שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

פארמוקן

1096890

150730

02/01/2022

מניות

 .1אישור התקשרות החברה עם מר זאב רוטשטיין בהסכם למתן שירותי
יו"ר דירקטוריון החברה.

אמיליה פיתוח

589010

518165

02/01/2022

מניות

 .1הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2020

דיון

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

נימוקים

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

אמיליה פיתוח

589010

518165

02/01/2022

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

עבר

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אמיליה פיתוח

589010

518165

02/01/2022

מניות

 .3מינוי מר עודד פלר ,בעל השליטה בחברה ,כדירקטור בחברה עד תום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אמיליה פיתוח

589010

518165

02/01/2022

מניות

 .4מינוי מחדש של מר יוסי שחק כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אמיליה פיתוח

589010

518165

02/01/2022

מניות

 .5מינוי מחדש של מר רונן נקר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אמיליה פיתוח

589010

518165

02/01/2022

מניות

 .6מינוי מחדש של גב' תמי גוטליב כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

אמיליה פיתוח

589010

518165

02/01/2022

מניות

 .7מינוי מחדש של גב' יוכבד (יוכי) פלר כדירקטורית בחברה עד תום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

נגד

עבר

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך
מהסף הנדרש על ידנו ,כמו כן שיעור בני המשפחה
בחברה גבוה מהסף הנדרש על ידנו.

אמיליה פיתוח

589010

518165

02/01/2022

מניות

 .8מינוי מחדש של מר יצחק קליין כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אמיליה פיתוח

589010

518165

02/01/2022

מניות

 .9מינוי מחדש של גב' יעל פלר טל לדירקטורית בחברה ,החל ממועד אישור
האסיפה הכללית השנתית של החברה.

נגד

עבר

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך
מהסף הנדרש על ידנו ,כמו כן שיעור בני המשפחה
בחברה גבוה מהסף הנדרש על ידנו.

אמיליה פיתוח

589010

518165

02/01/2022

מניות

 .10מינוי מחדש של גב' נועה פלר ממן לדירקטורית בחברה ,החל ממועד
אישור האסיפה הכללית השנתית של החברה.

נגד

עבר

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך
מהסף הנדרש על ידנו ,כמו כן שיעור בני המשפחה
בחברה גבוה מהסף הנדרש על ידנו.

אמיליה פיתוח

589010

518165

02/01/2022

מניות

 .11מינוי מחדש של גב' ענבר פלר לדירקטורית בחברה ,החל ממועד אישור
האסיפה הכללית השנתית של החברה.

נגד

עבר

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך
מהסף הנדרש על ידנו ,כמו כן שיעור בני המשפחה
בחברה גבוה מהסף הנדרש על ידנו.

אמיליה פיתוח

589010

518165

02/01/2022

מניות

 .12מינוי מחדש של מר עומר פלר לדירקטור בחברה ,החל ממועד אישור
האסיפה הכללית השנתית של החברה.

נגד

עבר

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך
מהסף הנדרש על ידנו ,כמו כן שיעור בני המשפחה
בחברה גבוה מהסף הנדרש על ידנו.

אמיליה פיתוח

589010

518165

02/01/2022

מניות

 .13אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אורן ריס בתפקיד מנכ"ל החברה
ויו"ר דירקטוריון החברות הבנות

בעד

עבר

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

החלטת האסיפה

אמיליה פיתוח

589010

518165

02/01/2022

מניות

 .14אישור התקשרות בהסכם ניהול למתן שירותי יו"ר דירקטוריון לחברה על
ידי מר עודד פלר

בעד

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

אמיליה פיתוח

589010

518165

02/01/2022

מניות

 .15אישור התקשרות בהסכם שכירות בקשר למשרדים ברמת גן

בעד

עבר

בהתאם להערכת השמאי ועל פי נימוקיה של החברה
אנו מוצאים את תנאי ההתקשרות כסבירים.

יצוא-חברה להשקעות בעמ

704015

225924

02/01/2022

מניות

 .1למנות את רו"ח שלמה בן שימול כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה
(ראשונה) בת שלוש שנים ,החל ממועד אישור האסיפה הכללית של החברה,
כמפורט בסעיף  2לדוח זימון האסיפה .תמצית נוסח ההחלטה המוצעת:
"למנות את שלמה בן שימול כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה
(ראשונה) בת שלוש שנים ,החל ממועד אישור האסיפה הכללית של החברה,
כמפורט בדוח זימון האסיפה".

בעד

יצוא-חברה להשקעות בעמ

704015

225924

02/01/2022

מניות

 .2הארכת כהונתו של מר זלמן שובל כיו"ר דירקטוריון החברה ,לתקופה
מקוצרת בת  12חודשים ,החל ממועד החלטת האסיפה ,בהתאם להוראות
סעיף (121ג) לחוק החברות ,,כמפורט בסעיף  2לדוח זימון האסיפה .תמצית
נוסח ההחלטה המוצעת" :להאריך את כהונתו של מר זלמן שובל כיו"ר
דירקטוריון החברה ,לתקופה מקוצרת בת  12חודשים ,החל ממועד
ההחלטה באסיפה ,כמפורט בדוח זימון האסיפה"

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

יצוא-חברה להשקעות בעמ

704015

225924

02/01/2022

מניות

 .3אישור עדכון למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה בהתאם להוראות
סעיף 267א לחוק החברות ,בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון אסיפה זה.
תמצית נוסח ההחלטה המוצעת" :לאשר את עדכון מדיניות התגמול
המעודכנת בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה"

בעד

מדיניות התגמול המוצעת נמצאת על ידנו כסבירה.

נימוקים

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

בריל

399014

39483

02/01/2022

מניות

 .1הארכת כהונתו ב 3-שנים נוספות (לתקופת כהונה שלישית ואחרונה) ,של
מר חנוך בודין ,ת.ז ,068923069 .בתפקיד דירקטור חיצוני בחברה.

נגד

עבר

החברה טרם העבירה אלינו את שיעורי ההשתתפות
של הדירקטורים ב 24-החודשים שקדמו למועד
האסיפה וכן אינה מפרסמת מידע זה בדוחותיה
הכספיים.

בריל

399014

39483

02/01/2022

מניות

 .2מינוי מר אוראל בנזקן ,ת.ז ,207277948 .לתפקיד דירקטור בחברה

נגד

עבר

להערכתנו המועמד אינו בעל ניסיון מספק הדרוש
לתפקיד דירקטור בחברה ציבורית.

איסתא

1081074

806613

03/01/2022

מניות

 .1אישור התקשרות החברה עם מר טל שיינברום ,כיו"ר דירקטוריון החברה,
ל 3 -שנים החל ממועד מינויו ליו"ר ב1.1.2022 -

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

איסתא

1081074

806613

03/01/2022

מניות

 .2אישור מענק למר עמיחי גרין ,יו"ר הדירקטוריון היוצא

בעד

המענק המוצע נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה.

אשטרום קבוצה

1132315

2248034

03/01/2022

מניות

 .1אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה.

בעד

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

מגה אור

1104488

1905775

03/01/2022

מניות

 .1אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה בהתאם לנוסח מדיניות התגמול
בסימון שינויים המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה

בעד

התיקונים 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

החלטת האסיפה

נימוקים

מגה אור

1104488

1905775

03/01/2022

מניות

 .2אישור חידוש תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה ,מר איתמר רגב לתקופה
מיום  1ביולי  2021ועד ליום  30ביוני  ,2026בהתאם למדיניות התגמול של
החברה.

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

מגה אור

1104488

1905775

03/01/2022

מניות

 .3לאשר מתן כתב פטור מאחריות למר איתמר רגב ,מנכ"ל החברה ,בהתאם
לתנאים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת.

בעד

כתב הפטור הינו בהתאם לנוסח המסויג הנהוג
במדיניותנו.

מגה אור

1104488

1905775

03/01/2022

מניות

 .4בכפוף לאישור תיקון מדיניות התגמול של החברה כאמור בסעיף  1לעיל,
לאשר כי גמול הדירקטורים בגין כהונתו של מר צחי נחמיאס ,בעל השליטה
בחברה ,בחברות המוחזקות ,כהגדרתן בדוח זימון האסיפה ,ככל שישולם
בגין כהונתו ,וכפי שיאושר ע"י האורגנים המוסמכים בחברות המוחזקות,
ישולם למר צחי נחמיאס ישירות.

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

קרסו מוטורס

1123850

1255975

03/01/2022

מניות

 .1מוצע לאשר מתן התחייבות לשיפוי לגב' דפנה קרסו ,וזאת לתקופה של 3
שנים ,החל מיום  2ביולי  .2021לפרטים נוספים ראו סעיף  2לדוח הזימון.

בעד

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

קרסו מוטורס

1123850

1255975

03/01/2022

מניות

 .2מינוי מר יקותיאל גביש כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה לתקופת
כהונה נוספת בת שלוש שנים

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

רימוני

1080456

535322

03/01/2022

מניות

 .1דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת
2020

דיון

רימוני

1080456

535322

03/01/2022

מניות

 .2אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת
הדירקטוריון לקבוע את שכרו עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

רימוני

1080456

535322

03/01/2022

מניות

 .3מינוי מחדש של הגב' לילך אשר-טופילסקי לתפקיד של יו"ר הדירקטוריון
לתקופה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

רימוני

1080456

535322

03/01/2022

מניות

 .4מינוי מחדש של מר ישי דוידי לתפקיד של דירקטור בחברה לתקופה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

רימוני

1080456

535322

03/01/2022

מניות

 .5מינוי מחדש של מר ארז יוסף לתפקיד של דירקטור בלתי תלוי בחברה
לתקופה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

רימוני

1080456

535322

03/01/2022

מניות

 .6מינוי מחדש של מר אופיר שדמי לתפקיד של דירקטור בחברה לתקופה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

רימוני

1080456

535322

03/01/2022

מניות

 .7מינוי מחדש של מר דני רימוני לתפקיד של דירקטור בחברה לתקופה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

רימוני

1080456

535322

03/01/2022

מניות

 .8מינוי מחדש של מר רפאל רימוני 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

מישורים

1105196

219347

03/01/2022

מניות

 .1לאשר את תום תקופת המימוש המעודכנת לאופציות למנכ"ל החברה כך
שתחול ביום  9בינואר .2023

נגד

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

מישורים

1105196

219347

03/01/2022

מניות

 .2לאשר עדכון לדמי הניהול החודשיים להם זכאי יו"ר דירקטוריון החברה,
בתוקף מיום  1בינואר  ,2022כך שדמי הניהול החודשיים יעמדו על סך של
 38,666אלפי ש"ח בצירוף מס ערך מוסף כחוק ובצמוד למדד.

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

אלספק

1090364

42660

03/01/2022

מניות

 .1אישור מדיניות התגמול של החברה לתקופה של  3שנים ,בנוסח המצורף
לדוח זימון האסיפה

בעד

אנו מוצאים את מדיניות התגמול כסבירה.

אוגווינד

1105907

32730

03/01/2022

מניות

 .1אישור תנאי הכהונה של מר אלון רווה בתפקיד מנכ"ל החברה

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

מנורה מב החזקות

566018

3446422

03/01/2022

מניות

 .3מינוי מחדש של מר ערן גריפל כיו"ר הדירקטוריון לתקופת כהונה נוספת
בדירקטוריון החברה ,והכל -כמפורט בסעיף  1.3.1לדוח הזימון.

בעד

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

מנורה מב החזקות

566018

3446422

03/01/2022

מניות

 .4מינוי מחדש של מר יונל כהן לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה,
והכל -כמפורט בסעיף  1.3.2לדוח הזימון.

בעד

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

מנורה מב החזקות

566018

3446422

03/01/2022

מניות

 .5מינוי מחדש של מר יואב קרמר לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון
החברה ,והכל -כמפורט בסעיף  1.3.3לדוח הזימון.

בעד

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

מנורה מב החזקות

566018

3446422

03/01/2022

מניות

 .6מינוי מר שי פלדמן לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ,והכל
כמפורט בסעיף  1.3.4לדוח הזימון.

בעד

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

מנורה מב החזקות

566018

3446422

03/01/2022

מניות

 .7מינוי ה"ה גבריאל פרל כדירקטור חיצוני ואישור גמולו ,והכל -כמפורט
בסעיף  1.4לדוח הזימון

בעד

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

מנורה מב החזקות

566018

3446422

03/01/2022

מניות

 .8עדכון מדיניות תגמול של החברה והכל -כמפורט בסעיף  1.5לדוח הזימון

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

ביאיר

1097229

137953

04/01/2022

מניות

 .1לאשר את מינויה של הגב' דלית ויכסלבאום כדירקטורית חיצונית בחברה
לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה .בכפוף לאישור
האסיפה את כהונתה של הגב' דלית ויכסלבאום כדירקטורית חיצונית כאמור
לעיל ,לאשר את תנאי כהונתה והעסקתה כדירקטורית חיצונית בחברה ,קרי
התחייבות לשיפוי ,פטור מאחריות ופוליסת ביטוח ,והכל כמפורט בדוח
המיידי זה.

נגד

חירון

150011

770383

04/01/2022

מניות

 .1דיון בדוח השנתי של החברה לשנת  ,2020ובדוחותיה הכספיים של
החברה ליום  31בדצמבר 2020

דיון

חירון

150011

770383

04/01/2022

מניות

 .2אישור מינוי מחדש רו"ח המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע
את שכרו

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

חירון

150011

770383

04/01/2022

מניות

 .3אישור מינוי וחידוש כהונת הדירקטורית גב' רונית אמיר רוט

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
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

חירון

150011

770383

04/01/2022

מניות

 .4אישור מינוי וחידוש כהונת הדירקטור מר אימיק לוי

בעד

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

אקרשטיין קבוצה

1176205

0

04/01/2022

מניות

 .1אישור הקצאת אופציות למנכ"ל החברה ,מר דורון סלע .הכל כמפורט
בסעיף  2.1לדוח זימון האסיפה.

בעד

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

אקרשטיין קבוצה

1176205

0

04/01/2022

מניות

 .2אישור מענק מיוחד למנכ"ל החברה ,מר דורון סלע .הכל כמפורט בסעיף
 2.2לדוח זימון האסיפה.

בעד

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

ארית תעשיות

587014

154358

04/01/2022

מניות

 .1הארכת כהונתה של הגב' תאיר גיגי כדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה
נוספת (שניה) של  3שנים

בעד

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

ארית תעשיות

587014

154358

04/01/2022

מניות

 .2עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר חיים שטפלר כמנכ"ל משותף בחברה

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

הפניקס

767012

5580852

04/01/2022

מניות

 .1מינוי מר ריצ'ארד קפלן לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה
בת  3שנים ולאשר לו כתב פטור ושיפוי וכיסוי ביטוחי כמקובל בחברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

אנליסט

1080613

216339

05/01/2022

מניות

 .1אישור הענקת מניות חסומות למנכ"ל החברה

בעד

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

ברן

286013

50656

05/01/2022

מניות

 .1אישור הקצאת אופציות למר יצחק פרנק ,מנכ"ל החברה כחלק מתנאי
העסקתו

בעד

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

עדיקה סטייל

1143643

92625

05/01/2022

מניות

 .1מוצע לאשר את מינויו של מר תורן ארנון כדירקטור חיצוני בחברה,
לתקופת כהונה ראשונה בת  3שנים החל ממועד אישור מינויו כאמור על-ידי
האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה .עבור כהונתו כדירקטור חיצוני
בחברה ,יהיה זכאי מר תורן לגמול השנתי וגמול ההשתתפות בגובה הסכום
המירבי הקבוע למומחים בתוספת הרביעית לתקנות החברות (כללים בדבר

פלסטו קרגל

727016

99849

05/01/2022

מניות

 .1דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020

דיון

פלסטו קרגל

727016

99849

05/01/2022

מניות

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

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פלסטו קרגל

727016

99849

05/01/2022

מניות

 .3מינוי מחדש של מר אלי אשרף כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני)
לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פלסטו קרגל

727016

99849

05/01/2022

מניות

 .4מינוי מחדש של מר גבריאל נגר כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני)
לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

נגד

בהתאם למדיניותנו אנו מסתייגים עקרונים ממינויו
מנכ"ל החברה כדירקטור בחברה.

פלסטו קרגל

727016

99849

05/01/2022

מניות

 .5מינוי מחדש של מר רן פרידריך כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני)
לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

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

פלסטו קרגל

727016

99849

05/01/2022

מניות

 .6מינוי מחדש של מר עמירם לוינברג כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני)
לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פלסטו קרגל

727016

99849

05/01/2022

מניות

 .7מינוי מחדש של מר אלון הלר כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת
כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פלסטו קרגל

727016

99849

05/01/2022

מניות

 .8מינוי מחדש של מר אהוד לוריא כדירקטור (בלתי תלוי) לתקופת כהונה
נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

פלסטו קרגל

727016

99849

05/01/2022

מניות

 .9מינוי מחדש של גב' רותם חכמה כדירקטורית (שאינה דירקטורית
חיצונית) לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

חגג נדלן

823013

426225

05/01/2022

מניות

 .1חידוש כהונתו של מר צפריר הולצבלט כדירקטור חיצוני בחברה

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

צמח המרמן

1104058

232216

05/01/2022

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

05/01/2022

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

05/01/2022

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

05/01/2022

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

05/01/2022

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

בעד

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

צמח המרמן

1104058

232216

05/01/2022

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

05/01/2022

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.

צמח המרמן

1104058

232216

05/01/2022

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 המוצע מוגבל לעד  25%מהונה העצמי
של החברה ,כתב הפטור הינו בהתאם לנוסח המסויג
המקובל במדיניותנו.

סינאל מלל

1084953

206287

06/01/2022

מניות

 .1מינוי מר שלמה צבי קוארטלר כדירקטור חיצוני בחברה

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

משק אנרגיה

1166974

0

06/01/2022

מניות

 .1אישור התקשרות החברה בעסקה לרכישת חלקו של צד שלישי בשותפות,
אשר בעלת שליטה בחברה מחזיקה במחצית מזכויות הבעלות בה ,כעסקה
חריגה ,אשר לבעלת שליטה בחברה עניין אישי בה.

בעד

מודיעין יהש

345017

116998

09/01/2022

 .1לאשר הקצאת  2,000,000יחידות השתתפות של השותפות ביחד עם
 1,500,000כתבי אופציה לא סחירים אשר כל אחד מהם ניתן למימוש
יחידת השתתפות
ליחידת השתתפות אחת של השותפות ,כמפורט בסעיף  2בדוח זימון
האסיפה

בעד

טלסיס

354019

319421

09/01/2022

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנת ( 2020הכולל
דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר בשנת .)2020

דיון

החלטת האסיפה

נימוקים

עסקאות עם בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות

עבר

אנו סבורים כי קיימת עדיפות לגיוס הון נוסף בדרך
של הצעה פרטית על פני גיוס הון בדרך של הנפקה
לציבור.

טלסיס

354019

319421

09/01/2022

מניות

 .2מינוי מחדש של הדירקטור המכהן יונתן שיף

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

טלסיס

354019

319421

09/01/2022

מניות

 .3מינוי מחדש של הדירקטור המכהן עופר רשף

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

טלסיס

354019

319421

09/01/2022

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת עידית גזונדהייט

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

טלסיס

354019

319421

09/01/2022

מניות

 .5מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת ורד יגודה

נגד

עבר

אינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

טלסיס

354019

319421

09/01/2022

מניות

 .6מינוי מר אילן שטאובר כדירקטור בלתי תלוי

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

טלסיס

354019

319421

09/01/2022

מניות

 .7מינוי מחדש של הדירקטור המכהן טומס יגודה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

טלסיס

354019

319421

09/01/2022

מניות

 .8מינוי מחדש של הדירקטור המכהן צלי רשף

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

טלסיס

354019

319421

09/01/2022

מניות

 .9להאריך את כהונתו של משרד  BDOזיו האפט ושות' ,כרואי החשבון
המבקרים של החברה וזאת עד לכינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה
ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד

עבר

המשרד הינו בעל הידע והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

מיטב דש השקעות

1081843

834666

09/01/2022

מניות

 .1דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020

דיון

מיטב דש השקעות

1081843

834666

09/01/2022

מניות

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

בעד

עבר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

מיטב דש השקעות

1081843

834666

09/01/2022

מניות

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

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

מיטב דש השקעות

1081843

834666

09/01/2022

מניות

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

מיטב דש השקעות

1081843

834666

09/01/2022

מניות

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

בעד

מיטב דש השקעות

1081843

834666

09/01/2022

מניות

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

בעד

עבר

מיטב דש השקעות

1081843

834666

09/01/2022

מניות

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

בעד

עבר

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

מיטב דש השקעות

1081843

834666

09/01/2022

מניות

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

בעד

עבר

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

מיטב דש השקעות

1081843

834666

09/01/2022

מניות

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

בעד

עבר

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

מיטב דש השקעות

1081843

834666

09/01/2022

מניות

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

בעד

עבר

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

מיטב דש השקעות

1081843

834666

09/01/2022

מניות

 .11עדכון אופן השיפוי לבעלי מניות מיטב בית השקעות בע"מ

בעד

עבר

עסקאות עם בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות
מבנה ההון ,בהתאם לס''  8למדיניות

מלרן פרוייקטים

1170950

0

09/01/2022

מניות

 .1אישור מינויו של מר קובי סיון כדירקטור חיצוני בחברה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מלרן פרוייקטים

1170950

0

09/01/2022

מניות

 .2אישור מינויו של מר אורי מרום כדירקטור בחברה

בעד

עבר

המועמד הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

מלרן פרוייקטים

1170950

0

09/01/2022

מניות

 .3אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה

בעד

עבר

התקרות המוצעות נראות לנו כסבירות ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

איידיאיי ביטוח

1129501

1988451

10/01/2022

מניות

 .1לאשר את עדכון שכר הבסיס בהסכם ההעסקה של מר בן שנידמן
המועסק כמדען נתונים ( )Data scientistבחברה ,ואשר הינו בנו של מר
דורון שנידמן ,סגן יו"ר דירקטוריון החברה שנמנה על בעלי השליטה בחברה,
באופן כמפורט בסעיף  2לדוח הזימון המצ"ב ,לתקופה של  3שנים ,החל
מיום  1בינואר .2022

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

בעד

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים בהתאם לגודל
החברה והיקף פעילותה.

ראמ-רותם אנרגיה

1147750

19491

10/01/2022

 .1לאשר הקצאת  2,307,693יחידות השתתפות של השותפות ,כמפורט
יחידת השתתפות
בסעיף  2בדוח זימון האסיפה

בעד

עבר

בעלת השליטה תשקיע בשותפות לפי שווי גבוה
משמעותית משווי שוק השותפות.

ראמ-רותם אנרגיה

1147750

19491

10/01/2022

 .2לאשר מחדש את מדיניות התגמול של השותפות הכוללת תיקון של סעיף
 7.3למדיניות התגמול הנוכחית בנושא רכישת פוליסות לביטוח דירקטורים
יחידת השתתפות ונושאי משרה ,כמפורט בסעיף  2.2לדוח זימון האסיפה ובהתאם לנוסח
המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה ,לתקופה של שלוש שנים החל ממועד
אישור האסיפה

נגד

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

הסתייגותנו הינה על רקע התגמול ההוני במדיניות
התגמול .שיעור הדילול בשותפות מהגבוה מהסף
שבמדיניותנו .בנוסף ,השותפות אינה קובעת הוראות
בדבר תקופת ההשבלה ומחיר מימוש האופציות.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

דלק רכב

829010

1487487

10/01/2022

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

 .1הארכת הסכם למתן שירותי ניהול בין דלק מוטורס בע"מ (להלן" :דלק
מוטורס") ,חברת בת בבעלות מלאה של החברה ,לבין מר גיל אגמון (להלן:
"מר אגמון") ,יו"ר דירקטוריון פעיל של דלק מוטורס ,מנהל עסקים ראשי
ומנכ"ל ודירקטור של החברה ובעל שליטה בה ,וכן יו"ר של חברת הבת
ורידיס אינווירונמנט בע"מ לתקופה של שלוש שנים נוספות שתחל ביום 1
בינואר 2022 ,ותסתיים ביום  31בדצמבר .2024 ,בנוסף ,הארכת כתב
התחייבות לשיפוי שניתן למר אגמון על ידי החברה ,בשלוש שנים נוספות
החל מיום  1בינואר 2022 ,ועד ליום  31בדצמבר ,2024 ,בנוסח המצורף
לדוח זימון אסיפה כללית וכן אישור תנאי ביטוח כמקובל בחברה.

בעד

עבר

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

איילון

209015

369961

10/01/2022

מניות

 .1אישור תנאי כהונתו של יושב ראש דירקטוריון החברה ,ד"ר אביגדור קפלן.
לאשר את תנאי כהונתו של ד"ר קפלן כיושב ראש הדירקטוריון של החברה,
בתוקף מיום  4.10.2021וזאת על פי תנאי ההתקשרות אשר עיקריהם
מפורטים בסעיף  1לדוח הזימון.

בעד

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים בהתאם לגודל
החברה והיקף פעילותה.

גיבוי אחזקות

448019

115280

11/01/2022

מניות

 .1התקשרות בהסכם העסקה עם מר דוד טל ,בתפקיד מנכ"ל החברה

בעד

עבר

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

דוניץ

400010

392006

12/01/2022

מניות

 .1לאשר מחדש וללא שינוי את תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר דירקטוריון
החברה ,מר יעקב דוניץ ,לתקופה של  3שנים החל מיום  1בינואר .2022

בעד

התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוק.

דוניץ

400010

392006

12/01/2022

מניות

לאשר מחדש וללא שינוי את תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה ,מר
נסים אחיעזרא ,לתקופה של  3שנים החל מיום  1בינואר .2022

בעד

התנאים המוצעים סבירים ביחס למקובל בשוק.

יוניבו

1093558

97263

12/01/2022

מניות

 .1דיון בדו"חות כספיים ודו"ח דירקטוריון לשנת 2020

דיון

יוניבו

1093558

97263

12/01/2022

מניות

 .2מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה והסמכת דירקטוריון החברה
לקבוע את שכרו

בעד

משרד רו"ח הינו בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד.

יוניבו

1093558

97263

12/01/2022

מניות

 .3מינוי מחדש של ד"ר שאול מוכתר כדירקטור בחברה

נגד

בהתאם למדיניותנו ,אנו ממליצים להתנגד למנגנון
של דירקטוריון מדורג וכן למינוי דירקטורים במסגרתו

יוניבו

1093558

97263

12/01/2022

מניות

 .4הארכת כהונתה של שלי הרפז גרינברג כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד

המועמדת הינה בעלת הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

לוינסקי עופר

2000206

98934.19

12/01/2022

איגרות חוב

.1.1דיווח מאת נציגי החברה בעקבות הדיווחים המיידים של החברה מיום
 )2021-01-185016( 26.12.2021ומיום -2021-01( 27.12.2021
 1.2 .)185682דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי
אגרות החוב.

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

הבורסה לניע בתא

1159029

0

12/01/2022

מניות

 .1מינוי דירקטורית בלתי תלויה מומלצת ועדת האיתור ודח"צית  -הגב' מירב
בן כנען הלר נוסח ההחלטה המוצעת  -למנות את הגב' מירב בן כנען הלר
כדירקטורית בלתי תלויה מומלצת ועדת האיתור וכדירקטורית חיצונית
בחברה .תקופת כהונתה החדשה של הגב' בן כנען הלר תחל ביום
 28.2.2022ותסתיים ביום  .27.2.2025על 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 ,אם לאו .על בעל מניה לציין האם הוא:
בעל שליטה בחברה ,בעל עניין ,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

הבורסה לניע בתא

1159029

0

12/01/2022

מניות

 .2מינוי דירקטור בלתי תלוי מומלץ ועדת האיתור ודח"צ  -מר יואב שלוש
נוסח ההחלטה המוצעת  -למנות את מר יואב שלוש כדירקטור בלתי תלוי
מומלץ ועדת האיתור וכדירקטור חיצוני בחברה .תקופת כהונתו החדשה של
מר שלוש תחל ביום  28.2.2022ותסתיים ביום  14.5.2023על 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 ,אם לאו.
על בעל מניה לציין האם הוא :בעל שליטה בחברה ,בעל עניין ,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

הבורסה לניע בתא

1159029

0

12/01/2022

מניות

 .3מינוי דירקטורית בלתי תלויה מומלצת ועדת האיתור ודח"צית  -הגב'
נעמה זלדיס נוסח ההחלטה המוצעת  -למנות את הגב' נעמה זלדיס
כדירקטורית בלתי תלויה מומלצת ועדת האיתור וכדירקטורית חיצונית
בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום החלטת האסיפה הכללית 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 ,אם לאו.
על בעל מניה לציין האם הוא :בעל שליטה בחברה ,בעל עניין ,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

החלטת האסיפה

נימוקים

המועמדת הינה בעלת 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

הבורסה לניע בתא

1159029

0

12/01/2022

מניות

 .4מינוי דירקטור בלתי תלוי מומלץ ועדת האיתור ודח"צ  -מר אבי כהן נוסח
ההחלטה המוצעת  -למנות את מר אבי כהן כדירקטור בלתי תלוי מומלץ
ועדת האיתור וכדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום
החלטת האסיפה הכללית 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 ,אם לאו .על בעל מניה לציין האם הוא :בעל שליטה
בחברה ,בעל עניין ,בעל עניין אישי ,נושא משרה בכירה ,משקיע מוסדי .מי
שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר מהותה ,לא תבוא
הצבעתו במניין.

נגד

הבורסה לניע בתא

1159029

0

12/01/2022

מניות

 .5מינוי דירקטור בלתי תלוי מומלץ ועדת האיתור ודח"צ  -מר אהרן אהרן
נוסח ההחלטה המוצעת  -למנות את מר אהרן אהרן כדירקטור בלתי תלוי
מומלץ ועדת האיתור וכדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים החל
מיום החלטת האסיפה הכללית 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 ,אם לאו .על בעל מניה לציין האם הוא :בעל
שליטה בחברה ,בעל עניין ,בעל עניין אישי ,נושא משרה בכירה ,משקיע
מוסדי .מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר מהותה ,לא
תבוא הצבעתו במניין.

נגד

הבורסה לניע בתא

1159029

0

12/01/2022

מניות

 .6מינוי דירקטורית בלתי תלויה מומלצת ועדת האיתור ודח"צית  -הגב' לייזה
חיימוביץ נוסח ההחלטה המוצעת  -למנות את הגב' לייזה חיימוביץ
כדירקטורית בלתי תלויה מומלצת ועדת האיתור וכדירקטורית חיצונית
בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום החלטת האסיפה הכללית 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 ,אם לאו.
על בעל מניה לציין האם הוא :בעל שליטה בחברה ,בעל עניין ,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

החלטת האסיפה

נימוקים

אנו בדיעה כי הבורסה לניי"ע צריכה לפעול בהתאם
לסטנדרטים מתקדמים ובהתאם לגישות בינלאומיות
מתקדמות .לפיכך אנו ממליצים לתת דגש בבחירה זו
על האיזון המגדרי לדירקטוריון.

אנו בדיעה כי הבורסה לניי"ע צריכה לפעול בהתאם
לסטנדרטים מתקדמים ובהתאם לגישות בינלאומיות
מתקדמות .לפיכך אנו ממליצים לתת דגש בבחירה זו
על האיזון המגדרי לדירקטוריון.

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

הבורסה לניע בתא

1159029

0

12/01/2022

מניות

 .7הענקת תגמול הוני לדירקטורים בחברה נוסח ההחלטה המוצעת  -מוצע
להעניק לדירקטורים בחברה ,לרבות לדירקטורים בלתי תלויים מומלצי ועדה
ודירקטורים חיצוניים אופציות ניתנות למימוש למניות החברה ,במסגרת
תכנית אופציות שתאושר לנושאי המשרה בחברה ,בהתאם להוראות מדיניות
התגמול לנושאי המשרה של החברה לשנים  2021עד  2023ובכפוף לאמור
בדוח זימון האסיפה.

בעד

תנאי התגמול ההוני נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

תומר אנרגיה

1129493

183689

12/01/2022

מניות

 .1לאשר את סיום כהונתו של משרד  BDOכרו"ח המבקרים של החברה
והותרת משרד  EYקוסט פורר גבאי את קסירר ,רואי חשבון כרואי החשבון
המבקרים של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

בעד

אנו סבורים כי סיום כהונתו של משרד רואה החשבון
הינו לטובת החברה.

וילאר

416016

1998296

13/01/2022

מניות

 .1סיום התקשרות החברה עם משרד רואה החשבון  EYישראל (ארנסט
אנד יאנג  -קוסט פורר גבאי את קסירר) כרואה החשבון המבקר של החברה,
מינוי משרד רואי החשבון  BDOזיו האפט ,כרואה החשבון המבקר החדש
של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד

משרד רואי החשבון הינו בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד.

ירושלים

726018

555045

13/01/2022

מניות

 .1אישור עדכון תנאי העסקה של גב' אריאן גרינהולץ שובל ,נכדתם של בעלי
השליטה בבנק שהינה קרוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) של בעלי
השליטה בבנק ,העובדת בבנק ואינה מכהנת כנושאת משרה בה ,בתפקיד
אנליסטית סייבר ואבטחת מידע ולתקופה שתחל מיום  1לפברואר .2022

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

ירושלים

726018

555045

13/01/2022

מניות

מינוי מר שמואל אשל כדירקטור חיצוני לפי חוק החברות ,התשנ"ט1999-
ולפי הוראה  301להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה של שלוש שנים
שתחל ביום בפברואר2022 ,

בעד

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

תעשיות מספנות ישראל

1168533

0

13/01/2022

מניות

 .1אישור עדכון למדיניות התגמול של החברה

בעד

התיקונים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה.

תעשיות מספנות ישראל

1168533

0

13/01/2022

מניות

 .2בכפוף לאישור תיקון מדיניות התגמול ,עדכון פוליסת ביטוח דירקטורים
ונושאי משרה שאינם נמנים על בעל השליטה וקרוביהם או מנכ"ל החברה

בעד

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

החלטת האסיפה

נימוקים

