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

עבר

אנו מוצאים את התיקונים המוצעים כמקובלים.

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

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

 .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

כלל עסקי ביטוח

224014

3195785

03/01/2021

מניות

 .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

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.

בעד

עבר

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

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

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

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

 .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

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

 .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

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

 .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

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

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.

בעד

עבר

נייר חדרה

632018

1528569

04/01/2021

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה

בעד

מינוי דירקטור 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'' 13
למדיניות

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

אנו מוצאים את מדיניות התגמול המוצעת כסבירה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

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

החלטת האסיפה

נימוקים

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

קרדן ישראל

1210152

229673

04/01/2021

מניות

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

דיון

עבר

ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

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

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

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.

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

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

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

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

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

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

עבר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

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

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

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

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

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.

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

תקרת המענק השנתית חורגת מהמקובל על פי
מדיניותנו.

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

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

חוות הדעת המפורסמת הינה ללא המלצה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

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

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

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 31.3.2020
(מס' אסמכתא "( )2020-01-033951 :הדוח התקופתי") .הדוח התקופתי
יוצג בפני בעלי המניות של החברה לצורך דיון בו ,ללא קבלת החלטה.

דיון

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

חוות הדעת המפורסמת הינה ללא המלצה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

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

גולף

1096148

94522

10/01/2021

מניות

 .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

פטור לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

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 ,2021
וזאת 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 ( 2019להלן" :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

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

החלטת האסיפה

נימוקים

התנאים המוצעים נראים לנו כגבוהים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

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

סקייליין

1131556

492229

10/01/2021

מניות

 .3להאריך את המועד האחרון לפירעון מלוא ההלוואה בתקופה נוספת בת
 3שנים ( 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.

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

בעד

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

 .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

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

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

אוארטי

1086230

172979

12/01/2021

 .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.

סוג האסיפה

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

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 9.1.2
לדוח 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

 .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

עבר

השכר המוצע סביר ביחס למקובל בשוק.

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

מימון ישיר קב

1168186

0

17/01/2021

מניות

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

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

בעד

מן הגורן

1080522

64990

17/01/2021

מניות

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

בעד

עבר

מן הגורן

1080522

64990

17/01/2021

מניות

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

בעד

עבר

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

הפטור המוצע הינו בנוסח המסויג ,בהתאם לנהוג
במדיניותנו.

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

התקרות המוצעות במסגרת מדיניות התגמול נראות
לנו כסבירות ביחס לגודל החברה

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

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

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.

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

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

החלטת האסיפה

נימוקים

 .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.

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.

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

 .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.

שופרסל

777037

5837214

20/01/2021

מניות

 .6לאשר את מינויו מחדש של מר יואב שלוש 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

גבעות יהש

506022

273738

20/01/2021

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

 .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 )15
יחידת השתתפות לא 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".

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.

