים בחברה ה"ה אלי ארד וצופית נאור),
באופן שהגמול השנתי לו הוא זכאי יעודכן בתוספת של  10,000ש"ח

בעד

אירודרום קבוצה

363010

17026

20/12/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה ,לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2020

דיון

החלטת האסיפה

עבר

עבר

נימוקים

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

הגמול המוצע תואם את גמול הדח"צים בחברה.

אירודרום קבוצה

363010

17026

20/12/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר של החברה לשנת  2021ולתקופה
שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

בעד

עבר

אנו סבורים כי למשרד רו"ח הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אירודרום קבוצה

363010

17026

20/12/2021

מניות

 .3לאשר את חידוש מינוי של מר ציון ספיר המכהן כיו"ר הדירקטוריון של
החברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

עבר

אנו סבורים כי למועמד הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אירודרום קבוצה

363010

17026

20/12/2021

מניות

 .4לאשר את חידוש מינויו של מר רועי דגני המכהן כמנכ"ל החברה
וכדירקטור בה ,כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי
המניות של החברה.

בעד

עבר

אנו סבורים כי למועמד הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אירודרום קבוצה

363010

17026

20/12/2021

מניות

 .5לאשר את חידוש מינויו של מר אריאל בן דיין כדירקטור בחברה עד תום
האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

עבר

אנו סבורים כי למועמד הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אירודרום קבוצה

363010

17026

20/12/2021

מניות

 .6לאשר את חידוש מינויו של מר רונן אביאני כדירקטור בלתי תלוי בחברה
עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

עבר

אנו סבורים כי למועמד הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אירודרום קבוצה

363010

17026

20/12/2021

מניות

 .7לאשר עבור הדירקטור הבלתי תלוי ,מר רונן אביאני ,תגמול שנתי ולגמול
השתתפות לישיבה בגובה הסכום ה'מזערי' בתקנות החברות (כללים בדבר
גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס ,2000-בהתאם לדרגתה של
החברה ,כפי שתהא מעת לעת.

בעד

עבר

התגמל המוצע בעבור הדירקטורים הבלתי תלויים
בחברה הינו כמקובל בחברה בהתאם לגודל החברה
והיקף פעילותה.

אירודרום קבוצה

363010

17026

20/12/2021

מניות

 .8לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי לדירקטור הבלתי תלוי ,מר רונן
אביאני בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת.

בעד

עבר

כתב השיפוי הקיים בחברה ,מגביל את סכום השיפוי
ל 25%-מהונה העצמי של החברה ,בהתאם
למדיניותנו.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אירודרום קבוצה

363010

17026

20/12/2021

מניות

 .9לאשר הענקת כתב פטור מאחריות לדירקטור הבלתי תלוי ,מר רונן
אביאני בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת.

אירודרום קבוצה

363010

17026

20/12/2021

מניות

 .10לאשר את הכללתו של הדירקטור הבלתי תלוי ,מר רונן אביאני ,בפוליסת
ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה בהתאם לתנאים
ולנוסחים המקובלים וכפי שיהיו מעת לעת.

בעד

אירודרום קבוצה

363010

17026

20/12/2021

מניות

 .11לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי לדירקטור החיצוני ,מר עופר
אלשיך ,בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת.

בעד

עבר

אירודרום קבוצה

363010

17026

20/12/2021

מניות

 .12לאשר הענקת כתב פטור מאחריות לדירקטור החיצוני ,מר עופר אלשיך,
בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת.

בעד

עבר

הפטור שניתן אינו חל על החלטה או עסקה שלבעל
השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא
משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה
עניין אישי ,בהתאם למדיניותנו.

אירודרום קבוצה

363010

17026

20/12/2021

מניות

 .13לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורית החיצונית ,גב' מירב
בן כנען הלר ,בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת
לעת.

בעד

עבר

כתב השיפוי הקיים בחברה ,מגביל את סכום השיפוי
ל 25%-מהונה העצמי של החברה ,בהתאם
למדיניותנו.

אירודרום קבוצה

363010

17026

20/12/2021

מניות

 .14לאשר הענקת כתב פטור מאחריות לדירקטורית החיצונית ,גב' מירב בן
כנען הלר ,בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת
לעת.

בעד

עבר

הפטור שניתן אינו חל על החלטה או עסקה שלבעל
השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא
משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה
עניין אישי ,בהתאם למדיניותנו.

אירודרום קבוצה

363010

17026

20/12/2021

מניות

 .15לאשר מענק חד פעמי בסך  150אלפי ש"ח לדירקטור בחברה ,מר
אריאל בן דיין ,וזאת לאור תרומתו להנפקות פרטיות שביצעה החברה בשנת
 ,2021בחריגה ממדיניות התגמול של החברה.

בעד

לא עבר

המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה.

אירודרום קבוצה

363010

17026

20/12/2021

מניות

 .16לאשר את עדכון הסכם הניהול הקיים של החברה עם ר.ד מריון קבוצה
בע"מ ,חברה פרטית בבעלותו המלאה של מר רועי דגני ,בעל השליטה
בחברה ,המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור למתן שירותי מנכ"ל לחברה
באמצעות מר דגני וזאת בחריגה ממדיניות התגמול של החברה.

נגד

אירודרום קבוצה

363010

17026

20/12/2021

מניות

 . .17עדכון דמי הניהול החודשיים לחברת הניהול והענקה של אופציות לא
רשומות למסחר של החברה ,כפי שנקבעו בעדכון להסכם וזאת לתקופה של
שש שנים וכן אישור מחדש של הסכם הניהול לתקופה נוספת.

נגד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בעד

עבר

הפטור שניתן אינו חל על החלטה או עסקה שלבעל
השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא
משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה
עניין אישי ,בהתאם למדיניותנו.

עבר

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

כתב השיפוי הקיים בחברה ,מגביל את סכום השיפוי
ל 25%-מהונה העצמי של החברה ,בהתאם
למדיניותנו.

בהתאם למדיניותנו ,אנו מסתייגים עקרונית מהענקת
הורד מסדר היום
תגמול הוני לבעל השליטה בחברה.

עבר

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אירודרום קבוצה

363010

17026

20/12/2021

מניות

 . .18אישור מענק חד פעמי לחברת הניהול בגין שנת  2020לאור ייזום
והובלה של עסקאות ותהליכים מהותיים לחברה בשנת .2020

אירודרום קבוצה

363010

17026

20/12/2021

מניות

 . .19אישור מענק חד פעמי מיוחד במקרה של חתימת עסקה במדינה זרה
חדשה שהחברה טרם פועלת בה בתנאים שנקבעו בעדכון להסכם הניהול.

בעד

אירודרום קבוצה

363010

17026

20/12/2021

מניות

 . .20הכללתו של מר דגני בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה.

בעד

עבר

אירודרום קבוצה

363010

17026

20/12/2021

מניות

 . .21אישור מחדש למר דגני של כתב התחייבות לשיפוי מהחברה.

בעד

עבר

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

אירודרום קבוצה

363010

17026

20/12/2021

מניות

 . .22אישור מחדש למר דגני של כתב פטור מהחברה.

בעד

עבר

פטור לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

אסאר אקורד

422014

331752

20/12/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר  ,2020כפי שפורסם על ידי החברה ביום  14במרץ 2021
(אסמכתא מס'.)2021-01-033099 :

דיון

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

לא עבר

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

עבר

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

אסאר אקורד

422014

331752

20/12/2021

מניות

 .2למנות מחדש את משרד רו"ח שטיינמץ עמינח ושות' כרואי החשבון
המבקרים של החברה לשנת  2021ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה
של בעלי מניות החברה ,והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו,
בהתאם להמלצת ועדת הביקורת כפי שתינתן.

בעד

עבר

משרד רו"ח המועמד הינו בעל הידע והנסיון
הדרושים לתפקיד.

אסאר אקורד

422014

331752

20/12/2021

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

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אסאר אקורד

422014

331752

20/12/2021

מניות

 .4לאשר את מינויה מחדש של גב' זהבית כהן ,כדירקטורית בחברה,
לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה.

בעד

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אסאר אקורד

422014

331752

20/12/2021

מניות

 .5לאשר מינוי מחדש מר אברהם בניהו כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אסאר אקורד

422014

331752

20/12/2021

מניות

 .6לאשר את מינויו מחדש של מר חגי ישראלוביץ ,כדירקטור בחברה,
לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אסאר אקורד

422014

331752

20/12/2021

מניות

 .7לאשר את מינויו מחדש של מר יהודה (אודי) ניר ,כדירקטור בחברה,
לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה.

אסאר אקורד

422014

331752

20/12/2021

מניות

 .8לאשר את מינויו מחדש של מר גיל דקל הוכבוים  ,כדירקטור בחברה,
לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה.

בעד

אסאר אקורד

422014

331752

20/12/2021

מניות

 .9לאשר את מינויו מחדש של מר אלעד הייזר ,כדירקטור בחברה ,לתקופת
כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

נגד

עבר

אסאר אקורד

422014

331752

20/12/2021

מניות

 .10אישור התקשרות החברה בהסכם שכירות וניהול עם מר עדי צים ,בעל
השליטה בחברה ,באמצעות חברות בשליטתו

בעד

עבר

תנאי השכירות נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

אסאר אקורד

422014

331752

20/12/2021

מניות

 .11אישור התקשרות החברה עם מר עדי צים ,בעל השליטה בחברה,
בעסקת מסגרת אשראי באמצעות חברות בשליטתו

נגד

עבר

מאחר ומדובר בעסקת אשראי למול בעל השליטה
המגובה בערבות שלו ,אנו סבורים כי קיימת בעיה
לבקרה שוטפת לתנאי השוק וליכולת לוודא את
החלופות של כל עסקה ובכך המלצתנו תהיה להימנע
מעסקות אלו.

אסאר אקורד

422014

331752

20/12/2021

מניות

 .12אישור התקשרות החברה בעדכון להסכם שירותי ניהול עם מר עדי צים,
באמצעות חברה בשליטתו ,בחריגה ממדיניות התגמול

נגד

עבר

אנו מוצאים את הגידול המוצע בשכרו של מר צים
כחריג ביחס לגודל החברה והיקף פעילותה.

מליסרון

323014

8516139

20/12/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ,2020
כמפורט בסעיף  1.1לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס זה

דיון

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

בהתאם למדיניותנו ,ככלל אנו ממליצים להתנגד
לכפל כהונה של נושא משרה כדירקטור.

מליסרון

323014

8516139

20/12/2021

מניות

 .2אישור מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' ()Deloitte
כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של
החברה ,כמפורט בסעיף  1.2לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס זה

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת ומס לחברה.

מליסרון

323014

8516139

20/12/2021

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

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

מליסרון

323014

8516139

20/12/2021

מניות

 .4אישור 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

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מליסרון

323014

8516139

20/12/2021

מניות

 .5אישור המשך כהונתו של הדירקטור יואב דופלט ,וזאת עד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף  1.3לדוח זימון
האסיפה המצורף לטופס זה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מליסרון

323014

8516139

20/12/2021

מניות

 .6אישור 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

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מליסרון

323014

8516139

20/12/2021

מניות

 .7אישור 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

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

מליסרון

323014

8516139

20/12/2021

מניות

 .8הארכת התקשרות החברה עם עופר השקעות בע"מ ,בעלת השליטה
בחברה ,בהסכם למתן שירותים כמפורט בסעיף  2לזימון האסיפה המצורף
לטופס זה

בעד

עבר

אנו מתרשמים כי הסכם הניהול הינו לטובת החברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

נפטא

643015

2313067

20/12/2021

מניות

 .1הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31
בדצמבר .2020

דיון

החלטת האסיפה

נימוקים

נפטא

643015

2313067

20/12/2021

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

עבר

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

נפטא

643015

2313067

20/12/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

נפטא

643015

2313067

20/12/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

נפטא

643015

2313067

20/12/2021

מניות

 .5מינוי מר ברי סבג כדירקטור בלתי תלוי בחברה בעל מומחיות חשבונאית
ופיננסית החל מיום  12בדצמבר  2021ועד תום האסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה ואישור כי יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בגובה
הגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור
חיצוני) ,התש"ס2000-

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

נפטא

643015

2313067

20/12/2021

מניות

 .6אישור מדיניות התגמול החדשה של החברה בנוסח המצורף כנספח ב'
לדוח הזימון ,לתקופה בת שלוש שנים מיום  1בינואר  2022ועד יום 31
בדצמבר 2024

בעד

עבר

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

נפטא

643015

2313067

20/12/2021

מניות

 .7אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול חדש עם מר חיים צוף ,יו"ר
דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה ובהסכם ייעוץ חדש עם חברה
בבעלותו המלאה של מר חיים צוף ,למשך תקופה של שלוש ( )3שנים החל
מיום  1בינואר  ,2022והכל כמפורט בסעיף  2.7לדוח הזימון

בעד

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

נפטא

643015

2313067

20/12/2021

מניות

 .8אישור מתן פטור מאחריות מראש ליו"ר דירקטוריון החברה שהינו בעל
שליטה בחברה ,לתקופה של  3שנים החל מיום  1בינואר  ,2022בנוסח
הפטור מאחריות מראש המצ"ב כנספח ג' לדוח הזימון

בעד

עבר

הפטור שניתן אינו חל על החלטה או עסקה שלבעל
השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא
משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה
עניין אישי ,בהתאם למדיניותנו.

נפטא

643015

2313067

20/12/2021

מניות

 .9אישור התקשרות חנ"ל בהסכמים חדשים למתן שירותים עם חברות
קבוצת אקויטל ,לתקופה של שלוש ( )3שנים החל מיום  ,1.1.2022כמפורט
בסעיף  2.9לדוח הזימון

בעד

עבר

הסכומים המוצעים במסגרת הסכם השירותים נראים
לנו כסבירים ביחס לגודל החברה והיקף פעילותה.

מולטי ריטייל

1171669

0

20/12/2021

מניות

 .1אישור שינוי שם החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם

בעד

עבר

אנו סבורים כי אין בשיני השם כדי לפגוע בבעלי
מניות המיעוט בחברה.

סקייליין

1131556

492229

20/12/2021

מניות

 .1הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום
 31בדצמבר .2020

דיון

סקייליין

1131556

492229

20/12/2021

מניות

 .2למנות את משרד רואי החשבון ,בריטמן אלמגור זהר ושות' (,)Deloitte
לכהונה כרואי חשבון המבקרים של החברה עד תום האסיפה הכללית
השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

בעד

עבר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

סקייליין

1131556

492229

20/12/2021

מניות

 .3לאשר את מינויו מחדש לתקופת כהונה נוספת ,עד תום האסיפה הכללית
השנתית הבאה ,של מר שמשון מרפוגל

סקייליין

1131556

492229

20/12/2021

מניות

 .4לאשר את מינויו מחדש לתקופת כהונה נוספת ,עד תום האסיפה הכללית
השנתית הבאה ,של מר אמיר תמרי

בעד

סקייליין

1131556

492229

20/12/2021

מניות

 .5לאשר את מינויו מחדש לתקופת כהונה נוספת ,עד תום האסיפה הכללית
השנתית הבאה ,של מר דניאל לבנטל

בעד

עבר

סקייליין

1131556

492229

20/12/2021

מניות

 .6לאשר את מינויו מחדש לתקופת כהונה נוספת ,עד תום האסיפה הכללית
השנתית הבאה ,של מר ניל ג .לבט

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

סקייליין

1131556

492229

20/12/2021

מניות

 .7לאשר את מינויו מחדש לתקופת כהונה נוספת ,עד תום האסיפה הכללית
השנתית הבאה ,של מר עודד סתר

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

סקייליין

1131556

492229

20/12/2021

מניות

 .8לאשר את מינויו מחדש לתקופת כהונה נוספת ,עד תום האסיפה הכללית
השנתית הבאה ,של מר מרדכי (מודי) קרת

בעד

עבר

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

סקייליין

1131556

492229

20/12/2021

מניות

 .9לאשר את מינויה מחדש לתקופת כהונה נוספת ,עד תום האסיפה הכללית
השנתית הבאה ,של גב' רוחמה אברהם

בעד

עבר

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

סקייליין

1131556

492229

20/12/2021

מניות

 .10לאשר את מינויה מחדש לתקופת כהונה נוספת ,עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה ,של גב' לנה שרמן

בעד

עבר

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

סקייליין

1131556

492229

20/12/2021

מניות

 .11לאשר את תיקון סעיף השיפוי בתקנון ההתאגדות של החברה

בעד

עבר

שינויים בתקנון החברה ובמתכונת דיווח ,בהתאם
לס''  16למדיניות שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה,
בהתאם לס''  13למדיניות

סקייליין

1131556

492229

20/12/2021

מניות

 .12כפוף לאישור התיקון לתקנון החברה ,לאשר הענקת כתבי שיפוי וביטוח
חדשים לדירקטורים המכהנים או שיכהנו מעת לעת בחברה (אשר אינם
נמנים על בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם או שלבעלי שליטה בחברה
אין עניין אישי בתנאי כהונתם והעסקתם),

בעד

עבר

שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

סקייליין

1131556

492229

20/12/2021

מניות

 .13כפוף לאישור התיקון לתקנון החברה ,לאשר הענקת כתבי שיפוי וביטוח
חדשים לדירקטורים ונושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה בחברה ו/או
קרוביהם וכן לנושאי משרה שלבעל שליטה בחברה יש עניין אישי בתנאי
כהונתם והעסקתם ,המכהנים או שיכהנו מעת לעת בחברה

בעד

עבר

שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

סקייליין

1131556

492229

20/12/2021

מניות

 .14כפוף לאישור תיקון תקנון החברה ,לאשר הענקת כתב שיפוי וביטוח
חדש למנכ"ל החברה

בעד

עבר

שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

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

תדיראן גרופ

258012

945211

20/12/2021

מניות

 .1אישור עדכון והארכת התקשרותה של החברה (באמצעות חברה בת) עם
מר ג'ארד פדרבוש ,חתנו של בעל השליטה בחברה ,לתפקיד מנהל פיתוח
עסקי שווקים בינלאומיים ומנהל מכירות בינלאומיות של תדיראן Air Care
 O2והכל כמפורט בסעיף  2.1לדוח זימון האסיפה.

תדיראן גרופ

258012

945211

20/12/2021

מניות

 .2חידוש מינויו של מר יצחק אהרונוביץ כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה נוספת ,והכל כמפורט בסעיף  2.2לדוח זימון האסיפה.

בעד

תדיראן גרופ

258012

945211

20/12/2021

מניות

 .3אישור הגמול השנתי וגמול ההשתתפות להם יהיה זכאי מר יצחק
אהרונוביץ כדירקטור חיצוני בחברה ,הכול כמפורט בסעיף  2.3לדוח זימון
האסיפה.

בעד

עבר

תדיראן גרופ

258012

945211

20/12/2021

מניות

 .4אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי למר יצחק אהרונוביץ והכול כמפורט
בסעיף  2.4לדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

שמן תעשיות

634030

147351

21/12/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר 2020

דיון

שמן תעשיות

634030

147351

21/12/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רו"ח זיו האפט כרואה חשבון מבקר של החברה
עד האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שמן תעשיות

634030

147351

21/12/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של יו"ר הדירקטוריון  ,חיים פינק ,עד האסיפה השנתית הבאה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שמן תעשיות

634030

147351

21/12/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטור ,יהודה קמינסקי ,עד האסיפה השנתית הבאה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שמן תעשיות

634030

147351

21/12/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של הדירקטורית  ,שרון שיינר ,עד האסיפה השנתית הבאה

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

שמן תעשיות

634030

147351

21/12/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של הדירקטור ,חיים דביר ,עד האסיפה השנתית הבאה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

אנו סבורים כי התנאים המוצעים לו הינם סבירים
בשים לב כי הינו קרוב של בעל השליטה בחברה.

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

הגמול המשולם תואם את תקנות החברות

נוסח כתבי השיפוי והפטור בחברה תואמים את
מדיניותנו.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אלמוגים החזקות

1136829

0

21/12/2021

מניות

 .1לאשר הענקה של  232,000כתבי אופציה הניתנים למימוש ל232,000 -
מניות רגילות של החברה ,לגב' מיכל גור ,מנכ"לית החברה (להלן" :כתבי
האופציה למנכ"לית" ו" -מנכ"לית החברה" ,בהתאמה) ,וזאת מכוח תכנית
תגמול הוני לנושאי משרה בחברה (להלן" :תוכנית התגמול ההוני" ו-
"החלטת התגמול ההוני למנכ"לית החברה") ,והכל כמפורט בסעיף  2.1לדוח
זימון האסיפה .על מי שיש לו עניין אישי בנושא ,יחולו הוראות סעיף 276
לחוק 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

אלמוגים החזקות

1136829

0

21/12/2021

מניות

 .2לאשר הענקה של  70,000כתבי אופציה הניתנים למימוש ל70,000 -
מניות רגילות של החברה ,לגב' נוי בר משיח סמנכ"לית הפיתוח העסקי של
החברה ובתו של מר עמי בר משיח ,מבעלי השליטה בחברה (להלן" :כתבי
האופציה לסמנכ"לית" ו" -סמנכ"לית הפיתוח העסקי" ,בהתאמה) ,וזאת מכוח
תכנית התגמול ההוני (להלן" :החלטת התגמול ההוני לסמנכ"לית הפיתוח
העסקי") והכל כמפורט בסעיף  2.2לדוח 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

מטריקס

445015

3209822

21/12/2021

מניות

 .1דיון בדו"ח הדירקטוריון והדו"חות הכספיים של החברה לשנת .2020

דיון

החלטת האסיפה

עבר

עבר

נימוקים

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים בהתאם לגודל
החברה והיקף פעילותה.

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים בהתאם לגודל
החברה והיקף פעילותה.

מטריקס

445015

3209822

21/12/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר
( )Ernst&amp;Youngכרואי החשבון של החברה ,והסמכת החברה לקבוע
את שכרם.

בעד

עבר

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מטריקס

445015

3209822

21/12/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של הדירקטור מר גיא ברנשטיין ,עד האסיפה השנתית הבאה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מטריקס

445015

3209822

21/12/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטור מר אליעזר אורן ,עד האסיפה השנתית הבאה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מטריקס

445015

3209822

21/12/2021

מניות

 .5מינוי מר פנחס גרינפלד לדירקטור בלתי תלוי בחברה ,החל מיום 26
בדצמבר  2021ועד האסיפה השנתית הבאה .

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מלם תים

156018

975214

21/12/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה
ביום  ,31.12.2020הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר

דיון

מלם תים

156018

975214

21/12/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' ,כרואי החשבון
המבקרים של החברה

בעד

עבר

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

מלם תים

156018

975214

21/12/2021

מניות

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

מלם תים

156018

975214

21/12/2021

מניות

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

בעד

מלם תים

156018

975214

21/12/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של מר יואב שלוש (דירקטור בלתי תלוי) לתקופת כהונה
נוספת כחבר בדירקטוריון החברה

בעד

אילקס מדיקל

1080753

659500

21/12/2021

מניות

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

לאשר מחדש את הסמכתו של ד"ר משה בן שאול ,הנמנה על בעלי השליטה
בחברה ,לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה לתקופה של שלוש שנים ,החל מיום
 1בינואר  ,2022במקביל לכהונתה של בתו ,גב' תמר גלילי ,הנמנית אף היא
על בעלי השליטה בחברה ,כמנכ"ל החברה ,זאת בהתאם לסעיף (121ג)
לחוק החברות ,התשנ"ט1999-

בעד

עבר

בהתאם למדיניותנו ,ככלל אנו ממליצים להתנגד
לכהונה במקביל של מנכ"ל כיו"ר .עם זאת ,לאור
נימוקיה של החברה ולאור תוצאותיה של החברה
במהלך השנים האחרונות לא נסתייג מכהונתו של
היו"ר.

אילקס מדיקל

1080753

659500

21/12/2021

מניות

 .2לאשר את מינויה של גב' ליהיא סגל כדירקטורית חיצונית בחברה,
לתקופה של  3שנים שתחילתה במועד כינוס האסיפה ,כמפורט בסעיף 1.2
לדוח הזימון המצ"ב.

בעד

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אילקס מדיקל

1080753

659500

21/12/2021

מניות

 .3בכפוף לאישור כהונתה של גב' ליהיא סגל כדירקטורית חיצונית בחברה,
כמפורט בסעיף  2לעיל ,לאשר את תנאי כהונתה כדירקטורית חיצונית
בחברה ,קרי -הענקת כתב התחייבות לשיפוי ,כתב פטור מאחריות והכללה
בפוליסת ביטוח אחריות לנושאי משרה ,כמפורט בסעיף  1.3לדוח הזימון
המצ"ב.

בעד

עבר

כתב השיפוי מוגבל לעד  25%מהונה העצמי של
החברה ,בהתאם למדיניותנו .כתב הפטור הינו
בהתאם לנוסח המסויג הנהוג במדיניותנו.

אילקס מדיקל

1080753

659500

21/12/2021

מניות

 .4לאשר את מינויו של מר דניאל וקנין כדירקטור בחברה ,לתקופה שעד
לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אילקס מדיקל

1080753

659500

21/12/2021

מניות

 .5בכפוף לאישור כהונתו של מר דניאל וקנין כדירקטור בחברה ,כמפורט
בסעיף  4לעיל ,לאשר את תנאי כהונתו כדירקטור בחברה ,קרי -הענקת כתב
התחייבות לשיפוי ,כתב פטור מאחריות ,הכללה בפוליסת ביטוח אחריות
לנושאי משרה וגמול שנתי וגמול השתתפות לישיבה ,כמפורט בסעיף 1.5
לדוח הזימון המצ"ב.

בעד

עבר

כתב השיפוי מוגבל לעד  25%מהונה העצמי של
החברה ,בהתאם למדיניותנו .כתב הפטור הינו
בהתאם לנוסח המסויג הנהוג במדיניותנו.

אילקס מדיקל

1080753

659500

21/12/2021

מניות

 .6לאשר את חידוש מינויו של ד"ר בן שאול כדירקטור בחברה ,לתקופת
כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אילקס מדיקל

1080753

659500

21/12/2021

מניות

 .7לאשר את חידוש מינויו של משרד קסלמן וקסלמן ,רואי חשבון ,כרואה
החשבון המבקר של החברה לשנת  2020ולתקופה שעד האסיפה השנתית
הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

עבר

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אילקס מדיקל

1080753

659500

21/12/2021

מניות

 .8דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2020

דיון

גלובל כנפיים

1141316

220958

21/12/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר 2020

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

גלובל כנפיים

1141316

220958

21/12/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה וקבלת דיווח על
שכרם

גלובל כנפיים

1141316

220958

21/12/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של שלמה חנאל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד
למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

גלובל כנפיים

1141316

220958

21/12/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של תמר מוזס בורוביץ כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

גלובל כנפיים

1141316

220958

21/12/2021

מניות

 .5מינויו של אמנון מרחב (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה לתקופת
כהונה נוספת עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

גלובל כנפיים

1141316

220958

21/12/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של יהודה (יודי) לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

גלובל כנפיים

1141316

220958

21/12/2021

מניות

 .7מינוי מחדש של סופיה קימרלינג כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

גלובל כנפיים

1141316

220958

21/12/2021

מניות

 .8מינוי מחדש של ערן אילן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד
למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

חגג נדלן

823013

426225

21/12/2021

מניות

 .1חידוש מדיניות התגמול של החברה

בעד

חגג נדלן

823013

426225

21/12/2021

מניות

 .2אישור תנאי כהונה (לרבות הקצאת כתבי אופציה לא רשומים למסחר)
למר רועי וישנוביצקי ,המועמד לכהן כמנכ"ל החברה

בעד

מזרחי טפחות

695437

18967778

21/12/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים של הבנק ,ליום  ,31.12.2020ובדוח הדירקטוריון
על מצב ענייני הבנק ,לשנת .2020

דיון

מזרחי טפחות

695437

18967778

21/12/2021

מניות

 .2תיאור טבעו של הנושא  :מינוי (מחדש) של בריטמן אלמגור זהר ושות',
כרואה החשבון המבקר של הבנק ,וכן דיווח על שכרו של רואה החשבון
המבקר ,לשנת  .2020ההחלטה המוצעת :למנות מחדש את בריטמן אלמגור
זהר ושות' ,כרואה החשבון המבקר של הבנק ,שישמש בתפקידו עד תום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק.

בעד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בעד

עבר

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

עבר

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

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

מזרחי טפחות

695437

18967778

21/12/2021

מניות

החלטת האסיפה

נימוקים

 .3תיאור טבעו של הנושא :מינוי (מחדש) של דירקטור חיצוני בבנק,
כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות ,התשנ"ט( 1999 -להלן – "דירקטור
חיצוני לפי חוק החברות") .ההחלטה המוצעת :למנות (מחדש) את מר גלעד
רבינוביץ כדירקטור חיצוני בבנק לפי חוק החברות ,לתקופת כהונה נוספת
של שלוש ( )3שנים (תקופת כהונה שניה) ,החל מיום  ;12.3.2022זאת,
בכפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא יודיע על התנגדותו למינוי האמור או
שיודיע על הסכמתו לכך .פרטים נוספים :מר רבינוביץ יכהן גם כדירקטור
חיצוני בבנק לפי הוראת ניהול בנקאי תקין מס'  ,301בעניין דירקטוריון ,שנתן
המפקח על הבנקים .לעניין זה ,ראו סעיף  3לדוח המיידי בדבר זימון
האסיפה הכללית ,המצ"ב ,וכן את ההצהרה של מר גלעד רבינוביץ המצורפת
כנספח לדוח המיידי האמור.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אפקון החזקות

578013

868355

22/12/2021

מניות

 .1אישור חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות של החברה בסכום כולל
(ברוטו) של  25,000,000ש"ח

בעד

עבר

החברה עומדת במבחני הרווח ויכולת הפירעון.

בכורי שדה אחז

1172618

0

22/12/2021

מניות

 .1מוצע לאשר מתן התחייבות לשיפוי ,מראש ובדיעבד ,בנוסח המצ"ב
כנספח א' לדוח הזימון (להלן" :כתב השיפוי") ,לה"ה נח וולפסון ,אודי ארז
ושאול גבע .מתן ההתחייבות לשיפוי לנושאי המשרה האמורים תיכנס לתוקף
החל ממועד מינויים לחברה קרי ,ביחס לדירקטורים החיצוניים ה"ה נח
וולפסון ואודי ארז רטרואקטיבית החל מיום  13במאי  2021וביחס לדירקטור
מר שאול גבע רטרואקטיבית החל מיום  8באפריל  .2021יודגש כי
ההתחייבות לשיפוי הינה זהה להתחייבות לשיפוי שניתנה בעבר לדירקטורים
ונושאי משרה המכהנים בחברה .לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו
סעיף  2.1לדוח הזימון המצורף לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה (להלן:
"דוח הזימון").

בעד

בכורי שדה אחז

1172618

0

22/12/2021

מניות

 .2מוצע לאשר מתן התחייבות לפטור בנוסח המצ"ב כנספח ב' לדוח הזימון
(להלן" :התחייבות לפטור" ו"-כתב הפטור" ,בהתאמה) לה"ה נח וולפסון ,אודי
ארז ושאול גבע .מתן ההתחייבות לפטור לנושאי המשרה האמורים תיכנס
לתוקף החל ממועד מינויים לחברה קרי ,ביחס לדירקטורים החיצוניים ה"ה
נח וולפסון ואודי ארז רטרואקטיבית החל מיום  13במאי  2021וביחס
לדירקטור מר שאול גבע רטרואקטיבית החל מיום  8באפריל  .2021יודגש כי
ההתחייבות לפטור הינה זהה להתחייבות לפטור שניתנה בעבר לדירקטורים
ונושאי משרה המכהנים בחברה .לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו
סעיף  2.2לדוח הזימון.

נגד

בריינסוויי

1100718

408704

22/12/2021

מניות

RESOLVED, that Kost Forer Gabbay &amp; Kasierer, a .1
,member of Ernst &amp; Young Global, be, and hereby is
appointed as the independent auditors of the Company for the
year 2021 and for an additional period until the next annual
general meeting and to authorize the Board of Directors to
.determine their compensation for the year

בעד

עבר

עבר

עבר

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

הפטור שניתן עשוי לחול על החלטה או עסקה
שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה יש
בה עניין אישי ,בניגוד למדיניותנו.

משרד רו"ח הינו 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

מניות

22/12/2021

408704

1100718

בריינסוויי

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל
.החברה והיקף פעילותה

עבר (רוב מיוחד
)ללא פירוט

בעד

RESOLVED, that in compliance with the requirements of the .2
Companies Law, 1999, the Amended Compensation Policy for
the Company's directors and officers, in the form attached
thereto as Appendix A, and as previously approved by the Board
of Directors at the recommendation of the Compensation
Committee, for a term of three years from approval by this
.General Meeting, be, and is hereby approved

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

עבר

בעד

RESOLVED, that Dr. David Zacut (Chairman) be, and hereby .3
is, elected to hold office as a director of the Company until the
.next annual general meeting of the Company

מניות

22/12/2021

408704

1100718

בריינסוויי

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

עבר

בעד

RESOLVED, that Mr. Avner Hagai (Vice Chairman) be, and .4
hereby is, elected to hold office as a director of the Company
.until the next annual general meeting of the Company

מניות

22/12/2021

408704

1100718

בריינסוויי

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
.לתפקיד

עבר

בעד

RESOLVED, that Ms. Eti Mitrany be, and hereby is, elected to .5
hold office as a director of the Company until the next annual
.general meeting of the Company

מניות

22/12/2021

408704

1100718

בריינסוויי

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
.לתפקיד

עבר

בעד

RESOLVED, that Ms. Karen Sarid be, and hereby is, elected .6
to hold office as a director of the Company until the next annual
.general meeting of the Company

מניות

22/12/2021

408704

1100718

בריינסוויי

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

עבר

בעד

,RESOLVED, that Prof. Abraham Zangen be, and hereby is .7
elected to hold office as a director of the Company until the next
.annual general meeting of the Company

מניות

22/12/2021

408704

1100718

בריינסוויי

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

עבר

בעד

,RESOLVED, that Mr. Yossi Ben Shalom be, and hereby is .8
elected to hold office as a director of the Company until the next
.annual general meeting of the Company

מניות

22/12/2021

408704

1100718

בריינסוויי

.המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

עבר

בעד

RESOLVED, that Mr. Avner Lushi be, and hereby is, elected .9
to hold office as a director of the Company until the next annual
.general meeting of the Company

מניות

22/12/2021

408704

1100718

בריינסוויי

בעד

RESOLVED, to approve an amendment to the Company's .10
Articles of Association by increasing the authorized share capital
of the Company from NIS 2.4 million, consisting of 60 million
Ordinary Shares, NIS 0.04 par value per share, to NIS 4.8
million, consisting of 120 million Ordinary Shares, NIS 0.04 par
.value per share

מניות

22/12/2021

408704

1100718

בריינסוויי

דיון

 דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה.1
2020  בדצמבר31 ביום

מניות

22/12/2021

206959

543017

כנפיים

בעד

 מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' לרו"ח.2
. וקבלת דיווח על שכרם,המבקר של החברה

מניות

22/12/2021

206959

543017

כנפיים

אנו מוצאים את הגדלת ההון המוצעת כסבירה
וסבורים כי בשינוי המוצע אין לפגוע בזכויות בעלי
.מניות המיעוט

המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת
.לחברה

עבר

עבר

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

כנפיים

543017

206959

22/12/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של שלמה חנאל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד
למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

נגד

עבר

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור דירקטורים בלתי
תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון.

כנפיים

543017

206959

22/12/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של תמר מוזס בורוביץ כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

נגד

עבר

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור דירקטורים בלתי
תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון.

כנפיים

543017

206959

22/12/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של יהודה (יודי) לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

נגד

עבר

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור דירקטורים בלתי
תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון.

כנפיים

543017

206959

22/12/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של ערן אילן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד
למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

נגד

עבר

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור דירקטורים בלתי
תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון.

כנפיים

543017

206959

22/12/2021

מניות

 .7מינוי מחדש של סופיה קימרלינג כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

נגד

עבר

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור דירקטורים בלתי
תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון.

כנפיים

543017

206959

22/12/2021

מניות

 .8מינוי מחדש של נדב פלטי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד
למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

נגד

עבר

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור דירקטורים בלתי
תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון.

כנפיים

543017

206959

22/12/2021

מניות

 .9מינוי מחדש של יוסי פוקס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד
למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

נגד

עבר

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור דירקטורים בלתי
תלויים מתוך סך חברי הדירקטוריון.

כנפיים

543017

206959

22/12/2021

מניות

 .10מינויו של אמנון בן עמי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה עד למועד
האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

כנפיים

543017

206959

22/12/2021

מניות

 .11מינויו מחדש של הגב' דליה איציק כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה
בת שלוש ( )3שנים ,החל מיום  27בדצמבר 2021

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בול מסחר

1176635

0

22/12/2021

מניות

 .1מינוי מר אסף חסון לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

בול מסחר

1176635

0

22/12/2021

מניות

 .2אישור תנאי כהונה למר אסף חסון בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה

בעד

עבר

תנאי כהונתו המוצעים תואמים את מדיניותנו.

הכשרת הישוב

612010

880275

22/12/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים לשנת .2020

דיון

הכשרת הישוב

612010

880275

22/12/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של מר עופר נמרודי ,חבר הדירקטוריון ומנכ"ל ,לתקופת
כהונה נוספת בת שלוש שנים.

נגד

עבר

נימוקים

בהתאם למדיניותנו ,אנו ממליצים להתנגד למנגנון
של דירקטוריון מדורג וכן למינוי דירקטורים
במסגרתו .לדעתנו ,המנגנון מנוגד לאינטרס של כלל
בעלי המניות היות והוא מונע את זכותם הבסיסית
למינוי דירקטורים בתדירות סבירה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

הכשרת הישוב

612010

880275

22/12/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר רון וייסברג ,סגן יו"ר הדירקטוריון ,לתקופת כהונה
נוספת בת שלוש שנים.

הכשרת הישוב

612010

880275

22/12/2021

מניות

 .4אישור 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

הכשרת הישוב

612010

880275

22/12/2021

מניות

 .5אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה
לתקופה של שנה החל ביום  1בנובמבר .2021

בעד

עבר

סאפיינס

1087659

2984901

22/12/2021

מניות

To re-elect Guy Bernstein as a director of the Company for a .1
one-year term expiring at the Company’s annual general meeting
of shareholders in 2022

נגד

עבר

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים נמוך מהסף
הנדרש על ידנו העומד על .33%

סאפיינס

1087659

2984901

22/12/2021

מניות

-To re-elect Roni Al Dor as a director of the Company for a one .2
year term expiring at the Company’s annual general meeting of
shareholders in 2022

נגד

עבר

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים נמוך מהסף
הנדרש על ידנו העומד על .33%

סאפיינס

1087659

2984901

22/12/2021

מניות

To re-elect Eyal Ben-Chlouche as a director of the Company .3
for a one-year term expiring at the Company’s annual general
meeting of shareholders in 2022

נגד

עבר

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים נמוך מהסף
הנדרש על ידנו העומד על .33%

סאפיינס

1087659

2984901

22/12/2021

מניות

To re-elect Yacov Elinav as a director of the Company for a .4
one-year term expiring at the Company’s annual general meeting
of shareholders in 2022

נגד

עבר

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים נמוך מהסף
הנדרש על ידנו העומד על .33%

סאפיינס

1087659

2984901

22/12/2021

מניות

-To re-elect Uzi Netanel as a director of the Company for a one .5
year term expiring at the Company’s annual general meeting of
shareholders in 2022

נגד

עבר

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים נמוך מהסף
הנדרש על ידנו העומד על .33%

סאפיינס

1087659

2984901

22/12/2021

מניות

To re-elect Naamit Salomon as a director of the Company for .6
a one-year term expiring at the Company’s annual general
meeting of shareholders in 2022

נגד

עבר

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים נמוך מהסף
הנדרש על ידנו העומד על .33%

סאפיינס

1087659

2984901

22/12/2021

מניות

Approval of the Company’s 2020 Consolidated Balance .7
Sheets, Consolidated Statements of Operations (profit and loss
account) and Cash Flows

בעד

עבר

ניתנה חוות דעת ,בלתי מסויגת ,על הדוחות
הכספיים מטעם רואה החשבון המבקר של החברה

סאפיינס

1087659

2984901

22/12/2021

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 2021 and authorization
of the Board of Directors and/or its Audit Committee to fix their
compensation

בעד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נגד

עבר

בהתאם למדיניותנו ,אנו ממליצים להתנגד למנגנון
של דירקטוריון מדורג וכן למינוי דירקטורים
במסגרתו .לדעתנו ,המנגנון מנוגד לאינטרס של כלל
בעלי המניות היות והוא מונע את זכותם הבסיסית
למינוי דירקטורים בתדירות סבירה.

עבר

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

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

עבר

נימוקים

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אורביט

265017

182062

26/12/2021

מניות

 .1מוצע לאשר הצעה פרטית מהותית ,כהגדרתה בתקנות הצעה פרטית,
לפיה יוקצו למנכ"ל החברה ,מר דניאל אשחר 100,000 ,אופציות ,הניתנות
למימוש ל 100,000 -מניות רגילות של החברה ,בנות  1ש"ח ערך נקוב כל
אחת ,ללא תמורה ,והכל בהתאם למדיניות התגמול של החברה ,כפי
שאושרה באסיפה הכללית של החברה ביום  29.4.2019וכפוף לתכנית
האופציות ולמתאר האופציות לעובדים אשר פורסם ביום 18.11.2021
ובכפוף לאישורו של המתאר ,וליתר התנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה

בעד

אורביט

265017

182062

26/12/2021

מניות

 .2מוצע לאשר הצעה פרטית מהותית ,כהגדרתה בתקנות הצעה פרטית,
לפיה יוקצו ליו"ר דירקטוריון החברה ,מר יצחק גת20,000 ,
אופציות,הניתנות למימוש ל 20,000 -מניות רגילות של החברה ,בנות 1
ש"ח ערך נקוב כל אחת ,ללא תמורה ,והכל בהתאם למדיניות התגמול של
החברה ,כפי שאושרה באסיפה הכללית של החברה ביום  29.4.2019כחלק
מתנאי כהונתו והעסקתו כיו"ר דירקטוריון החברה ובכפוף לתנאים המפורטים
בדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

רוטשטיין

539015

182366

26/12/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר 2020

דיון

דיון

רוטשטיין

539015

182366

26/12/2021

מניות

 .2אישור 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.

בעד

עבר

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

רוטשטיין

539015

182366

26/12/2021

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר סעדיה עוזרי ,יו"ר הדירקטוריון ,כדירקטור
בחברה לתקופת כהונה נוספת ,כמפורט בסעיף  2.3לדוח זימון האסיפה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

רוטשטיין

539015

182366

26/12/2021

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של מר יצחק מירילשוילי ,בעל השליטה בחברה,
כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ,כמפורט בסעיף  2.3לדוח זימון
האסיפה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

רוטשטיין

539015

182366

26/12/2021

מניות

 .5אישור מינויה מחדש של גב' סימה אופיר כדירקטורית בחברה לתקופת
כהונה נוספת ,כמפורט בסעיף  2.3לדוח זימון האסיפה

בעד

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

רוטשטיין

539015

182366

26/12/2021

מניות

 .6אישור מינויו מחדש של מר דניאל ברנשטיין כדירקטור בלתי תלוי בחברה
לתקופת כהונה נוספת ,כמפורט בסעיף  2.3לדוח זימון האסיפה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

רוטשטיין

539015

182366

26/12/2021

מניות

 .7אישור התקשרות החברה בעסקה על פיה תרכוש החברה ,באמצעות
שותפות מוגבלת ביחד עם צד שלישי ,מחברת קוף דלת נדל"ן מניב בע"מ,
חברה פרטית בבעלות בעל השליטה בחברה ,מר יצחק מירילשוילי ,מקרקעין
הממוקמים באיזור המרכז (לוד) בשטח של כ 20 -דונם ,בתמורה לסך כולל
של  275מיליון ש"ח בתוספת מע"מ ,אשר תשולם על ידי השותפות ,כמפורט
בסעיף  2.4ובחלק ב' לדוח הזימון.

בעד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

עבר

עבר

נימוקים

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

תנאי העסקה המוצעת נראית לנו כסבירה בהתאם
להליך שביצעה החברה ובהתאם לנימוקיה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אלקטרה נדלן

1094044

763227

26/12/2021

מניות

 .1הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר  .2020ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה
לשנת  2020אשר פורסם ביום  18במרס  2021באתר ההפצה של רשות
ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
(אסמכתא מספר.)2021-01-037767 :

דיון

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אלקטרה נדלן

1094044

763227

26/12/2021

מניות

 .2מינוי של משרד רואי החשבון ארנסט אנד יאנג – קוסט פורר גבאי את
קסירר כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה.

בעד

עבר

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אלקטרה נדלן

1094044

763227

26/12/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת באותם תנאי כהונה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אלקטרה נדלן

1094044

763227

26/12/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת באותם תנאי כהונה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אלקטרה נדלן

1094044

763227

26/12/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת באותם תנאי כהונה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אלקטרה נדלן

1094044

763227

26/12/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של מר יצחק זינגר כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת
כהונה נוספת באותם תנאי כהונה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

חברה לישראל

576017

6605285

27/12/2021

מניות

 .1מוצע לאשר תיקון בתנאי התגמול ההוני של מר יואב דופלט ,מנכ"ל
החברה ,בהתאם לתיאור עיקרי התנאים כמפורט בסעיפים  3 - 2לדוח זימון
האסיפה  .תמצית נוסח ההחלטה המוצעת" :לאשר תיקון תנאי התגמול
ההוני של מר יואב דופלט כמנכ"ל החברה ,בהתאם לתיאור עיקרי התנאים
כמפורט בדוח זימון האסיפה".

בעד

חברה לישראל

576017

6605285

27/12/2021

מניות

 .2מוצע לאשר תיקון בתנאי התגמול ההוני במדיניות התגמול של החברה
בנוסח התיקון המצורף לדוח זה כנספח א' ,כמפורט בסעיפים  2ו 4 -לדוח
זימון האסיפה  .תמצית נוסח ההחלטה המוצעת" :לאשר תיקון תנאי התגמול
ההוני במדיניות התגמול של החברה ,בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון
האסיפה ,כמפורט בדוח זימון האסיפה".

בעד

מצלאוי

1106749

69159

27/12/2021

מניות

 .1דיון בדוחות התקופתיים של החברה לשנת 2020

דיון

מצלאוי

1106749

69159

27/12/2021

מניות

 .2לחדש את מינויים של רואי החשבון המבקרים המכהנים ,משרד רואי
החשבון קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים של החברה
לתקופת ביקורת נוספת ,עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה .להסמיך את
דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם של רואי החשבון המבקרים הנ"ל .שכר
רואי החשבון המבקרים ידווח על ידי דירקטוריון החברה לאסיפה הכללית.

בעד

עבר

עבר

אנו מוצאים את התיקון המוצע כמקובל.

אנו מוצאים את התיקון המוצע כמקובל.

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

מצלאוי

1106749

69159

27/12/2021

מניות

 .3אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה ,אשר אינם
דירקטורים חיצוניים ,קרי :ה"ה סמיר מצלאוי (יו"ר הדירקטוריון) ,אליהו
קנפלר ,יחזקאל כהן ,אהרון אקסול ויצחק נפתלין

בעד

ישרס

613034

2941341

27/12/2021

מניות

 .1דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה
ביום  ,31.12.2020הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר

דיון

דיון

ישרס

613034

2941341

27/12/2021

מניות

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

בעד

עבר

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

ישרס

613034

2941341

27/12/2021

מניות

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

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

ישרס

613034

2941341

27/12/2021

מניות

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

בעד

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

ישרס

613034

2941341

27/12/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של מר שלמה זהר (דירקטור בלתי תלוי) לתקופת כהונה
נוספת כחבר בדירקטוריון החברה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

ישרס

613034

2941341

27/12/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של מר שמואל מסנברג לתקופת כהונה נוספת (שנייה) של
שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה שתחילתה ביום  10בינואר 2022

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

ערך פיננסים

1120161

53551

27/12/2021

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול של החברה

נגד

אלון גז

1117688

435597

27/12/2021

מניות

 .1לאשר את מינויו של מר דן טהורי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה של שלוש שנים החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה
המזומנת לפי דוח זימון זה .לפרטים נוספים ראו סעיף  2לדוח זימון האסיפה.

בעד

אלון גז

1117688

435597

27/12/2021

מניות

 .2בכפוף לאישור מינויו על ידי האסיפה ,לאשר את תנאי כהונתו של מר דן
טהורי הכוללים גמול דירקטורים כמפורט בסעיף  2.7לדוח זימון האסיפה וכן
את הכללתו בהסדרי ביטוח ,שיפוי ופטור כמקובל בחברה

בעד

המועמדים הינם בעלי ההשכלה והניסיון הדרושים
למילוי התפקיד.

הסתייגותנו הינה על רקע כתב הפטור בחברה שאינו
תואם את מדיניותנו.

עבר

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

שכר דירקטורים ודחצים ,בהתאם לס'' 4.2.8
למדיניות ביטוח ,שיפוי ,ופטור לדירקטורים ונושאי
משרה ,בהתאם לס''  13למדיניות

אלון גז

1117688

435597

27/12/2021

מניות

 .3לאשר את מינויו של מר זאב לבנברג כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה של שלוש שנים החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה
המזומנת לפי דוח זימון זה .לפרטים נוספים ראו סעיף  2לדוח זימון האסיפה.

נגד

לא עבר

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אלון גז

1117688

435597

27/12/2021

מניות

 .4בכפוף לאישור מינויו על ידי האסיפה ,לאשר את תנאי כהונתו של מר זאב
לבנברג הכוללים גמול דירקטורים כמפורט בסעיף  2.7לדוח זימון האסיפה
וכן את הכללתו בהסדרי ביטוח ,שיפוי ופטור כמקובל בחברה

נגד

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

שכר דירקטורים ודחצים ,בהתאם לס'' 4.2.8
למדיניות ביטוח ,שיפוי ,ופטור לדירקטורים ונושאי
משרה ,בהתאם לס''  13למדיניות

אלון גז

1117688

435597

27/12/2021

מניות

 .5לאשר את מינויה של גב' מרים שוורץ  -זיו כדירקטורית חיצונית בחברה
לתקופת כהונה של שלוש שנים החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית
של החברה המזומנת לפי דוח זימון זה .לפרטים נוספים ראו סעיף  2לדוח
זימון האסיפה.

נגד

לא עבר

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

אלון גז

1117688

435597

27/12/2021

מניות

 .6בכפוף לאישור מינויה על ידי האסיפה ,לאשר את תנאי כהונתה של גב'
מרים שוורץ  -זיו הכוללים גמול דירקטורים כמפורט בסעיף  2.7לדוח זימון
האסיפה וכן את הכללתה בהסדרי ביטוח ,שיפוי ופטור כמקובל בחברה

חגג אירופה

1143635

0

27/12/2021

מניות

 .1מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו

דיון

חגג אירופה

1143635

0

27/12/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של מר יצחק חג'ג' כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

חגג אירופה

1143635

0

27/12/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר שחר מחט כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

חגג אירופה

1143635

0

27/12/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של גב' דפנה שחר כדירקטורית בחברה (דירקטורית בלתי
תלויה)

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

כלל עסקי ביטוח

224014

3195785

27/12/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר  2020ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31
בדצמבר .2020

דיון

כלל עסקי ביטוח

224014

3195785

27/12/2021

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נגד

עבר

נימוקים

שכר דירקטורים ודחצים ,בהתאם לס'' 4.2.8
למדיניות ביטוח ,שיפוי ,ופטור לדירקטורים ונושאי
משרה ,בהתאם לס''  13למדיניות

 .2אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט ,פורר ,גבאי את
קסירר ושות' ומשרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' כרואי החשבון
המבקרים המשותפים של החברה לתקופת כהונה נוספת (שתסתיים במועד
אישור אסיפת בעלי מניות השנתית הבאה של החברה למינוי רואי חשבון
מבקרים לחברה).

בעד

עבר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

כלל עסקי ביטוח

224014

3195785

27/12/2021

מניות

 .3בחירה ומינוי של מר חיים סאמט (המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה)
לכהונה כדירקטור רגיל (שאינו דירקטור חיצוני) ,לתקופת כהונה אשר תחל
במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית
של החברה הבאה של החברה ,בכפוף להוראות תקנון החברה.

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

כלל עסקי ביטוח

224014

3195785

27/12/2021

מניות

 .4בחירה ומינוי של הגב' ורדה אלשייך לכהונה כדירקטורית רגילה (שאינה
דירקטורית חיצונית) ,לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה
הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של
החברה ,בכפוף להוראות תקנון החברה.

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

כלל עסקי ביטוח

224014

3195785

27/12/2021

מניות

 .5בחירה ומינוי של הגב' חנה מזל (מלי) מרגליות (מועמדת מטעם
הדירקטוריון) לכהונה כדירקטורית רגילה (שאינה דירקטורית חיצונית),
לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד
האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה ,בכפוף להוראות
תקנון החברה.

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

כלל עסקי ביטוח

224014

3195785

27/12/2021

מניות

 .6בחירה ומינוי של הגב' מיה ליקוורניק לכהונה כדירקטורית רגילה (שאינה
דירקטורית חיצונית) ,לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה
הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של
החברה ,בכפוף להוראות תקנון החברה.

כלל עסקי ביטוח

224014

3195785

27/12/2021

מניות

 .7בחירה ומינוי של מר רוני מליניאק לכהונה כדירקטור רגיל (שאינו דירקטור
חיצוני) ,לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים
במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה ,בכפוף
להוראות תקנון החברה.

בעד

כלל עסקי ביטוח

224014

3195785

27/12/2021

מניות

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

 .8בחירה ומינוי של מר דוד גרנות (מועמד מטעם בעל מניות  -אלרוב נדל"ן
ומלונאות בע"מ) לכהונה כדירקטור רגיל (שאינו דירקטור חיצוני) ,לתקופת
כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה
הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה ,בכפוף להוראות תקנון
החברה.

בעד

לא עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

כלל עסקי ביטוח

224014

3195785

27/12/2021

מניות

 .9בחירה ומינוי של מר אוסאמה חסן לכהונה כדירקטור חיצוני ,לתקופת
כהונה של שלוש שנים שתחל במועד אישור האסיפה הכללית ,בהתאם
לסעיפים  239ו 245 -לחוק החברות.

בעד

לא עבר

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

כלל עסקי ביטוח

224014

3195785

27/12/2021

מניות

 .10בחירה ומינוי של מר שמואל שוורץ לכהונה כדירקטור חיצוני ,לתקופת
כהונה של שלוש שנים שתחל במועד אישור האסיפה הכללית ,בהתאם
לסעיפים  239ו 245 -לחוק החברות.

בעד

עבר

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

כלל עסקי ביטוח

224014

3195785

27/12/2021

מניות

 .11אישור עדכון תנאי כהונתו של מר חיים סאמט ,יו"ר דירקטוריון החברה,
על פי הקבוע בסעיף  273לחוק החברות ובסעיף  2לחוק תגמול לנושאי
משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל
תגמול חריג ,התשע"ו( 2016-להלן" :חוק תגמול בכירים") ובהתאם למדיניות
התגמול של החברה ,בעקבות מינויו גם ליו"ר דירקטוריון כלל חברה לביטוח
בע"מ ("כלל ביטוח") אשר יכנסו לתוקף במועד תחילת כהונתו כיו"ר
הדירקטוריון של כלל ביטוח (ממועד אישור הכהונה כיו"ר דירקטוריון כלל
ביטוח על ידי הממונה) ,ויהיו בתוקף כל עוד הוא מכהן כיו"ר הדירקטוריון של
החברה וכלל ביטוח .לפרטים ראו חלק ב לדוח המיידי

בעד

עבר

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

כלל עסקי ביטוח

224014

3195785

27/12/2021

מניות

 .12אישור תגמול לגב' מלי מרגליות בגין תקופת כהונתה כיו"ר דירקטוריון
זמנית (לשעבר) ,על פי הקבוע בסעיף  273לחוק החברות ובהתאם למדיניות
התגמול של החברה; לפרטים נוספים ראו חלק ג' לדוח המיידי

בעד

עבר

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

אלרון

749077

252923

27/12/2021

מניות

 .1מינוי מחדש של מר דן הוז ,יו"ר הדירקטוריון  ,כדירקטור בחברה לתקופת
כהונה נוספת עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט
בסעיף  1.1לדוח הזימון.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אלרון

749077

252923

27/12/2021

מניות

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

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אלרון

749077

252923

27/12/2021

מניות

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

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אלרון

749077

252923

27/12/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר שלום תורג'מן כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת
כהונה נוספת עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט
בסעיף  1.1לדוח הזימון.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אלרון

749077

252923

27/12/2021

מניות

 .5מינוי 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 1.2
לדוח הזימון.

בעד

עבר

אלרון

749077

252923

27/12/2021

מניות

 .6דיון בדוחות התקופתיים השנתיים של החברה לשנת  ,2020כמפורט
בסעיף  1.3לדוח הזימון.

דיון

דיון

אלרון

749077

252923

27/12/2021

מניות

 .7לאשר את מדיניות התגמול המוצעת בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח
הזימון בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות,כמפורט בסעיף  1.4לדוח הזימון

בעד

עבר

אלרון

749077

252923

27/12/2021

מניות

 .8לשנות את שם החברה לשם "אלרון ונצ'רס בע"מ" ובאנגלית "Elron
 ,".Ventures Ltdאו לכל שם דומה אחר שיאושר על ידי רשות
התאגידים/רשם החברות ,ולהסמיך את הנהלת החברה לאשר שם דומה
כאמור ,ולתקן את תקנון החברה בהתאם

בעד

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

נאייקס

1175116

0

27/12/2021

מניות

 .1אישור עדכון תנאי העסקתו של מר ארנון נחמד ,בנו של יאיר נחמד,
מבעלי השליטה בחברה ,יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה

בעד

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

נאייקס

1175116

0

27/12/2021

מניות

 .2אישור הענקת מענק למר שי בן אבי ,אחיו של דוד בן אבי ,מבעלי
השליטה בחברה ,דירקטור ונושא משרה בחברה

בעד

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

נימוקים

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

מדיניות התגמול המוצעת נמצאת על ידנו כסבירה.

אנו סבורים כי אין בשינוי השם כדי לפגוע בבעלי
מניות המיעוט.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נאייקס

1175116

0

27/12/2021

מניות

 .3אישור עדכון תנאי העסקתו של מר שי בן אבי ,אחיו של דוד בן אבי,
מבעלי השליטה בחברה ,דירקטור ונושא משרה בחברה

נאייקס

1175116

0

27/12/2021

מניות

 .4אישור עדכון תנאי העסקתו של מר עודד פרנקל ,גיסו של דוד בן אבי,
מבעלי השליטה בחברה ,דירקטור ונושא משרה בחברה

בעד

נאייקס

1175116

0

27/12/2021

מניות

 .5אישור עדכון תנאי העסקתו של מר ראובן עמר ,גיסו של דוד בן אבי,
מבעלי השליטה בחברה ,דירקטור ונושא משרה בחברה

בעד

עבר

נאייקס

1175116

0

27/12/2021

מניות

 .6אישור ואשרור של מינוי משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון
החברה לקבוע את שכרו

בעד

עבר

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

סקופ

288019

902230

27/12/2021

מניות

 .1אישור המשך תנאי העסקתו של מר שמואל שילה ,יו"ר דירקטוריון
החברה ,בעלות העסקה שנתית כוללת של כ 2,220-אלפי ש"ח (עלות
מעביד) וביטול מרכיב השכר המשתנה ,לתקופה של  3שנים ,החל מיום 1
בינואר .2022

בעד

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

סקופ

288019

902230

27/12/2021

מניות

אישור המשך העסקתו של מר דודו שילה ,בנו של מר שמואל שילה ,כמנהל
מכירות ועוזר מנכ"ל החברה ,והעלאת שכרו לשכר חודשי ברוטו בסך של 40
אלפי ש"ח (חלף שכר חודשי ברוטו של  30אלפי ש"ח) וכן החזר הוצאות רכב
בסך של  4.5אלפי ש"ח בחודש ובעלות שכר שנתית כוללת של כ 655-אלפי
ש"ח (עלות מעביד) ,לתקופה של  3שנים ,החל מיום  1בינואר .2022

בעד

סקופ

288019

902230

27/12/2021

מניות

 .3אישור המשך תנאי העסקתה הנוכחיים של גב' מיכל רז (בתו של מר
שמואל שילה) ,מנהלת השיווק ו CRM-של החברה ,והעלאת שכרה לסך של
 25אלפי ש"ח ברוטו לחודש (חלף שכר חודשי ברוטו של  18אלפי ש"ח),
באופן שעלות שכרה השנתית של גב' מיכל רז תהיה כ 380-אלפי ש"ח
(עלות מעביד ,סכום הכולל שימוש ברכב לגב' מיכל רז שעלותו לחברה הינה
בסך של כ 3.4-אלפי ש"ח בחודש) לתקופה של  3שנים ,החל מיום  1בינואר
.2022

בעד

סקופ

288019

902230

27/12/2021

מניות

 .4אישור המשך תנאי העסקתה הנוכחיים של גב' שרון שילה-בוגנים (בתו
של מר שמואל שילה) ,המטפלת בתחום הפרסום ,ההדרכות וההכשרות,
פיתוח מערכת לימוד ממוחשבת ,קידום ופיתוח ההון האנושי בחברה ,באותם
תנאים (שכר חודשי של  18.7אלפי ש"ח ובעלות מעביד של כ 275-אלפי
ש"ח) ,לתקופה של  3שנים ,החל מיום  1בינואר .2022

בעד

סקופ

288019

902230

27/12/2021

מניות

 .5אישור תנאי העסקתו והעלאת שכרו של מר עודד בוגנים (חתנו של
שמואל שילה) ,כמנהל הרכש ,הפרויקטים והלוגיסטיקה של החברה בתמורה
לשכר חודשי ברוטו של  38אלפי ש"ח (חלף שכר חודשי ברוטו בסך של 35
אלפי ש"ח) וכן שימוש ברכב (שווי למס) בסך של כ 3.4-אלפי ש"ח בחודש,
באופן שעלות שכרו של מר עודד בוגנים תהיה כ 570-אלפי ש"ח (עלות
מעביד) .ההתקשרות הינה לתקופה של  3שנים ,החל מיום  1בינואר .2022

בעד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

עבר

עבר

עבר

עבר

נימוקים

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.

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

סקופ

288019

902230

27/12/2021

מניות

 .6אישור תנאי העסקתו של מר רן רז( ,חתנו של שמואל שילה) ,כמנהל
בנושאי טכנולוגיה ,ייעול וחדשנות של החברה ושל חברות הבנות שלה,
וכמנהל פיתוח עסקי מול לקוחות פוטנציאלים של החברה בישראל ופיתוח
שוק למוצרים חדשים בקבוצה ,והעלאת שכרו לשכר חודשי של  25אלפי
ש"ח (חלף שכר חודשי ברוטו בסך של  20אלפי ש"ח) ,באופן שעלות שכרו
השנתית הכוללת תהיה כ 385-אלפי ש"ח (עלות מעביד) ,לתקופה של שלוש
שנים ,החל מיום  1בינואר .2022

בעד

עבר

סקופ

288019

902230

27/12/2021

מניות

 .7דיון בדוחות הכספיים לשנת 2020

דיון

דיון

סקופ

288019

902230

27/12/2021

מניות

 .8מינוי מר שמואל שילה כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

סקופ

288019

902230

27/12/2021

מניות

 .9מינוי מר אייל שביט כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

סקופ

288019

902230

27/12/2021

מניות

 .10מינוי מר יובל בן זאב כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

סקופ

288019

902230

27/12/2021

מניות

 .11מינוי רואה חשבון מבקר

בעד

עבר

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

בית שמש

1081561

853357

27/12/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר.2020 ,

דיון

החלטת האסיפה

נימוקים

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

בית שמש

1081561

853357

27/12/2021

מניות

 .2מינוי מחדש משרד רואה החשבון המבקר של החברה – משרד KPMG
סומך חייקין

בעד

עבר

המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת
לחברה.

בית שמש

1081561

853357

27/12/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של ה"ה גילון בק (יו"ר) כדירקטור לדירקטוריון החברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

בית שמש

1081561

853357

27/12/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של ה"ה ישי דוידי כדירקטור לדירקטוריון החברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

בית שמש

1081561

853357

27/12/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של ה"ה יצחק גת כדירקטור לדירקטוריון החברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

בית שמש

1081561

853357

27/12/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של ה"ה יוסי וייס כדירקטור 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

בית שמש

1081561

853357

27/12/2021

מניות

 .7מינוי מחדש של ה"ה ענת יקיר (דב"ת) כדירקטורית לדירקטוריון החברה

גי וואן

1156280

456734

27/12/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020

דיון

גי וואן

1156280

456734

27/12/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של רואה חשבון המבקר של החברה

בעד

עבר

גי וואן

1156280

456734

27/12/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של הגברת לילך אשר טופילסקי (יו"ר הדירקטוריון)
לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

גי וואן

1156280

456734

27/12/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר ישי דוידי לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת
אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

גי וואן

1156280

456734

27/12/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של מר רון בן-חיים לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה
נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

גי וואן

1156280

456734

27/12/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של מר יעקב פרי (דב"ת) לדירקטוריון החברה לתקופת
כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אקופיה

1169895

0

28/12/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לתקופה של שנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2020

דיון

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

דיון

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אקופיה

1169895

0

28/12/2021

מניות

 .2מינוי מחדש את קסלמן וקסלמן רואי חשבון ,כרואי החשבון המבקרים של
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

בעד

עבר

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אקופיה

1169895

0

28/12/2021

מניות

 .3לאשר את מינויו מחדש של מר ערן מלר כדירקטור בחברה לתקופת
כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אקופיה

1169895

0

28/12/2021

מניות

 .4לאשר את מינויו מחדש של מר אורן רוזנבך כדירקטור בחברה לתקופת
כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אקופיה

1169895

0

28/12/2021

מניות

 .5לאשר את מינויו מחדש של מר גיא הרמלין כדירקטור בחברה לתקופת
כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אקופיה

1169895

0

28/12/2021

מניות

 .6לאשר את מינויו מחדש של מר אברהם שמש כדירקטור בחברה לתקופת
כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אקופיה

1169895

0

28/12/2021

מניות

 .7לאשר את מינויה של הגברת צ'ילאן טאנג כדירקטורית בחברה לתקופת
כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

בעד

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

פולירם

1170216

0

28/12/2021

מניות

 .1מינוי מחדש של מר ישי דוידי כדירקטור בחברה.

פולירם

1170216

0

28/12/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של מר רון בן חיים כדירקטור בחברה.

בעד

פולירם

1170216

0

28/12/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר איתן ארזי כדירקטור בחברה.

בעד

עבר

פולירם

1170216

0

28/12/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של דר' שלמה שגב כדירקטור בחברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

פולירם

1170216

0

28/12/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של גב' נלי שוורץ כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

פולירם

1170216

0

28/12/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה BDO ,זיו האפט.

בעד

עבר

המשרד בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי ביקורת
לחברה.

פולירם

1170216

0

28/12/2021

מניות

 .7דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
.2020

דיון

גזית גלוב

126011

5514297

28/12/2021

מניות

 .1הנושא :דיון בדוחות כספיים ודוח הדירקטוריון ודיווח על שכרו של רואה
החשבון המבקר .פרטים :דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של
החברה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר  2020ודיווח על שכרו של רואה
החשבון המבקר של החברה לשנת  .2020ניתן לעיין בדוח התקופתי של
החברה לשנת  2020שפורסם ביום  22במרץ ( 2021ובכללו הדוחות
הכספיים ודוח הדירקטוריון לאותה התקופה) (מס' אסמכתא-2021-01 :
( )040485להלן" :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  2020ראו סעיף  5.3לדוח
הדירקטוריון שנכלל במסגרת הדוח התקופתי.

דיון

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

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

נושאים שעל סדר היום

המלצה

גזית גלוב

126011

5514297

28/12/2021

מניות

 .2הנושא :מינוי 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 ,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 :למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה,
משרד קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע
את שכרו.

בעד

גזית גלוב

126011

5514297

28/12/2021

מניות

 .3הנושא :מינוי מחדש של מר אהוד ארנון ,יו"ר דירקטוריון החברה,
כדירקטור בחברה .פרטים :להערכת דירקטוריון החברה ,בהסתמך ,בין
היתר ,על הצהרת הכשירות שמסר לחברה ,המצורפת כנספח א' לדוח זימון
האסיפה ,מר ארנון הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ,כמשמעותה
בסעיף  240לחוק החברות ,התשנ"ט( 1999-להלן":חוק החברות") ובתקנות
החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) ,התשס"ו( 2005-להלן" :תקנות
המומחיות והכשירות") .כפועל יוצא ,מר ארנון הינו דירקטור מומחה,
כהגדרתו בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני),
תש"ס"( 2000-תקנות הגמול") .מינויו מחדש של מר ארנון הינו בהתאם
להמלצת ועדת מינויים וממשל תאגידי של החברה .לפרטים אודות מר ארנון
(לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה  26בפרק ד' בדוח התקופתי .נכון למועד
זה ,לא חלו שינויים בפרטיו של מר ארנון כפי שהם מובאים במסגרת הדיווח
המיידי כאמור ובמסגרת תקנה  26בפרק ד' בדוח התקופתי .הדירקטורים
המכהנים בחברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים ואינם ממלאים תפקיד נוסף
ואינם נמנים עם בעלי השליטה בה ,זכאים לגמול שנתי וגמול הש

בעד

החלטת האסיפה

עבר

עבר

נימוקים

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

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

28/12/2021

מניות

 .4הנושא :מינוי מחדש של מר חיים כצמן ,בעל השליטה וסגן יו"ר דירקטוריון
החברה ,כדירקטור בחברה .פרטים :להערכת דירקטוריון החברה ,בהסתמך,
בין היתר ,על הצהרת הכשירות שמסר לחברה ,המצורפת כנספח א'' לדוח
זימון האסיפה ,מר כצמן הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ,כמשמעותה
בסעיף  240לחוק החברות ובתקנות המומחיות והכשירות .כפועל יוצא ,מר
כצמן הינו דירקטור מומחה ,כהגדרתו בתקנות תקנות הגמול .מינויו מחדש
של מר כצמן הינו בהתאם להמלצת ועדת מינויים וממשל תאגידי של
החברה .לפרטים אודות מר כצמן (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26
בפרק ד'' (פרטים נוספים) בדוח התקופתי .נכון למועד זה ,לא חלו שינויים
בפרטיו של מר כצמן כפי שהם מובאים במסגרת הדיווח המיידי כאמור
ובמסגרת תקנה  26בפרק ד'' (פרטים נוספים) בדוח התקופתי .הדירקטורים
המכהנים בחברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים ואינם ממלאים תפקיד נוסף
ואינם נמנים עם בעלי השליטה בה ,זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות
בגובה ה"גמול הקבוע" בתקנות הגמול ,בהתאם לדרגתה של החברה ,כפי
שתהיה מעת לעת ,וכן לגמול הוני ,והכל כמפורט בתקנה (21י) בפרק ד''
לדוח התקופתי ,זאת החל ממועד מינוים ועד ליום 30

בעד

גזית גלוב

126011

5514297

28/12/2021

מניות

 .5הנושא :מינוי מחדש של גב' זהבית כהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.
פרטים :להערכת דירקטוריון החברה ,בהסתמך ,בין היתר ,על הצהרת
הכשירות שמסרה לחברה ,המצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה ,גב' כהן
הינה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית ,כמשמעותה בסעיף  240לחוק
החברות ובתקנות המומחיות והכשירות .כפועל יוצא ,גב' כהן נחשבת
לדירקטור מומחה ,כהגדרתו בתקנות תקנות הגמול .מינויה מחדש של גב'
כהן הינו בהתאם להמלצת ועדת מינויים וממשל תאגידי של החברה .לפרטים
אודות גב' כהן (לרבות השכלתה וניסיונה) ראו תקנה  26בפרק ד' בדוח
התקופתי .נכון למועד זה ,לא חלו שינויים בפרטיה של גב' כהן ,למעט
כמפורט בסעיף  1.3לדוח זימון האסיפה .הדירקטורים המכהנים בחברה,
שאינם דירקטורים חיצוניים ואינם ממלאים תפקיד נוסף ואינם נמנים עם
בעלי השליטה בה ,זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה ה"גמול
הקבוע" בתקנות הגמול ,בהתאם לדרגתה של החברה ,כפי שתהיה מעת
לעת ,וכן לגמול הוני ,והכל כמפורט בתקנה (21י) בפרק ד' לדוח התקופתי,
זאת החל ממועד מינוים ועד ליום  30באפריל  .2022החל מיום  1במאי,
 2022יתעדכן גמול הדירקטורים כאמור  ,והם יהיו זכאים לגמול כספ

בעד

החלטת האסיפה

עבר

עבר

נימוקים

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

גזית גלוב

126011

5514297

28/12/2021

מניות

 .6הנושא :מינוי מחדש של מר אביעד ערמוני כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
פרטים :להערכת דירקטוריון החברה ,בהסתמך ,בין היתר ,על הצהרת
הכשירות שמסר לחברה ,המצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה ,מר
ערמוני הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ,כמשמעותה בסעיף 240
לחוק החברות ובתקנות המומחיות והכשירות .כפועל יוצא ,מר ערמוני הינו
דירקטור מומחה ,כהגדרתו בתקנות תקנות הגמול .מינויו מחדש של מר
ערמוני הינו בהתאם להמלצת ועדת מינויים וממשל תאגידי של החברה.
לפרטים אודות מר ערמוני (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה  26בפרק ד'
בדוח התקופתי .נכון למועד זה ,לא חלו שינויים בפרטיו של מר ערמוני כפי
שהם מובאים במסגרת הדיווח המיידי כאמור ובמסגרת תקנה  26בפרק ד'
(פרטים נוספים) בדוח התקופתי .הדירקטורים המכהנים בחברה ,שאינם
דירקטורים חיצוניים ואינם ממלאים תפקיד נוסף ואינם נמנים עם בעלי
השליטה בה ,זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה ה"גמול הקבוע"
בתקנות הגמול ,בהתאם לדרגתה של החברה ,כפי שתהיה מעת לעת ,וכן
לגמול הוני ,והכל כמפורט בתקנה (21י) בפרק ד' לדוח התקופתי ,זאת החל
ממועד מינוים ועד ליום  30באפריל  .2022החל מיום  1במאי20 ,

בעד

גזית גלוב

126011

5514297

28/12/2021

מניות

 .7הנושא :מינוי מר מודי קנינגסברג כדירקטור חיצוני בחברה .פרטים :מוצע
למנות את מר מודי קנינגסברג לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת
כהונה ראשונה בת שלוש שנים ,החל מיום  1בינואר  .2022לפרטים כנדרש
לפי תקנה  26לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל -
( 1970להלן" :תקנות הדוחות") ,ראה בסעיף  1.4.2לדוח זימון האסיפה.
להערכת דירקטוריון החברה ,בהסתמך ,בין היתר ,על הצהרה שמסר,
המצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה ,מר קנינגסברג הינו בעל מומחיות
חשבונאית ופיננסית ,כמשמעות מונח זה בסעיף  240לחוק החברות
ובתקנות המומחיות והכשירות ובהתאם ,הינו דירקטור חיצוני מומחה,
כהגדרת מונח זה בתקנות הגמול .מינויו של מר קנינגסברג הינו בהתאם
להמלצת ועדת מינויים וממשל תאגידי של החברה .עם מינויו כדירקטור
חיצוני בחברה ועד ליום  30באפריל ,2022 ,יהיה מר קנינגסברג זכאי לגמול
שנתי וגמול השתתפות כפי שזכאים להם יתר הדירקטורים בחברה (למעט
הדירקטורים הממלאים תפקיד נוסף בחברה ודירקטורים הנמנים על בעלי
השליטה בה) בגובה ה"גמול הקבוע" בתקנות הגמול בהתאם לדרגתה של
החברה וכן לגמול הוני ,והכל כמפורט בתקנה (21י) בפרק ד' לדוח

בעד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

עבר

עבר

נימוקים

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

נושאים שעל סדר היום

המלצה

גזית גלוב

126011

5514297

28/12/2021

מניות

 .8הנושא :מינוי מחדש של מר שמואל האוזר כדירקטור חיצוני בחברה.
פרטים :מר שמואל האוזר ,מכהן כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום 1
בינואר 2019 ,וביום  31בדצמבר  2021תסתיים תקופת כהונתו הראשונה.
מינויו מחדש של מר האוזר הינו בהתאם להמלצת ועדת מינויים וממשל
תאגידי של החברה .לפרטים אודות מר האוזר (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו
תקנה  26בפרק ד' בדוח התקופתי .נכון למועד זה ,לא חלו שינויים בפרטי
מר האוזר למעט כמפורט בסעיף  1.5.2לדוח זימון האסיפה .להערכת
דירקטוריון החברה ,בהסתמך ,בין היתר ,על הצהרה שמסר ,המצורפת
כנספח א' לדוח זימון האסיפה ,מר האוזר הינו בעל מומחיות חשבונאית
ופיננסית ,כמשמעות מונח זה בסעיף  240לחוק החברות ובתקנות
המומחיות והכשירות ובהתאם ,הינו דירקטור חיצוני מומחה ,כהגדרת מונח
זה בתקנות הגמול .עם מינויו כדירקטור חיצוני בחברה ועד ליום  30באפריל,
 ,2022יהיה מר האוזר זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות כפי שזכאים להם
יתר הדירקטורים בחברה (למעט הדירקטורים הממלאים תפקיד נוסף
בחברה ודירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בה) בגובה ה"גמול הקבוע"
בתקנות הגמול בהתאם לדרגתה של החברה וכן לגמול הוני ,והכל כמפורט ב

בעד

גזית גלוב

126011

5514297

28/12/2021

מניות

 .9הנושא :מינוי מחדש של גב' לימור שופמן גוטמן כדירקטורית חיצונית
בחברה .פרטים :גב' לימור שופמן גוטמן ,מכהנת כדירקטורית חיצונית
בחברה החל מיום  1בינואר .2019 ,ביום  31בדצמבר  2021תסתיים
תקופת כהונתה הראשונה בחברה .מינויה מחדש של הגב' שופמן גוטמן הינו
בהתאם להמלצת ועדת מינויים וממשל תאגידי של החברה .לפרטים אודות
גב' שופמן גוטמן (לרבות השכלתה וניסיונה) ראו תקנה  26בפרק ד' בדוח
התקופתי .נכון למועד זה ,לא חלו שינויים בפרטי גב' שופמן גוטמן למעט
כמפורט בסעיף  1.6.2לדוח זימון האסיפה .להערכת דירקטוריון החברה,
בהסתמך ,בין היתר ,על הצהרה שמסרה ,המצורפת כנספח א' לדוח זימון
האסיפה ,גב' שופמן גוטמן הינה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית,
כמשמעות מונח זה בסעיף  240לחוק החברות ובתקנות המומחיות
והכשירות ,ובהתאם ,הינה דירקטורית חיצונית מומחית ,כהגדרת מונח זה
בתקנות הגמול .עם מינויה כדירקטורית חיצונית בחברה ועד ליום 30
באפריל ,2022 ,תהיה גב' שופמן גוטמן זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות
כפי שזכאים להם יתר הדירקטורים בחברה (למעט הדירקטורים הממלאים
תפקיד נוסף בחברה ודירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בה) בגובה ה"גמ

בעד

החלטת האסיפה

עבר

עבר

נימוקים

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

גזית גלוב

126011

5514297

28/12/2021

מניות

 .10הנושא :מינוי משה משה רדמן כדירקטור בחברה .פרטים :מוצע למנות
את מר משה רדמן לכהונה כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה שתסתיים
באסיפה הכללית השנתית הבאה שתכונס על יד החברה .לפרטים כנדרש
לפי תקנה  26לתקנות הדוחות ראה סעיף  1.8.2לדוח זימון האסיפה.
להערכת דירקטוריון החברה ,בהסתמך ,בין היתר ,על הצהרת הכשירות
שמסר לחברה ,המצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה ,מר רדמן הינו בעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית ,כמשמעות מונח זה בסעיף  240לחוק
החברות ובתקנות המומחיות והכשירות וכפועל יוצא ,הינו דירקטור מומחה,
כהגדרת מונח זה בתקנות הגמול .מינויו של מר רדמן הינו בהתאם להמלצת
ועדת מינויים וממשל תאגידי של החברה .עם מינויו כדירקטור בחברה ועד
ליום  30באפריל ,2022 ,יהיה מר רדמן ,זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות
בגובה ה"גמול הקבוע" בתקנות הגמול ,בהתאם לדרגתה של החברה ,כפי
שתהיה מעת לעת ,וכן לגמול הוני ,והכל כמפורט בתקנה (21י) בפרק ד'
לדוח התקופתי .החל מיום  1במאי 2022 ,יהיה זכאי מר רדמן לגמול כספי
שנתי בגובה ה"סכום המירבי" השנתי שניתן לשלם לדירקטור מומחה
כמפורט בתקנות הגמול וכן לגמול בגין השתתפות בישיבה בגובה הסכום
הקבו

בעד

גזית גלוב

126011

5514297

28/12/2021

מניות

 .11הנושא :חידוש פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה .פרטים:
ביום  21בנובמבר 2016 ,אישרה האסיפה הכללית של החברה לחדש את
פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה החל מיום 12
בינואר ,2017 ,בין היתר ,בגבולות כיסוי בסך של עד  125מיליון דולר ארה"ב
(למקרה ובמצטבר לשנה) .החלטת האסיפה הכללית הייתה החלטת מסגרת,
על פיה הייתה רשאית החברה לחדש את הפוליסה האמורה לתקופות
נוספות של שנה ,באופן שהחידוש האחרון מכח ההחלטה ייעשה לא יאוחר
מאשר בחלוף חמש שנים ממועד החידוש של הפוליסה שנעשה  12בינואר
( 2017קרי ,החידוש האחרון מכח החלטה זו ייעשה ביום  12בינואר .)2022
בהתאם למדיניות התגמול של החברה ,כפי שאושרה על ידי האסיפה
הכללית ביום  15במרץ "( 2020מדיניות התגמול") ,נקבע כי בכפוף לכל דין,
מדיניות החברה היא לרכוש ביטוח נושאי משרה (לרבות ביטוח נושאי משרה
מסוג  ,)Run Offבגבולות כיסוי מקובלים בהתחשב בגודל החברה ,שווי
השוק שלה ואופי פעילותה .במסגרת תהליך חידוש פוליסת הביטוח לאחריות
דירקטורים ונושאי המשרה של החברה ,נמסר לחברה מהגורמים המבטחים
ומיועצי הביטוח ,כי עקב מגמות בשוק הביטוח המקומי והעולמי ,חלה

בעד

עבר

חלל תקשורת

1092345

223307

28/12/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר 2020

דיון

דיון

חלל תקשורת

1092345

223307

28/12/2021

מניות

 .2למנות מחדש את רואי החשבון  KPMGסומך חייקין כרואה החשבון
המבקר של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי
ההתקשרות עימו

בעד

עבר

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

חלל תקשורת

1092345

223307

28/12/2021

מניות

 .3לאשר מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי המכהן כיום בדירקטוריון
החברה ,שאינו דירקטור חיצוני  -מר עוזיאל דנינו ,לתקופת כהונה נוספת

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

עבר

נימוקים

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אנו מוצאים את המוצע כמקובל ביחס לשוק.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

חלל תקשורת

1092345

223307

28/12/2021

מניות

 .4לאשר מינוי מחדש של הדירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה ,שאינו
דירקטור חיצוני  -מר אורן מוסט ,לתקופת כהונה נוספת

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

חלל תקשורת

1092345

223307

28/12/2021

מניות

 .5לאשר מינוי מחדש של הדירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה ,שאינו
דירקטור חיצוני  -מר ליגד רוטלוי ,לתקופת כהונה נוספת

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

ישראכרט

1157403

0

28/12/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנת 2020

דיון

דיון

ישראכרט

1157403

0

28/12/2021

מניות

 .2אישור מינויו מחדש של סומך-חייקין ( ,)KPMGרואי חשבון ,כרואה חשבון
מבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

עבר

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

ישראכרט

1157403

0

28/12/2021

מניות

 .3אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר רן עוז כמנכ"ל החברה ,החל מיום
 28בנובמבר 2021

בעד

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

ישראכרט

1157403

0

28/12/2021

מניות

 .4אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר וקסלר כיו"ר פרימיום אקספרס,
החל מיום  1באפריל  ,2022בתנאים כמפורט בדוח זימון האסיפה

בעד

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

ישראכרט

1157403

0

28/12/2021

מניות

 .5אישור הארכת כהונתה של הגב' דליה נרקיס כדירקטורית חיצונית
בחברה ,לתקופה של שלוש ( )3שנים נוספות ,החל מיום  16בינואר ,2022
כפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא יודיע על התנגדותו להארכת הכהונה או
שיודיע על הסכמתו לכך

בעד

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

גיפי גלובל

1144781

115962

29/12/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לתקופה של שנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר.2020 ,

דיון

גיפי גלובל

1144781

115962

29/12/2021

מניות

 .2מינוי מחדש את קוסט פורר גבאי את קסירר ,רואי חשבון ,כרואי החשבון
המבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

בעד

אנו סבורים כי למשרד רו"ח הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

גיפי גלובל

1144781

115962

29/12/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר אהוד בן ש"ך לדירקטור בחברה עד תום האסיפה
השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

בעד

אנו סבורים כי למועמד הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

גיפי גלובל

1144781

115962

29/12/2021

מניות

 .4מינוי הגב' אלה בן ש"ך לדירקטורית בחברה ,עד תום האסיפה השנתית
הבאה של בעלי מניות החברה.

בעד

אנו סבורים כי למועמדת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

גיפי גלובל

1144781

115962

29/12/2021

מניות

 .5מינוי של מר מוטי בן משה לדירקטור בחברה ,עד תום האסיפה השנתית
הבאה של בעלי מניות החברה.

בעד

אנו סבורים כי למועמד הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

גיפי גלובל

1144781

115962

29/12/2021

מניות

 .6בכפוף למינויה של הגב' אלה בן ש"ך לדירקטורית בחברה ,אישור הענקת
כתב שיפוי ופטור לגב' בן ש"ך בנוסח המקובל בחברה ולמשך  3שנים ממועד
אישור האסיפה.

בעד

כתב השיפוי מוגבל לעד  25%מהונה העצמי של
החברה .כתב הפטור הינו בהתאם לנוסח המסויג.

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

גיפי גלובל

1144781

115962

29/12/2021

מניות

 .7בכפוף למינויו של מר מוטי בן משה לדירקטור בחברה ,אישור הענקת
כתב שיפוי ופטור למר בן משה בנוסח המקובל בחברה ולמשך  3שנים
ממועד אישור האסיפה.

בעד

כתב השיפוי מוגבל לעד  25%מהונה העצמי של
החברה .כתב הפטור הינו בהתאם לנוסח המסויג.

גיפי גלובל

1144781

115962

29/12/2021

מניות

 .8מינוי של מר יניב רוג לדירקטור בחברה ,עד תום האסיפה השנתית הבאה
של בעלי מניות החברה.

בעד

אנו סבורים כי למועמד הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

גיפי גלובל

1144781

115962

29/12/2021

מניות

 .9מינויו של מר צבי ברומברג לדירקטור בלתי תלוי בחברה ,עד תום
האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

בעד

אנו סבורים כי למועמד הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

סמארט אגרו

1169481

0

29/12/2021

 .1למנות מחדש את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן לרואה החשבון
המבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של
יחידת השתתפות
השותפות ,ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את
שכרו

עבר

סמארט אגרו

1169481

0

29/12/2021

 .2לאשר את מינויו של מר שחר פלורנץ כדירקטור חיצוני בדירקטוריון
יחידת השתתפות השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים ,החל ממועד אישור
האסיפה הכללית

עבר

וילי פוד

371013

320878

29/12/2021

מניות

 .1מינוי מחדש של מר צבי ויליגר כדירקטור בחברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

וילי פוד

371013

320878

29/12/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של מר יוסף ויליגר כדירקטור בחברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

וילי פוד

371013

320878

29/12/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר בן ציון סאו כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

וילי פוד

371013

320878

29/12/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר יעקב נבון כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

וילי פוד

371013

320878

29/12/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברהBDO ,
זיו האפט.

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין הדרושים למילוי
התפקיד.

וילי פוד

371013

320878

29/12/2021

מניות

 .6דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת .2020

דיון

מגדל ביטוח

1081165

4010121

29/12/2021

מניות

 .1קבלת הדוחות הכספים של החברה לשנת 2020

דיון

מגדל ביטוח

1081165

4010121

29/12/2021

מניות

 .2בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר
שלמה אליהו

בעד

עבר

בעל הניסיון הדרוש למילוי התפקיד.

מגדל ביטוח

1081165

4010121

29/12/2021

מניות

 .3בחירה מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ד"ר
גבריאל פיקר.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

מגדל ביטוח

1081165

4010121

29/12/2021

מניות

 .4בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר
כרמי גילון

מגדל ביטוח

1081165

4010121

29/12/2021

מניות

 .5בחירה מחדש של הדירקטור (בלתי תלוי) המכהן בחברה (שאינו דירקטור
חיצוני) מר רון תור

בעד

מגדל ביטוח

1081165

4010121

29/12/2021

מניות

 .6מינוי מר אברהם דותן כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני)

בעד

עבר

מגדל ביטוח

1081165

4010121

29/12/2021

מניות

 .7בחירה מחדש של מר שלמה אליהו לתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה

בעד

עבר

אנו תומכים במינויו המוצע לתפקיד היו"ר.

מגדל ביטוח

1081165

4010121

29/12/2021

מניות

 .8בחירה מחדש של רואי החשבון המבקרים עד לתום האסיפה השנתית
(בהתאם לדין) ,שכרם ייקבע בידי הדירקטוריון בהתאם לתקנון החברה

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

אלרוב נדלן

387019

3223109

29/12/2021

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

עבר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

אלרוב נדלן

387019

3223109

29/12/2021

מניות

 .2אישור מינויו מחדש של מר אלפרד אקירוב המכהן במועד זה כחבר
דירקטוריון החברה אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת
כדירקטור בחברה.

נגד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אלרוב נדלן

387019

3223109

29/12/2021

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר איתן רף המכהן במועד זה כחבר דירקטוריון
החברה אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.

נגד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אלרוב נדלן

387019

3223109

29/12/2021

מניות

 .4אישור מינויה מחדש של הגב' ענת לוין המכהנת במועד זה כחברה
דירקטוריון החברה אשר איננה דירקטורית חיצונית לתקופת כהונה נוספת
כדירקטורית בחברה.

נגד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אלרוב נדלן

387019

3223109

29/12/2021

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של מר ציון קינן המכהן במועד זה כחבר דירקטוריון
החברה אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.

נגד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אלרוב נדלן

387019

3223109

29/12/2021

מניות

 .6אישור מינויו מחדש של מר ג'ורג'י אקירוב המכהן במועד זה כחבר
דירקטוריון החברה אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת
כדירקטור בחברה.

נגד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אלרוב נדלן

387019

3223109

29/12/2021

מניות

 .7דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב
ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2020

דיון

דיון

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

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

נושאים שעל סדר היום

המלצה

לוזון קבוצה

473017

103289

29/12/2021

מניות

 .1מוצע לאשר השכרת משרדים בגני תקווה המוחזקים על ידי בעל השליטה
בחברה ,מר עמוס לוזון ,הדירקטור מר עופר כדורי ושותף נוסף שאינו קשור
לחברה ,לחברה בת בבעלותה מלאה של החברה ,חברת רום גבס חיפוי
וקירוי ( )1997בע"מ .לפרטים נוספים אודות ההתקשרות להשכרת משרדים
בגני תקווה לרום גבס ראו סעיף .3א לדוח הזימון.

נגד

לוזון קבוצה

473017

103289

29/12/2021

מניות

 .2הצגה ודיון בדוח התקופתי של החברה ליום  31בדצמבר  - 2020ניתן
לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2020אשר פורסם ביום  24במרץ
( 2021מספר אסמכתא"( )2021-01-044460 :הדוח התקופתי") ,באתר
ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת "( www.isa.gov.ilאתר ההפצה")
ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת
"( www.maya.tase.co.ilאתר הבורסה") ואשר מובא בדוח זה בדרך של
הפניה.

דיון

דיון

לוזון קבוצה

473017

103289

29/12/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר עמוס לוזון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

לוזון קבוצה

473017

103289

29/12/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר שמשון הראל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת.

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

לוזון קבוצה

473017

103289

29/12/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של מר עופר כדורי בחברה לתקופת כהונה נוספת.

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

לוזון קבוצה

473017

103289

29/12/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של גב' ליה לוזון כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.

נגד

עבר

מינוי נושאי משרה הכפופים למנכ:ל כדירקטורים,
בהתאם לס''  2.2.7למדיניות

לוזון קבוצה

473017

103289

29/12/2021

מניות

 .7מינוי מחדש של מר אהוד (אודי) ארז כדירקטור בלתי תלוי בחברה
לתקופת כהונה נוספת.

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

לוזון קבוצה

473017

103289

29/12/2021

מניות

 .8מינוי מחדש של משרד  PwCישראל (קסלמן וקסלמן) כרואה החשבון
המבקר של החברה ודיווח בדבר שכר רואי החשבון המבקרים

בעד

עבר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

עזריאלי קבוצה

1119478

28317189

29/12/2021

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

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

עזריאלי קבוצה

1119478

28317189

29/12/2021

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

החלטת האסיפה

עבר

עבר

נימוקים

עסקאות עם בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות

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

עזריאלי קבוצה

1119478

28317189

29/12/2021

מניות

החלטת האסיפה

נימוקים

 .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

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

עזריאלי קבוצה

1119478

28317189

29/12/2021

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

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

עזריאלי קבוצה

1119478

28317189

29/12/2021

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

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

עזריאלי קבוצה

1119478

28317189

29/12/2021

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

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

עזריאלי קבוצה

1119478

28317189

29/12/2021

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

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

עזריאלי קבוצה

1119478

28317189

29/12/2021

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

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת.

עזריאלי קבוצה

1119478

28317189

29/12/2021

מניות

 .9דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר .2020

דיון

דיון

עזריאלי קבוצה

1119478

28317189

29/12/2021

מניות

 .10אישור תיקון סעיפים  8.1ו 8.2-למדיניות התגמול של החברה.

בעד

עבר

פרפל ביוטק

765016

59927

29/12/2021

מניות

To approve the election of Isaac Israel as a member of the .1
third class of directors of the Board of Directors for a three-year
term until the annual general meeting of shareholders to be held
.in 2024, and until his successor is duly elected and qualified

נגד

התיקונים המוצעים מקובלים ביחס לשוק.

אנו ממליצים להתנגד למנגנון של דירקטוריון מדורג
וכן למינוי דירקטורים במסגרתו.

נימוקים

החלטת האסיפה

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

מניות

29/12/2021

59927

765016

פרפל ביוטק

אנו ממליצים להתנגד למנגנון של דירקטוריון מדורג
.וכן למינוי דירקטורים במסגרתו

נגד

To approve the election of Suzana Nahum-Zilberberg as a .2
member of the third class of directors of the Board of Directors
for a three-year term until the annual general meeting of
shareholders to be held in 2024, and until her successor is duly
.elected and qualified

אנו ממליצים להתנגד למנגנון של דירקטוריון מדורג
.וכן למינוי דירקטורים במסגרתו

נגד

To approve the election of Ori Hershkovitz as a member of the .3
third class of directors of the Board of Directors for a three-year
term until the annual general meeting of shareholders to be held
.in 2024, and until his successor is duly elected and qualified

מניות

29/12/2021

59927

765016

פרפל ביוטק

כתב הפטור בחברה אינו מחריג החלטה או עסקה
. בניגוד למדיניותנו,שלבעל עניין יש בה עניין אישי

נגד

To approve the issuance by the Company of a letter of .4
exemption and a letter of indemnification to Robert Gagnon, as a
.member of the Company's Board of Directors

מניות

29/12/2021

59927

765016

פרפל ביוטק

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
.החברה והיקף פעילותה

בעד

To approve the grant of options to Dr. Eric Rowinsky, the .5
.Chairman of the Company's Board of Directors

מניות

29/12/2021

59927

765016

פרפל ביוטק

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
.החברה והיקף פעילותה

בעד

To approve the grant of equity-based awards, , in the form of .6
options and RSUs, to Robert Gagnon, a member of the Board of
.Directors

מניות

29/12/2021

59927

765016

פרפל ביוטק

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
.החברה והיקף פעילותה

בעד

To approve the grant of equity-based awards, in the form of .7
options and RSUs, to Suzana Nahum-Zilberberg, a member of
the Board of Directors, subject to her re-election as a director at
.the Meeting

מניות

29/12/2021

59927

765016

פרפל ביוטק

תנאי ההקצאה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
.החברה והיקף פעילותה

בעד

To approve the grant of equity-based awards, in the form of .8
,options and RSUs, to Ori Hershkovitz, a director nominee
.subject to his election as a director at the Meeting

מניות

29/12/2021

59927

765016

פרפל ביוטק

אנו מתרשמים כי התיקון המוצע יגדיל את ההלימה
.בין תשלום המענק לביצועי החברה

בעד

.To approve an amendment to the annual bonus terms of Mr .9
Isaac Israel, the Company's Chief Executive Officer and a
.director

מניות

29/12/2021

59927

765016

פרפל ביוטק

3  אנו מאפשרים מענק עד גובה,בהתאם למדיניותנו
.משכורות בשיקול דעת ועדת התגמול והדירקטוריון

בעד

To approve the payment of the discretionary portion of the .10
annual bonus to Mr. Isaac Israel, the Company's Chief 2020
.Executive Officer and a director

מניות

29/12/2021

59927

765016

פרפל ביוטק

בעד

Subject to the approval of the payment of the discretionary .11
portion of the 2020 annual bonus to Mr. Isaac Israel, the
Company’s Chief Executive Officer and a director, to approve
the payment of such bonus in the form of the Company’s
.American Depositary Shares

מניות

29/12/2021

59927

765016

פרפל ביוטק

דיון

Review and discussion of the consolidated financial .12
,statements of the Company for the year ended December 31
.2020

מניות

29/12/2021

59927

765016

פרפל ביוטק

דיון

 דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה.1
2020  בדצמבר31 ביום

מניות

29/12/2021

3547972

739037

אלקטרה

המענק המוצע נראה לנו כסביר בהתחשב בנימוקי
.הדירקטוריון והיקף פעילותה של החברה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אלקטרה

739037

3547972

29/12/2021

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

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

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אלקטרה

739037

3547972

29/12/2021

מניות

 .3למנות מחדש את מר מיכאל זלקינד ,לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה ,באותם תנאי כהונה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אלקטרה

739037

3547972

29/12/2021

מניות

 .4למנות מחדש את מר דניאל זלקינד ,לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה ,באותם תנאי כהונה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אלקטרה

739037

3547972

29/12/2021

מניות

 .5למנות מחדש את גב' אירית שטרן ,לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית
בלתי תלויה בחברה ,באותם תנאי כהונה

בעד

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אלקטרה

739037

3547972

29/12/2021

מניות

 .6למנות מחדש את מר אבי ישראלי ,לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה ,באותם תנאי כהונה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פנאקסיה ישראל

1104363

57492

29/12/2021

מניות

 .1הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה

דיון

פנאקסיה ישראל

1104363

57492

29/12/2021

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 שכרם.

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פנאקסיה ישראל

1104363

57492

29/12/2021

מניות

 .3למנות מחדש את מר דדי סגל ,דירקטור המכהן בחברה ,לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה ,בתנאים המפורטים בדוח
זימון האסיפה.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פנאקסיה ישראל

1104363

57492

29/12/2021

מניות

 .4למנות מחדש את מר אסי רוטברט ,דירקטור המכהן בחברה ,לתקופת
כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה ,בתנאים המפורטים
בדוח הזימון.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פנאקסיה ישראל

1104363

57492

29/12/2021

מניות

 .5למנות מחדש את מר יונתן קולבר ,דירקטור המכהן כיו"ר דירקטוריון
החברה ,לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה,
בתנאים המפורטים בדוח הזימון

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פנאקסיה ישראל

1104363

57492

29/12/2021

מניות

 .6למנות מחדש את גב' טל ירון אלדר ,דירקטורית המכהנת בחברה,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה ,בתנאים
המפורטים בדוח הזימון.

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

פנאקסיה ישראל

1104363

57492

29/12/2021

מניות

 .7למנות מחדש את גב' אורית ויסמן פרידמן ,דירקטורית המכהנת בחברה,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה ,בתנאים
המפורטים בדוח הזימון.

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

פנאקסיה ישראל

1104363

57492

29/12/2021

מניות

 .8למנות מחדש את גב' רינת גזית ,דירקטורית בלתי תלויה המכהנת
בחברה ,לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה,
בתנאים המפורטים בדוח הזימון.

בעד

המועמדת הינה 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

נימוקים

פנאקסיה ישראל

1104363

57492

29/12/2021

מניות

 .9אישור מינויה של הגב' מיכל יגיל כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה
בת שלוש שנים שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית ,וכן לאשר את
תנאי כהונתה כמפורט בדוח הזימון.

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

פנאקסיה ישראל

1104363

57492

29/12/2021

מניות

 .10עדכון תנאי עסקת מסגרת עבור פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים
ונושאי משרה ,לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה.

בעד

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

כפרית

522011

368950

30/12/2021

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה

בעד

עבר

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

כפרית

522011

368950

30/12/2021

מניות

 .2אישור המשך התקשרות בין החברה לבין קיבוץ כפר עזה בהסכם שירותים

בעד

עבר

הסכם השירותים המוצע נראה לנו כסביר בהתאם
להליך שביצעה החברה ונימוקיה.

וויי-בוקס

486027

93938

30/12/2021

מניות

 .1דיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020

דיון

דיון

וויי-בוקס

486027

93938

30/12/2021

מניות

 .2הארכת כהונת משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון
המבקרים של החברה לשנת  2021ועד לתום האסיפה השנתית הבאה
והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

בעד

עבר

וויי-בוקס

486027

93938

30/12/2021

מניות

 .3מינויו מחדש של מר יוסף תורג'מן ,לתקופת כהונה נוספת כחבר
בדירקטוריון החברה

ללא המלצה

הורד מסדר היום

וויי-בוקס

486027

93938

30/12/2021

מניות

 .4מינויה מחדש של גב' שרה ויינשטיין ,לתקופת כהונה נוספת כחברה
בדירקטוריון החברה

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

וויי-בוקס

486027

93938

30/12/2021

מניות

 .5מינויו מחדש של מר אהרון זהר (דירקטור בלתי תלוי) ,לתקופת כהונה
נוספת כחבר בדירקטוריון החברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

וויי-בוקס

486027

93938

30/12/2021

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.

אימפקס אי או

1180306

0

30/12/2021

מניות

 .1למנות את הגב' שני אנקוריון ,לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה,
לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים ,החל ממועד אישורה של האסיפה
הכללית.

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אימפקס אי או

1180306

0

30/12/2021

מניות

 .2למנות את מר מוני בורוביץ לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת
כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים ,החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

בי גי איי-ש

1092709

31771

30/12/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים של החברה ,לרבות פרק תיאור עסקי התאגיד ודו"ח
הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
 2020אשר פורסם על ידי החברה ביום  25במרץ  .2021בנושא זה יתקיים
דיון בלבד ללא הצבעה.

דיון

בי גי איי-ש

1092709

31771

30/12/2021

מניות

 .2חידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הנהלת החברה
לקבוע את שכרו

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

נימוקים

החלטת האסיפה

בי גי איי-ש

1092709

31771

30/12/2021

מניות

 .3מוצע בזאת לאשר את הארכת כהונתו של מר מרדכי (מוטי) חזן כיו"ר
דירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של
בעלי מניות החברה

עבר

בי גי איי-ש

1092709

31771

30/12/2021

מניות

 .4מוצע בזאת לאשר את הארכת כהונתו של מר שלום חיים כדירקטור
בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות
החברה

עבר

בי גי איי-ש

1092709

31771

30/12/2021

מניות

 .5מוצע בזאת לאשר את הארכת כהונתו של מר הושע גרינפלד כדירקטור
בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות
החברה

עבר

וואן טכנולוגיות

161018

1305015

30/12/2021

מניות

 .1אישור המשך התקשרות החברה ,בהתאם להוראות סעיפים  )3(270ו-
 )4(270לחוק החברות ,עם מיחשוב ישיר ,אשר הינה בעלת השליטה
בחברה והנמצאת בשליטת מנכ"ל החברה ,מר עדי אייל ,בהסכם ניהול ,על
פיו מיחשוב ישיר תמשיך לספק לחברה (בין היתר) שירותי מנכ"ל ,באמצעות
מר אייל ,וזאת באותם תנאי תגמול של הסכם הניהול הקיים ("הסכם הניהול
העדכני") .בכך יוארך תוקפו של הסכם הניהול הקיים למתן שירותי מנכ"ל
("הסכם הניהול הקיים") ,אשר אושר על ידי האסיפה הכללית של החברה
ביום  .19.2.2019באם יאושר ,ייכנס הסכם הניהול העדכני לתוקפו החל
מיום  ,1.1.2022לתקופה שמשכה בהתאם להוראות סעיף (275א)1()1
לחוק החברות .כמו כן ,מוצע לאשר כי היה ומר אייל יסיים את כהונתו
כמנכ"ל החברה ,ודירקטוריון החברה יאשר את חזרתו של מר עדי אייל
לתפקיד יו"ר הדירקטוריון ,תנאי הסכם הניהול העדכני יחולו על מתן שירותי
יו"ר דירקטוריון פעיל ,ללא צורך בקבלת אישור נוסף ,וזאת מבלי שיחול כל
שינוי אחר בהסכם הניהול העדכני.

עבר

חנן מור

1102532

237992

30/12/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה ,לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2020

דיון

חנן מור

1102532

237992

30/12/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של מר חנן מור המכהן כיו"ר הדירקטוריון ,כדירקטור בחברה
עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

חנן מור

1102532

237992

30/12/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר אבי מאור המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה,
כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

חנן מור

1102532

237992

30/12/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר טל כרמלי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

חנן מור

1102532

237992

30/12/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

גאון קבוצה

454017

182019

30/12/2021

מניות

 .1דיון בדו"חות כספיים ודו"ח דירקטוריון לשנת 2020

דיון

גאון קבוצה

454017

182019

30/12/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואה חשבון מבקר
של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד

ללא המלצה

סקירה ללא המלצה.

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

גאון קבוצה

454017

182019

30/12/2021

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

30/12/2021

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.

גאון קבוצה

454017

182019

30/12/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של גיא רגב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת אשר
תסתיים בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

נגד

בהתאם למדיניותנו אנו מסתייגים מכפל כהונה של
מנכ"ל גם כדירקטור בחברה.

גאון קבוצה

454017

182019

30/12/2021

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

30/12/2021

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.

טונדו סמארט

1180686

0

30/12/2021

מניות

 .1מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה מר יאיר גמליאל .הכל כמפורט
בסעיף  2.1לדוח זימון האסיפה.

נגד

עבר

בהתאם למדיניותנו אנו מסתייגים ממנגנון מינוי
מדורג של דירקטורים.

טונדו סמארט

1180686

0

30/12/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה מר גיא סעדי .הכל כמפורט
בסעיף  2.1לדוח זימון האסיפה.

נגד

עבר

בהתאם למדיניותנו אנו מסתייגים ממנגנון מינוי
מדורג של דירקטורים.

טונדו סמארט

1180686

0

30/12/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה מר מיכה בן עזרא .הכל
כמפורט בסעיף  2.1לדוח זימון האסיפה.

נגד

עבר

בהתאם למדיניותנו אנו מסתייגים ממנגנון מינוי
מדורג של דירקטורים.

טונדו סמארט

1180686

0

30/12/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה מר רון אשר .הכל כמפורט
בסעיף  2.1לדוח זימון האסיפה.

נגד

עבר

בהתאם למדיניותנו אנו מסתייגים ממנגנון מינוי
מדורג של דירקטורים.

טונדו סמארט

1180686

0

30/12/2021

מניות

 .5מינוי גלעד בבצ'וק כדירקטור בחברה .הכל כמפורט בסעיף  2.1לדוח זימון
האסיפה.

נגד

עבר

בהתאם למדיניותנו אנו מסתייגים ממנגנון מינוי
מדורג של דירקטורים.

טונדו סמארט

1180686

0

30/12/2021

מניות

 .6אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטור החדש  -מר בבצ'וק .הכל
כמפורט בסעיף  2.2לדוח זימון האסיפה.

נגד

עבר

נוסח כתב הפטור אינו תואם את מדיניותנו.

טונדו סמארט

1180686

0

30/12/2021

מניות

 .7אישור מינויו לראשונה של מר רוני צוברי לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה
וקביעת תנאי כהונתו והעסקתו .הכל כפורט בסעיף  2.3לדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

טונדו סמארט

1180686

0

30/12/2021

מניות

 .8אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטור החיצוני  -מר צוברי .הכל
כמפורט בסעיף  2.4לדוח זימון האסיפה.

נגד

עבר

נוסח כתב הפטור אינו תואם את מדיניותנו.

טונדו סמארט

1180686

0

30/12/2021

מניות

 .9אישור מינויה לראשונה של הגב' אנית פורטמן לכהונה כדירקטורית
חיצונית בחברה וקביעת תנאי כהונתה והעסקתה .הכל כמפורט בסעיף 2.5
לדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

טונדו סמארט

1180686

0

30/12/2021

מניות

 .10אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורית החיצונית  -גב' פורטמן.
הכל כמפורט בסעיף  2.6לדוח זימון האסיפה.

טונדו סמארט

1180686

0

30/12/2021

מניות

 .11תיקון תקנון החברה .הכל כמפורט בסעיף  2.7לדוח זימון האסיפה.

בעד

טונדו סמארט

1180686

0

30/12/2021

מניות

 .12מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר

בעד

להב

136010

110779

30/12/2021

מניות

דיון והצגת דוחותיה הכספיים של החברה בצירוף דוח הדירקטוריון על מצב
ענייני החברה ,לשנה שהסתיימה ביום  31.12.2020כפי שפורסמו על ידי
החברה ביום .31.3.2021

דיון

להב

136010

110779

30/12/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של  PKFעמית חלפון ,רואי חשבון ,כרואה החשבון המבקר
של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

להב

136010

110779

30/12/2021

מניות

 .3מינויו מחדש של מר אבי לוי ,המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה ,כדירקטור
בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נגד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

להב

136010

110779

30/12/2021

מניות

 .4מינויו מחדש של מר אלי להב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נגד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

להב

136010

110779

30/12/2021

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

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

להב

136010

110779

30/12/2021

מניות

 .6מינויו מחדש של מר אילן שגב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נגד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

להב

136010

110779

30/12/2021

מניות

 .7מינויו מחדש של מר נפתלי שמשון כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נגד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

להב

136010

110779

30/12/2021

מניות

 .8מינויו מחדש של מר אחיעד לוי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נגד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

להב

136010

110779

30/12/2021

מניות

 .9הארכת כהונה של מר אהוד נחתומי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה נוספת בת שלוש שנים .לפרטים נוספים

בעד

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

להב

136010

110779

30/12/2021

מניות

 .10אישור ואשרור תנאי כהונתו של מר אחיעד לוי כסמנכ"ל מימון ושוקי הון
בשלוש חברות בת של החברה ,לתקופה של עד  3שנים ,אשר תחילתה ביום
 ,14.11.2021בהתאם למפורט בסעיף  2.3לדוח זימון האסיפה

נגד

תגמול בכירים ,משתנה הוני ,בהתאם לס'' 4.2.5
למדיניות

סייברוואן

1166693

0

30/12/2021

מניות

 .1דיון (ללא החלטה) בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה ליום
 31בדצמבר .2020

דיון

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

נגד

עבר

נוסח כתב הפטור אינו תואם את מדיניותנו.

עבר

התיקון המוצע נמצא על ידנו כמקובל.

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

נימוקים

סייברוואן

1166693

0

30/12/2021

מניות

 .2אישור מינוי משרד פאהן קנה  ,Grant Thorntonרואי חשבון ,כרואי
החשבון של החברה לשנת  2020והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את
שכרם.

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

סייברוואן

1166693

0

30/12/2021

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של יעקב טננבוים (יו"ר הדירקטוריון) לדירקטור
בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

סייברוואן

1166693

0

30/12/2021

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של אורי גלבוע (מנכ"ל החברה) לדירקטור בחברה עד
לאסיפה השנתית הבאה.

נגד

אנו מסתייגים עקרונית ממינויו של מנכ"ל החברה
כדירקטור.

סייברוואן

1166693

0

30/12/2021

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של יהושע אברמוביץ' לדירקטור בחברה עד לאסיפה
השנתית הבאה.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

סייברוואן

1166693

0

30/12/2021

מניות

 .6אישור מינויו מחדש של ירון בארי לדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית
הבאה.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

סייברוואן

1166693

0

30/12/2021

מניות

 .7אישור מינויו מחדש של גיל שרצקי לדירקטור בחברה עד לאסיפה
השנתית הבאה.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אינטרקיור

1106376

862990

30/12/2021

מניות

To re-elect Ms. Lennie Michelson Grinbaum to hold office, as .1
an external director of the Company, commencing as of
September 4th, 2021 for a period of three (3) years, until
.September 3rd, 2024

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אינטרקיור

1106376

862990

30/12/2021

מניות

To re-elect Mr. Gideon Hirschfeld to hold office, as an external
,director of the Company, commencing as of September 24th
.for a period of three (3) years, until September 23rd, 2024 2021

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אל על

1087824

468455

30/12/2021

מניות

 .1דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2020

דיון

אל על

1087824

468455

30/12/2021

מניות

למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' ,כרואה החשבון המבקר
של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרם בהתאם
לאופי והיקף השירותים המוענקים לחברה בשנת .2021

בעד

עבר

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אל על

1087824

468455

30/12/2021

מניות

 .3לאשר מינוי מחדש של ה"ה עמיקם בן צבי המכהן כדירקטור בחברה
(שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת שתחל עם אישור המינוי על
ידי האסיפה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אל על

1087824

468455

30/12/2021

מניות

 .4לאשר מינוי מחדש של ה"ה קנת' ניל רוזנברג המכהן כדירקטור בחברה
(שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת שתחל עם אישור המינוי על
ידי האסיפה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אל על

1087824

468455

30/12/2021

מניות

 .5לאשר מינוי מחדש של ה"ה דרל הגלר המכהן כדירקטור בחברה (שאינו
דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת שתחל עם אישור המינוי על ידי
האסיפה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אל על

1087824

468455

30/12/2021

מניות

 .6לאשר מינוי מחדש של ה"ה מרדכי (מוטי) אנגלמן המכהן כדירקטור
בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת שתחל עם אישור
המינוי על ידי האסיפה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה.

אל על

1087824

468455

30/12/2021

מניות

 .7לאשר מינוי מחדש של ה"ה ג'ייסון גרינבלט המכהן כדירקטור בחברה
(שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת שתחל עם אישור המינוי על
ידי האסיפה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה.

בעד

אל על

1087824

468455

30/12/2021

מניות

 .8לאשר מינוי מחדש של ה"ה גבריאל מימון המכהן כדירקטור בלתי תלוי
בחברה לתקופת כהונה נוספת שתחל עם אישור המינוי על ידי האסיפה ועד
למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה.

בעד

עבר

אל על

1087824

468455

30/12/2021

מניות

 .9לאשר מינוי מחדש של ד"ר אמנון שרייבר המכהן כדירקטור בלתי תלוי
בחברה לתקופת כהונה נוספת שתחל עם אישור המינוי על ידי האסיפה ועד
למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה.

בעד

עבר

אל על

1087824

468455

30/12/2021

מניות

 .10לאשר את התקשרותה של החברה עם יו"ר דירקטוריון החברה ,מר
עמיקם בן צבי ,בהסכם למתן שירותי יו"ר דירקטוריון ("הסכם הניהול") החל
מיום  5באוקטובר  ,2021וזאת על פי תנאי הסכם הניהול ,אשר עיקריו
מפורטים בסעיף  2לדוח זימון האסיפה.

בעד

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
הורד מסדר היום
החברה והיקף פעילותה.

מניף-פיננסים

1170893

0

30/12/2021

מניות

 .1מינויו מחדש של מר גיא שמיר המכהן כדירקטור בחברה במועד זימון
האסיפה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מניף-פיננסים

1170893

0

30/12/2021

מניות

 .2מינויו מחדש של מר אלכסנדר ליפשיץ המכהן כדירקטור בחברה במועד
זימון האסיפה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מניף-פיננסים

1170893

0

30/12/2021

מניות

 .3מינויה מחדש של גברת הילה חימי-אלפרט המכהנת כדירקטורית בחברה
במועד זימון האסיפה

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

מניף-פיננסים

1170893

0

30/12/2021

מניות

 .4מינויו מחדש של מר רונן ישראל המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה
במועד זימון האסיפה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מניף-פיננסים

1170893

0

30/12/2021

מניות

 .5מינויה מחדש של גברת ארנה אלמוג המכהנת כדירקטורית בחברה
במועד זימון האסיפה

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

מניף-פיננסים

1170893

0

30/12/2021

מניות

 .6הארכת כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה ,משרד רואי
החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' ( ,)Deloitteכרואה החשבון המבקר של
החברה ,עד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת
דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

מניף-פיננסים

1170893

0

30/12/2021

מניות

 .7דיון בדוח התקופתי לשנת 2020

דיון

דיון

פז נפט

1100007

5232021

30/12/2021

מניות

 .1מינוי גב' לורי הנובר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של 3
שנים החל מיום אישור האסיפה ,כאמור בסעיף  3.1.3בדוח הזימון המצ"ב.

בעד

לא עבר

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

פז נפט

1100007

5232021

30/12/2021

מניות

 .2מינוי גב' אלונה שפר קארו כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה
של  3שנים החל מיום אישור האסיפה ,כאמור בסעיף  3.1.4בדוח הזימון
המצ"ב.

פז נפט

1100007

5232021

30/12/2021

מניות

 .3מינוי מר עודד גילת כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של  3שנים
החל מיום  ,26.11.2021כאמור בסעיף  3.1.5בדוח הזימון המצ"ב.

נגד

פז נפט

1100007

5232021

30/12/2021

מניות

 .4אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון  KPMGסומך חייקין ושות'
כרואה החשבון המבקר של החברה עד לכינוס האסיפה השנתית הבאה של
החברה ,והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו ,בהתאם להיקף השירותים
שיינתנו על ידו כאמור בסעיף  3.2בדוח הזימון המצ"ב.

בעד

עבר

פז נפט

1100007

5232021

30/12/2021

מניות

 .5דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2020

דיון

דיון

פז נפט

1100007

5232021

30/12/2021

מניות

 .6דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
.2020

דיון

דיון

רקח

1081009

260671

30/12/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב
ענייני החברה ליום  31בדצמבר 2020

דיון

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

לא עבר

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

רקח

1081009

260671

30/12/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה ,ארנסט יאנג ,קוסט
פורר גבאי את קסירר ,רואי חשבון.

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין הדרוש לערוך
שירותי ביקורת לחברה.

רקח

1081009

260671

30/12/2021

מניות

 .3אישור חידוש כהונתו של יו"ר הדירקטוריון המכהן בחברה מר אברהם
ביגר וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

רקח

1081009

260671

30/12/2021

מניות

 .4אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר ישי דוידי וזאת עד
לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

רקח

1081009

260671

30/12/2021

מניות

 .5אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר עמירם בם וזאת
עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

רקח

1081009

260671

30/12/2021

מניות

 .6אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר מרדכי אלגרבלי
וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

רקח

1081009

260671

30/12/2021

מניות

 .7אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' ג'ורג'ט
אלגרבלי וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

עבר

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

שטראוס גרופ

746016

11859891

30/12/2021

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2020אשר פורסמו על ידי החברה ביום 22
במרץ ( 2021מס' אסמכתא ,)2021-01-040482 :ללא קבלת החלטה.

דיון

שטראוס גרופ

746016

11859891

30/12/2021

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 הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שטראוס גרופ

746016

11859891

30/12/2021

מניות

 .3למנות מחדש את מר גיל מדין ,הפורש על פי תור בהתאם להוראות תקנון
החברה ,כדירקטור בחברה.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שטראוס גרופ

746016

11859891

30/12/2021

מניות

 .4למנות מחדש את מר יהושע (שוקי) שמר ,הפורש על פי תור בהתאם
להוראות תקנון החברה ,כדירקטור (בלתי תלוי) בחברה.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

שטראוס גרופ

746016

11859891

30/12/2021

מניות

 .5למנות מחדש את מאיר שני ,הפורש על פי תור בהתאם להוראות תקנון
החברה ,כדירקטור בחברה.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

בראק אן וי

1121607

2524131

30/12/2021

מניות

 .1דיון ואישור הדוח השנתי והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020
(נערך בהתאם לדין ההולנדי)  -מוצע לאשר את הדוח הכספי השנתי
הסטטוטורי לפי הדין ההולנדי לשנת  2020כפי שהוא נערך בהתאם לתקני
"( IFRSהדוח הכספי הסטטוטורי ההולנדי") ,בהתאם לאמור בסעיף 1.2
לדוח הזימון

דיון

בראק אן וי

1121607

2524131

30/12/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בישראל  -מוצע למנות מחדש את
 PKFעמית ,חלפון כרואי החשבון החיצוניים אשר יהיו אחראים לביקורת
הדוחות השנתיים של החברה לשנת ( 2021לצידם של  ,KPMGבהתאם
ובכפוף לאישור נושא  3.3להלן) ,בהתאם לתקנות הדוחות ,בהתאם לאמור
בסעיף  1.3לדוח הזימון.

בעד

בראק אן וי

1121607

2524131

30/12/2021

מניות

 .3מינוי של רואי חשבון מבקרים בישראל  -מוצע למנות את סומך חייקין
( )KPMGכרואי החשבון החיצוניים של החברה לשנת  2022ועד לתום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,ואשר יהיו אחראים לביקורת
הדוחות השנתיים של החברה לשנת ( 2021לצידם של  ,PKFבהתאם
ובכפוף לאישור נושא  3.2לעיל) ,ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את
שכרם ,בהתאם לאמור בסעיף  1.4לדוח הזימון.

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

בראק אן וי

1121607

2524131

30/12/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בהולנד  -מוצע למנות מחדש את
משרד  IUS Statutory Audits Co?peratie U.Aכרואי החשבון החיצוניים
האחראים לביקורת הדוחות השנתיים של החברה לשנת  ,2021לצורך
ביקורת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת  ,2021בהתאם
לדין ההולנדי ,בהתאם לאמור בסעיף  1.5לדוח הזימון.

בעד

בראק אן וי

1121607

2524131

30/12/2021

מניות

 .5פטור מאחריות לחברי דירקטוריון  -מוצע לפטור את חברי הדירקטוריון
(כפי שהיו במועדים הרלוונטים) מאחריותם לגבי פעולותיהם במהלך שנת
הכספים  ,2020בהתאם לדין ההולנדי ,ככל שהפעילות כאמור באה לידי
ביטוי בדוח הכספי השנתי של החברה לשנת  .2020לפרטים נוספים ראו
סעיף  1.6לדוח הזימון.

נגד

בראק אן וי

1121607

2524131

30/12/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של מר  Machiel Hoekכ( Executive Director-שאינו
דירקטור חיצוני) לדירקטוריון החברה  -מוצע למנות מחדש לדירקטוריון את
מר  Machiel Hoekכ ,Executive Director-לתקופת כהונה שתחל החל
ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה המזומנת בזאת ,ועד לסוף האסיפה
השנתית הבאה של החברה ,בהתאם לאמור בסעיף  1.7.1לדוח הזימון.

בעד

בראק אן וי

1121607

2524131

30/12/2021

מניות

 .7מינוי מחדש של מר  Patrick Burkeלדירקטוריון החברה  -מוצע למנות
מחדש לדירקטוריון את מר  Patrick Burkeכ,Non-Executive Director -
לתקופת כהונה שתחל החל ממועד אישור מינויו מחדש על ידי האסיפה
המזומנת בזאת ,ועד לסוף האסיפה השנתית הבאה של החברה ,בהתאם
לאמור בסעיף  1.7.2לדוח הזימון.

בעד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

המשרד עוזר לחברה בהגשת דוחות מס סטטוטוריים
של חברות בנות של החברה בהולנד.

אנו סבורים כי קיימת בעייתיות בשחרור חברי
הדירקטוריון מחובתם מראש וללא כל התניות אשר
מוגדרות מראש.

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

בראק אן וי

1121607

2524131

30/12/2021

מניות

 .8מינוי מחדש של מר  Jeroen Dorenbosכדירקטור בלתי תלוי
לדירקטוריון החברה  -מוצע למנות מחדש לדירקטוריון את מר Jeroen
 Dorenbosכ Non-Executive Director-ודירקטור בלתי תלוי ,לתקופת
כהונה שתחל החל ממועד אישור מינויו מחדש על ידי האסיפה המזומנת
בזאת ,ועד לסוף האסיפה השנתית הבאה של החברה ,בהתאם לאמור
בסעיף  1.7.3לדוח הזימון.

בעד

בראק אן וי

1121607

2524131

30/12/2021

מניות

 .9מינוי מחדש של גב' נועה שחם כדירקטורית בלתי תלויה לדירקטוריון
החברה  -מוצע למנות מחדש לדירקטוריון את גב' נועה שחם כ-Non -
Executive Directorודירקטורית בלתי תלויה ,לתקופת כהונה שתחל החל
ממועד אישור מינויה מחדש על ידי האסיפה המזומנת בזאת ,ועד לסוף
האסיפה השנתית הבאה של החברה .לפרטים נוספים ראו סעיף  1.7.4לדוח
הזימון.

בעד

בראק אן וי

1121607

2524131

30/12/2021

מניות

 .10מינוי של מר  Thierry Beaudemoulinלדירקטוריון החברה  -מוצע
למנות לדירקטוריון את מר  Thierry BeaudemoulinכExecutive-
 ,Directorלתקופת כהונה שתחל החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה
המזומנת בזאת ,ועד לסוף האסיפה השנתית הבאה של החברה ,בהתאם
לאמור בסעיף  1.8לדוח הזימון.

בעד

בראק אן וי

1121607

2524131

30/12/2021

מניות

 .11מינויו של מר דן ללוז כדירקטור חיצוני לדירקטוריון  -מוצע למנות
לדירקטוריון את מר ללוז כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה ,לתקופת
כהונה של שלוש ( )3שנים ,החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה
המזומנת בזאת ,בהתאם לאמור בסעיף  1.9לדוח הזימון.

בראק אן וי

1121607

2524131

30/12/2021

מניות

 .12דיון בדוח השנתי והדוחות הכספיים של החברה לשנת ( 2020נערך
בהתאם לתקנות הדוחות בישראל)

דיון

אלקו

694034

2049087

30/12/2021

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר  .2020ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה
לשנת  2020אשר פורסם ביום  24במרס  2021באתר ההפצה של רשות
ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
(אסמכתא מספר.)2021-01-042612 :

דיון

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

הורד מסדר היום

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אלקו

694034

2049087

30/12/2021

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ארנסט אנד יאנג  -קוסט ,פורר ,גבאי
את קסירר ,רו"ח כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה.

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אלקו

694034

2049087

30/12/2021

מניות

 .3מינוי מחדש של מר מרדכי פרידמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת באותם תנאי כהונה.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אלקו

694034

2049087

30/12/2021

מניות

 .4מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת באותם תנאי כהונה.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אלקו

694034

2049087

30/12/2021

מניות

 .5מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת באותם תנאי כהונה.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אלקו

694034

2049087

30/12/2021

מניות

 .6מינוי מחדש של מר אריאל בן דיין כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת
כהונה נוספת באותם תנאי כהונה.

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מאסיבית

1172972

0

30/12/2021

מניות

 .1סקירה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנת
2020

דיון

מאסיבית

1172972

0

30/12/2021

מניות

 .2מינוי רואה חשבון מבקר

בעד

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

מאסיבית

1172972

0

30/12/2021

מניות

 .3מינוי מר ירון יחזקאל כדירקטור

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מאסיבית

1172972

0

30/12/2021

מניות

 .4מינוי מר גרשון מילר כדירקטור

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מאסיבית

1172972

0

30/12/2021

מניות

 .5מינוי מר איגור יעקובוב כדירקטור

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מאסיבית

1172972

0

30/12/2021

מניות

 .6מינוי מר עמיר אהד כדירקטור

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מאסיבית

1172972

0

30/12/2021

מניות

 .7מינוי מר דוד פרלמוטר כדירקטור

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מאסיבית

1172972

0

30/12/2021

מניות

 .8מינוי גב' ליאת הלמן כדירקטורית

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

סלקום

1101534

1229361

30/12/2021

מניות

 .1הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31
בדצמבר  2020ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה
שהסתיימה באותו התאריך.

דיון

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

סלקום

1101534

1229361

30/12/2021

מניות

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

סלקום

1101534

1229361

30/12/2021

מניות

 .3לאשר את מינויו מחדש של מר דורון כהן כדירקטור בחברה לתקופת
כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.

בעד

סלקום

1101534

1229361

30/12/2021

מניות

 .4לאשר את מינויו מחדש של מר גוסטבו טרייבר כדירקטור בלתי תלוי
בחברה לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.

בעד

עבר

סלקום

1101534

1229361

30/12/2021

מניות

 .5לאשר את מינויו מחדש של מר ערן שנער כדירקטור בחברה לתקופת
כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

סלקום

1101534

1229361

30/12/2021

מניות

 .6לאשר את מינויו מחדש של מר מיכאל יוסף זלקינד כדירקטור בחברה
לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

סלקום

1101534

1229361

30/12/2021

מניות

 .7לאשר את מינויו מחדש של מר ברוך יצחק כדירקטור בחברה לתקופת
כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

סלקום

1101534

1229361

30/12/2021

מניות

 .8לאשר את מינויו מחדש של מר שמואל האוזר כדירקטור חיצוני בחברה
לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים ,החל מיום  29במרץ .2022

בעד

עבר

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

סלקום

1101534

1229361

30/12/2021

מניות

 .9לאשר את מינויה מחדש של גב' ורדה ליברמן כדירקטורית חיצונית
בחברה לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים ,החל מיום  29במרץ .2022

בעד

עבר

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

סלקום

1101534

1229361

30/12/2021

מניות

 .10לאשר את השינויים בתקנון התאגדות החברה כמפורט בנספח "א" לדוח
זימון האסיפה הכללית.

בעד

עבר

שינויים בתקנון החברה ובמתכונת דיווח ,בהתאם
לס''  16למדיניות

סלקום

1101534

1229361

30/12/2021

מניות

 .11לאשר את השינויים במדיניות התגמול של החברה ,אשר תעמוד
בתוקפה עד תום שלוש שנים מאישור האסיפה הכללית ,כמפורט בנספח "ב"
לדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

סלקום

1101534

1229361

30/12/2021

מניות

 .12להסמיך את יושב ראש דירקטוריון החברה ,מר דורון כהן ,למלא את
תפקיד המנהל הכללי של החברה באופן זמני ועד למועד תחילת כהונת
מנכ"ל חדש .

בעד

עבר

כהונה מקבילה של יו"ר כמנכ"ל ,בהתאם לס'' 2.1.5
ו  2.2.8למדיניות

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

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

