שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110365

886507

01/01/2019

איגרות חוב

 .1מתן ארכה ללא תנאים לכניסה לתוקף של ההסדר נוסח החלטה :בכפוף
לאישור ארכה גם בסדרות כז' ו-כח' ,להורות לנאמנים להאריך בדיעבד וללא
תנאים את המועד לכניסה לתוקף של ההסדר ,וזאת עד ליום .31.1.2019
כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו וככל שעד ליום  31.1.2019לא ייכנס ההסדר
לתוקף ,מורים מחזיקי אגרות החוב לנאמן ולנציגות לפעול על פי ההוראות
והסמכויות שהוענקו להם במסגרת מינויים באסיפות מיום .25.5.20161
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  7לזימון
המצ"ב ,ולעניין זה ,יראו את האמור בסעיף 7להלן ,כחלק בלתי נפרד
מההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110431

641275

01/01/2019

איגרות חוב

 .1מתן ארכה ללא תנאים לכניסה לתוקף של ההסדר נוסח החלטה :בכפוף
לאישור ארכה גם בסדרות כו' ו-כח' ,להורות לנאמנים להאריך בדיעבד וללא
תנאים את המועד לכניסה לתוקף של ההסדר ,וזאת עד ליום .31.1.2019
כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו וככל שעד ליום  31.1.2019לא ייכנס ההסדר
לתוקף ,מורים מחזיקי אגרות החוב לנאמן ולנציגות לפעול על פי ההוראות
והסמכויות שהוענקו להם במסגרת מינויים באסיפות מיום .25.5.20161
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  7לזימון
המצ"ב ,ולעניין זה ,יראו את האמור בסעיף 7להלן ,כחלק בלתי נפרד
מההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110480

146681.4

01/01/2019

איגרות חוב

 .1מתן ארכה ללא תנאים לכניסה לתוקף של ההסדר נוסח החלטה :בכפוף
לאישור ארכה גם בסדרות כו' ו-כז' ,להורות לנאמנים להאריך בדיעבד וללא
תנאים את המועד לכניסה לתוקף של ההסדר ,וזאת עד ליום .31.1.2019
כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו וככל שעד ליום  31.1.2019לא ייכנס ההסדר
לתוקף ,מורים מחזיקי אגרות החוב לנאמן ולנציגות לפעול על פי ההוראות
והסמכויות שהוענקו להם במסגרת מינויים באסיפות מיום .25.5.20161
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  7לזימון
המצ"ב ,ולעניין זה ,יראו את האמור בסעיף 7להלן ,כחלק בלתי נפרד
מההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

הפניקס אחזקות בע"מ

767012

4829957

01/01/2019

מניות

ברוקלנד אפריל לימיטד

1136993

39146.36

02/01/2019

איגרות חוב

ברוקלנד אפריל לימיטד

1136993

39146.36

02/01/2019

איגרות חוב

ברוקלנד אפריל לימיטד

1136993

39146.36

02/01/2019

איגרות חוב

אפקון החזקות בע"מ

578013

793262

02/01/2019

מניות

פלאזה סנטרס אן.וי

1109495

34506.8

02/01/2019

איגרות חוב

פלאזה סנטרס אן.וי

1109495

34506.8

02/01/2019

איגרות חוב

פלאזה סנטרס אן.וי

1109503

52476.63

02/01/2019

איגרות חוב

פלאזה סנטרס אן.וי

1109503

52476.63

02/01/2019

איגרות חוב

אישור מינויו של מר זהר טל כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת כהונה
ראשונה ,של שלוש ( )3שנים ,מיום  1בינואר  2019ועד ליום  31בדצמבר
.2021
 .1דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה ובדבר
ההתפתחויות ממועד אסיפות מחזיקי אגרות החוב שהתקיימו ביום
 14.11.2018ועד למועד האסיפות.
 .2דיווח ועדכון מאת ב" כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ,מאת הנציגות
המשותפת של מחזיקי אגרות החוב ,ומאת המומחה מטעם ביהמ"ש בדבר
האירועים והפעילות ממועד מינוים.

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה דירקטוריון
החברה ,אופן מינויים של הדירקטורים ,כשירותם
וזמינותם.

בעד

דיון

דיון

 .3דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו /או מחזיקי אגרות החוב.

דיון

 .1מינוי מחדש שלל הגב' עמליה פז כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד

 .1דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוס
האסיפות האחרונות ועד לכינוס אסיפות אלו.
 .2דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או
הנאמנים.
 .1דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוס
האסיפות האחרונות ועד לכינוס אסיפות אלו.
 .2דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או
הנאמנים.

החלטת האסיפה

נימוקים

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה דירקטוריון
החברה ומידת הכשירות והזמינות של המועמדים.

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1143262

69488

02/01/2019

איגרות חוב
להמרה

העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי מותנה [הרוב הדרוש לצורך קבלת
החלטה זו הינו רוב רגיל מכלל הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט
הנמנעים] העמדת מלוא היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב לפירעון
מיידי ,שתיכנס לתוקף ביום  ,7.1.2019ככל ולא יתקיימו כל התנאים
המפורטים להלן עד למועד האמור .1 :בעלי המניות בחברה יזרימו לחברה
סכום שלא יפחת מ 15-מיליון דולר שלא יוחזר בטרם נפרעו אגרות החוב
במלואן .ככול שהזרמה תתבצע באמצעות מתן הלוואה לחברה ,היא תהיה
נחותה לאגרות החוב בהליכי חדלות פירעון .2 .החברה תתחייב כי הסדר
עם מחזיקי אגרות החוב יהיה כפוף לעקרונות הבאים .2.1 :חלוקות מזומנים
בקופה – יתרת המזומנים שבקופת החברה ,לאחר תשלום בסכום מוסכם ל-
 Rainmakerוהשארת כרית למימון הוצאות הנהלה וכלליות בהיקף סביר,
תשמש לפדיון מוקדם של אגרות החוב .2.2 .יתרת קרן אגרות החוב (לאחר
פירעון כאמור בסעיף  )2.1.תיפרס בהתאם לדיבידנד חזוי מTeam-
 .Internetלמחזיקי אגרות החוב תינתן תוספת ריבית בגין פריסה זו.2.3 .
תהליך התייעלות  -החברה תבצע תהליך התייעלות לצורך צמצום משמעותי
של הוצאותיה ובכפוף לאישור מחזיקי אגרות החוב .2.4 .בטחונות  -החברה
תשעבד למחזיקי אגרות החוב את זכויותיה לקבלת החזרי מס מחברות
זרות ,את כל החזקותיה במניות  ,Team Internetוכן תמורות מותנות מכוח
הסכמי מכירת חברות שביצעה החברה בעבר .ההחלטה בסעיף זה כפופה
להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  9לזימון האסיפה ,ולעניין זה יראו את
האמור בסעיף  9כאמור ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .מובהר
בזאת כי ככל שהצעת ההחלטה שבסעיף זה תתקבל ברוב הנדרש ,היא
תחליף ותבטל את ההחלטה שהתקבלה באסיפת המחזיקים מיום
.26.12.2018

ללא המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ

573014

390571

03/01/2019

מניות

הצגת דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר 2017

דיון

משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ

573014

390571

03/01/2019

מניות

 .2חידוש מינוי משרד רו"ח פאהן קנה ושות' כרואי החשבון המבקרים של
החברה עד לכינוס אסיפת בעלי המניות הבאה של החברה ,ודיווח על שכרו

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
ההצבעה של אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי
משרד רו"ח מבקר.

בנק דקסיה ישראל בע"מ

711010

601520

03/01/2019

מניות

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא

בנק דקסיה ישראל בע"מ

711010

601520

03/01/2019

מניות

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

בנק דקסיה ישראל בע"מ

711010

601520

03/01/2019

מניות

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא ביטוח
לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס''  13למדיניות

בנק דקסיה ישראל בע"מ

711010

601520

03/01/2019

מניות

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא ביטוח ,שיפוי,
ופטור לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

בנק דקסיה ישראל בע"מ

711010

601520

03/01/2019

מניות

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא

חברה לנכסים ולבנין בע"מ

699017

1726263

03/01/2019

מניות

 .1אישור מינויו מחדש של הדירקטור החיצוני ,מר יחזקאל דסקל ,לתקופת
כהונה נוספת (שלישית) ,בת שלוש שנים.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה דירקטוריון
החברה ומידת הכשירות והזמינות של המועמדים.

קרסו מוטורס בע"מ

1123850

1124062

03/01/2019

מניות

 .1מינוי מר יקותיאל גביש כדירקטור חיצוני בחברה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' 1.1-1.2
למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

קרסו מוטורס בע"מ

1123850

1124062

03/01/2019

מניות

 .2מתן התחייבות לשיפוי למר יקותיאל גביש

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא שיפוי
לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס''  13למדיניות

קרסו מוטורס בע"מ

1123850

1124062

03/01/2019

מניות

 .3מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר משה

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא שיפוי
לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס''  13למדיניות

קבוצת סקופ מתכות בע"מ

288019

1005287

03/01/2019

מניות

אישור המשך תנאי העסקתו של מר שמואל שילה ,יו"ר דירקטוריון החברה,
בעלות העסקה שנתית כוללת של כ 2,340-אלפי ש"ח (עלות מעביד),
לתקופה של  3שנים ,החל מיום  1בינואר .2019

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
דירקטורים ונושאי משרה.

 .1אישור מיזוג בין הבנק לבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ .לפרטים נוספים ראו
סעיף  2.1לקובץ המצורף לדיווח זה.
 .2אישור עדכון מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה
בבנק לשנת  2019בהתאם להוראות חוק החברות ובהתאם להוראות
המפקח על הבנקים לעניין מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי .לפרטים נוספים
ראו סעיף  2.2לקובץ המצורף לדיווח זה.
 .3אישור החלטה אשר מסמיכה מראש את הבנק לרכוש פוליסת ביטוח בגין
אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק מסוג  ,Run-Offמבלי
שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית ,בהתייחס לדירקטורים
ונושאי משרה בבנק (למעט המנכ"ל) .לפרטים נוספים ראו סעיף  2.3לקובץ
המצורף לדיווח זה.
 .4אישור החלטה אשר מסמיכה מראש את הבנק לרכוש פוליסת ביטוח בגין
אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק מסוג  ,Run-Offמבלי
שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית ,בהתייחס למנכ"ל הבנק מר
אוליבייה גוטמן .לפרטים נוספים ,ראו סעיף  2.3לקובץ המצורף לדיווח זה.
 .5ככל שתאושר החלטה מס''  1שעל סדר היום ,בנושא אישור מיזוג בין
הבנק לבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ ,והבנק ובנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ
יסכימו על הארכת המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים למיזוג,
תידרש לכך אישורה של האסיפה הכללית של בעלי מניות הבנק .לפרטים
ראו סעיף  2.4לקובץ המצורף לדיווח זה.

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

קבוצת סקופ מתכות בע"מ

288019

1005287

03/01/2019

מניות

 .2אישור העסקתו של מר דודו שילה ,בנו של מר שמואל שילה ,כמנהל
מכירות ועוזר מנכ"ל החברה (חלף תפקידו כמנהל הרכש של החברה),
והעלאת שכרו לשכר חודשי ברוטו בסך של  30אלפי ש"ח (חלף שכר חודשי
ברוטו של  19.5אלפי ש"ח) וכן החזר הוצאות רכב בסך של  3אלפי ש"ח
בחודש ובעלות שכר שנתית כוללת של כ 485-אלפי ש"ח (עלות מעביד),
לתקופה של  3שנים ,החל מיום  1בינואר .2019

בעד

קבוצת סקופ מתכות בע"מ

288019

1005287

03/01/2019

מניות

 .3אישור המשך תנאי העסקתן הנוכחיים של גב' מיכל רז (בתו של מר
שמואל שילה) ,מנהלת השיווק ו CRM-של החברה וגב' שרון שילה-בוגנים
(בתו של מר שמואל שילה) ,המטפלת בתחום הפרסום ,ההדרכות
וההכשרות ,פיתוח מערכת לימוד ממוחשבת ,קידום ופיתוח ההון האנושי
בחברה ,והעלאת שכרן לסך של  18אלפי ש"ח ברוטו לחודש (כל אחת)
( חלף שכר חודשי ברוטו של  15אלפי ש"ח) ,באופן שעלות שכרה השנתית
של גב' מיכל רז תהיה כ 270-אלפי ש"ח (עלות מעביד ,סכום הכולל שימוש
ברכב לגב' מיכל רז שעלותו לחברה הינה בסך של כ 2-אלפי ש"ח בחודש),
ועלות שכרה השנתית של גב' שרון שילה-בוגנים תהיה כ 273-אלפי ש"ח
(עלות מעביד) ,כל אחת מהן לתקופה של  3שנים ,החל מיום  1בינואר .2019

בעד

קבוצת סקופ מתכות בע"מ

288019

1005287

03/01/2019

מניות

 .4אישור תנאי העסקתו והעלאת שכרו של מר עודד בוגנים (חתנו של
שמואל שילה) ,כמנהל הרכש ,הפרויקטים והלוגיסטיקה של החברה בתמורה
לשכר חודשי ברוטו של  35אלפי ש"ח ( חלף שכר חודשי ברוטו בסך של 26
אלפי ש"ח) וכן שימוש ברכב (שווי למס) בסך של כ 2-אלפי ש"ח בחודש,
באופן שעלות שכרו של מר עודד בוגנים תהיה כ 522-אלפי ש"ח (עלות
מעביד) .ההתקשרות הינה לתקופה של  3שנים ,החל מיום  1בינואר .2019

בעד

קבוצת סקופ מתכות בע"מ

288019

1005287

03/01/2019

מניות

 .5אישור תנאי העסקתו של מר רן רז( ,חתנו של שמואל שילה) ,כמנהל
בנושאי טכנולוגיה ,ייעול וחדשנות ,והעלאת שכרו לשכר חודשי של  20אלפי
ש"ח ( חלף שכר חודשי ברוטו בסך של  12אלפי ש"ח) ,באופן שעלות שכרו
השנתית הכוללת תהיה כ 305-אלפי ש"ח (עלות מעביד) ,לתקופה של שלוש
שנים ,החל מיום  1בינואר .2019

בעד

קבוצת סקופ מתכות בע"מ

288019

1005287

03/01/2019

מניות

 .6דיון בדוחות הכספיים לשנת .2017

דיון

קבוצת סקופ מתכות בע"מ

288019

1005287

03/01/2019

מניות

 .7מינוי מר שמואל שילה כדירקטור בדירקטוריון החברה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה דירקטוריון
החברה ומידת הכשירות והזמינות של המועמדים.

קבוצת סקופ מתכות בע"מ

288019

1005287

03/01/2019

מניות

 .8מינוי גב' ארנה ליכטנשטיין כדירקטורית בדירקטוריון החברה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה דירקטוריון
החברה ומידת הכשירות והזמינות של המועמדים.

קבוצת סקופ מתכות בע"מ

288019

1005287

03/01/2019

מניות

 .9מינוי מר אייל שביט כדירקטור בדירקטוריון החברה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה דירקטוריון
החברה ומידת הכשירות והזמינות של המועמדים.

קבוצת סקופ מתכות בע"מ

288019

1005287

03/01/2019

מניות

 .10מינוי מר יובל בן זאב כדירקטור בדירקטוריון החברה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה דירקטוריון
החברה ומידת הכשירות והזמינות של המועמדים.

קבוצת סקופ מתכות בע"מ

288019

1005287

03/01/2019

מניות

 .11מינוי רואה חשבון מבקר

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר למינוי רו"ח מבקר לחברה.

פורמולה מערכות ()1985בע"מ

256016

2063647

04/01/2019

מניות

To elect Mr. Ohad Melnik to our Company’s Board of .1
Directors, or the Board, in replacement of Ms. Dafna Cohen, to
hold office until our next annual general meeting of shareholders
and until his successor is duly elected

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

פורמולה מערכות ()1985בע"מ

256016

2063647

04/01/2019

מניות

,To re-elect Ms. Iris Yahal to the Board as an external director .2
,for a term of three years from the date of the Meeting, subject to
and in accordance with, the provisions of the Israeli Companies
Law, 5759-1999, or the Companies Law

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' 1.1-1.2
למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

פורמולה מערכות ()1985בע"מ

256016

2063647

04/01/2019

מניות

,To re-elect Mr. Eli Zamir to the Board as an external director .3
,for a term of three years from the date of the Meeting, subject to
and in accordance with, the provisions of the Companies Law

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' 1.1-1.2
למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול נושאי
משרה הקרובים לבעל השליטה.

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול נושאי
משרה הקרובים לבעל השליטה.

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול נושאי
משרה הקרובים לבעל השליטה.

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול נושאי
משרה הקרובים לבעל השליטה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

עלבד משואות יצחק בע"מ

625012

310552

06/01/2019

מניות

 .1אישור מינוי מחדש של הגב' תרצה פלורנטין אוטולנגי כדירקטורית בלתי
תלויה בחברה

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה דירקטוריון
החברה ומידת הכשירות והזמינות של המועמדים.

עלבד משואות יצחק בע"מ

625012

310552

06/01/2019

מניות

 .2אישור מחדש של אמנון ברודי ,כדירקטור

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה דירקטוריון
החברה ומידת הכשירות והזמינות של המועמדים.

עלבד משואות יצחק בע"מ

625012

310552

06/01/2019

מניות

 .3אישור מחדש של מיקי לזר ,כדירקטור

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה דירקטוריון
החברה ומידת הכשירות והזמינות של המועמדים.

עלבד משואות יצחק בע"מ

625012

310552

06/01/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של שי טלמון כדירקטור

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה דירקטוריון
החברה ומידת הכשירות והזמינות של המועמדים.

עלבד משואות יצחק בע"מ

625012

310552

06/01/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של יצחק רביב ,כדירקטור

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה דירקטוריון
החברה ומידת הכשירות והזמינות של המועמדים.

עלבד משואות יצחק בע"מ

625012

310552

06/01/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של מר שמעון לאופר לדירקטור

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה דירקטוריון
החברה ומידת הכשירות והזמינות של המועמדים.

עלבד משואות יצחק בע"מ

625012

310552

06/01/2019

מניות

 .7מינוי מחדש של מר בני קרן לדירקטור

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה דירקטוריון
החברה ומידת הכשירות והזמינות של המועמדים.

עלבד משואות יצחק בע"מ

625012

310552

06/01/2019

מניות

 .8מינוים מחדש של רואי החשבון של החברה קוסט פורר גבאי את קסירר

בעד

קופיקס גרופ בע"מ

389015

105469

06/01/2019

מניות

 .1מינוי מר רן אפרתי כיו"ר דירקטוריון החברה

בעד

קופיקס גרופ בע"מ

389015

105469

06/01/2019

מניות

קופיקס גרופ בע"מ

389015

105469

06/01/2019

מניות

קופיקס גרופ בע"מ

389015

105469

06/01/2019

מניות

קופיקס גרופ בע"מ

389015

105469

06/01/2019

מניות

 .2אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה המצורפת כנספח א' לדוח
הזימון .לפרטים ראו סעיף  2לדוח הזימון.
 .3אישור תנאי כהונה והעסקה כיו"ר דירקטוריון החברה  -מר רן אפרתי.
לפרטים ראו סעיף  3לדוח הזימון.
 .4אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה – מר אירם אפרים
גרייבר .לפרטים ראו סעיף  4לדוח הזימון.
 .5אישור מתן התחייבות לפטור ולשיפוי לנושאי משרה ,לרבות לבעלי
השליטה בחברה ו/או למי מטעמם ו/או לקרוביהם .לפרטים ראו סעיף 5
לדוח הזימון.

נגד
נגד
בעד
נגד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר לבחינת מינוי רו"ח מבקר.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים בהתאם לס''  4למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים בהתאם לס''  4למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים בהתאם לס''  4למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא ביטוח ,שיפוי,
ופטור לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

א.נ שוהם ביזנס בע"מ

1082007

93408

06/01/2019

מניות

 .1מינוי מר אלי ארד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה ואישור שכרו

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה דירקטוריון
החברה ומידת הכשירות והזמינות של המועמדים.

א.נ שוהם ביזנס בע"מ

1082007

93408

06/01/2019

מניות

 .2הארכת כהונת הדירקטורית החיצונית המכהנת בחברה ,גב' צופית נאור
ואישור שכרה

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה דירקטוריון
החברה ומידת הכשירות והזמינות של המועמדים.

א.נ שוהם ביזנס בע"מ

1082007

93408

06/01/2019

מניות

 .3עדכון מדיניות התגמול של החברה

נגד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר ,בכל הנוגע לתגמול נושאי
משרה בכירים.

יצוא-חברה להשקעות בע"מ

704015

195214

06/01/2019

מניות

 .1הארכת כהונתו של עו" ד אוריאל לין לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
חיצוני בחברה

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה דירקטוריון
החברה ומידת הכשירות והזמינות של המועמדים.

יצוא-חברה להשקעות בע"מ

704015

195214

06/01/2019

מניות

 .2הארכת כהונתו של יו"ר הדירקטוריון של החברה ,מר זלמן שובל ,אביו
של מנכ"ל החברה ,מר גדעון שובל.

בעד

יצוא-חברה להשקעות בע"מ

704015

195214

06/01/2019

מניות

 .3הארכת תנאי הסדרי הפטור והשיפוי להם זכאי מר זלמן שובל ,קרוב של
בעלת השליטה בחברה

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע להפרדת תפקיד
המנכ"ל והיו"ר.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע להענקת כתבי
פטור ושיפוי.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע להענקת כתבי
פטור ושיפוי.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' 1.1-1.2
למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

יצוא-חברה להשקעות בע"מ

704015

195214

06/01/2019

מניות

 .4הארכת תנאי הסדרי הפטור והשיפוי להם זכאי מר גדעון שובל ,קרוב של
בעלת השליטה בחברה

בעד

בריל תעשיות נעליים בע"מ

399014

40478

06/01/2019

מניות

 .1הארכת כהונתו (לתקופה שנייה) של מר חנוך בודין בתפקיד דירקטור
חיצוני.

בעד

ח.מר תעשיות בע"מ

338012

142840

07/01/2019

מניות

ח.מר תעשיות בע"מ

338012

142840

07/01/2019

מניות

ח.מר תעשיות בע"מ

338012

142840

07/01/2019

מניות

ישרוטל בע"מ

1080985

2695788

07/01/2019

מניות

 .1אישור התקשרות החברה בהסכם ליווי וייעוץ למלון Eau Palm Beach
.Resort &amp; Spa

ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ

434019

610981

07/01/2019

מניות

 .1עדכון מדיניות התגמול של החברה

בעד

אוברסיז קומרס בע"מ

1139617

239692

07/01/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדו" ח הדירקטוריון של החברה לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר2017 ,

דיון

אוברסיז קומרס בע"מ

1139617

239692

07/01/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של מר עודד פלר (יו"ר הדירקטוריון) ,כדירקטור בחברה
לתקופת כהונה נוספת .עד האסיפה השנתית הבאה.

בעד

אוברסיז קומרס בע"מ

1139617

239692

07/01/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של מר יגאל סלהוב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד האסיפה השנתית הבאה.

בעד

אוברסיז קומרס בע"מ

1139617

239692

07/01/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של מר נדב הררי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד האסיפה השנתית הבאה.

בעד

אוברסיז קומרס בע"מ

1139617

239692

07/01/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של מר מאיר בראב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד האסיפה השנתית הבאה.

בעד

אוברסיז קומרס בע"מ

1139617

239692

07/01/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של מר אריה קופמן (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה
לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.

בעד

אוברסיז קומרס בע"מ

1139617

239692

07/01/2019

מניות

 .7מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה – משרד
 KPMGסומך חייקין והסמכת הדירקטוריון ו/או הנהלת החברה לקבוע את
שכרו.

בעד

אוברסיז קומרס בע"מ

1139617

239692

07/01/2019

מניות

 .8התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם אמיליה פיתוח
(מ.עו.פ ).בע"מ ,בעלת השליטה בחברה

בעד

אוברסיז קומרס בע"מ

1139617

239692

07/01/2019

מניות

 .9אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה.

בעד

אוברסיז קומרס בע"מ

1139617

239692

07/01/2019

מניות

 .10תיקון של תקנון החברה.

בעד

אוברסיז קומרס בע"מ

1139617

239692

07/01/2019

מניות

 .11מתן התחייבות לשיפוי למר עודד פלר ,בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור
בחברה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא שיפוי
לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס''  13למדיניות

אוברסיז קומרס בע"מ

1139617

239692

07/01/2019

מניות

 .12מתן התחייבות לשיפוי למר יגאל סלהוב ,בכפוף לחידוש מינויו
כדירקטור בחברה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא שיפוי
לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס''  13למדיניות

אוברסיז קומרס בע"מ

1139617

239692

07/01/2019

מניות

 .13מתן התחייבות לשיפוי למר נדב הררי ,בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור
בחברה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא שיפוי
לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס''  13למדיניות

אוברסיז קומרס בע"מ

1139617

239692

07/01/2019

מניות

 .14מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר בראב ,בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור
בחברה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא שיפוי
לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס''  13למדיניות

לאשר מחדש ובאותם התנאים מתן כתב פטור מאחריות לדירקטור ישי
דוידי ,הנמנה על בעלי השליטה בחברה ,זאת לתקופה של  3שנים ,החל
מיום  5בינואר .2019
 .2לאשר את חידוש מינויו של ד" ר רונן הראל כדירקטור חיצוני בחברה
לתקופה של  3שנים שתחילתה ביום  8בינואר( 2019 ,כהונה שניה) מצ"ב
הצהרת כשירות של המועמד בהתאם לסעיף  241לחוק החברות.
 .3לאשר מחדש עבור ד" ר רונן הראל מתן כתב התחייבות לשיפוי וכתב
פטור מאחריות וכן להכלילו בפוליסת ביטוח אחריות לנושאי משרה ,הכל
בתנאים המקובלים בחברה.

בעד

בעד

בעד

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא פטור
לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס''  13למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' 1.1-1.2
למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא ביטוח ,שיפוי,
ופטור לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע עסקאות בעלי
עניין.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי רואה
חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים בהתאם לס''  4למדיניות הסכמי ניהול בין
חברות ציבוריות או חברות פרטיות שבשליטת בעל
השליטה לחברה ציבורית שבשליטתו ,בהתאם לס''
 5למדיניות גודל הדירקטוריון ,בהתאם לס'' 1.2.3
למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים בהתאם לס''  4למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא שיפוי
לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות שינויים בתקנון החברה ובמתכונת דיווח,
בהתאם לס''  16למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אוברסיז קומרס בע"מ

1139617

239692

07/01/2019

מניות

תיגבור -מאגר כח אדם מקצועי זמני בע"מ

1105022

98105

08/01/2019

מניות

תיגבור -מאגר כח אדם מקצועי זמני בע"מ

1105022

98105

08/01/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום

 .15מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר קופמן ,בכפוף לחידוש מינויו
כדירקטור בחברה.
 .1דיון בדוחות כספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה
ביום  31.12.2017לרבות בשכר טרחת רואי החשבון המבקרים הכלול בדוח
הדירקטוריון.
 .2מינוי מחדש של משרד  BDOזיו האפט ושות' כרואה החשבון המבקר של
החברה ,עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה ,והסמכת הדירקטוריון לקבוע
את שכרו

המלצה

החלטת האסיפה

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

בעד

דיון

דיון

בעד

עבר

תיגבור -מאגר כח אדם מקצועי זמני בע"מ

1105022

98105

08/01/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של מר אברהם רמי גוזמן (יו"ר הדירקטוריון) ,ללא שינוי
בתנאי כהונתו והעסקתו.

בעד

עבר

תיגבור -מאגר כח אדם מקצועי זמני בע"מ

1105022

98105

08/01/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של מר יהונתן גלר (דירקטור בלתי תלוי) ,ללא שינוי בתנאי
כהונתו והעסקתו.

בעד

עבר

תיגבור -מאגר כח אדם מקצועי זמני בע"מ

1105022

98105

08/01/2019

מניות

 .5מינויה של הגב'' רינה בנבנישתי ,בעלת השליטה בחברה כדירקטורית
בחברה ואישור תנאי כהונתה והעסקתה ,לרבות מתן כתב התחייבות לשיפוי.

בעד

עבר

מבטח שמיר אחזקות בע"מ

127019

572229

09/01/2019

מניות

מינוי גב' עידית לוסקי לתקופת כהונה שניה כדח"צ לתקופה של שלוש שנים,
החל מיום  28במרץ .2019

בעד

עבר

מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן ).בע"מ (בשימור)

1096890

42588

09/01/2019

מניות

דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2017

דיון

דיון

מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן ).בע"מ (בשימור)

1096890

42588

09/01/2019

מניות

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

בעד

עבר

מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן ).בע"מ (בשימור)

1096890

42588

09/01/2019

מניות

 .3מינוי מר עידו נויברגר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור

בעד

עבר

מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן ).בע"מ (בשימור)

1096890

42588

09/01/2019

מניות

 .4מינוי מר יאיר אפרתי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור

בעד

עבר

מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן ).בע"מ (בשימור)

1096890

42588

09/01/2019

מניות

 .5מינוי גב אורלי גיא לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית

בעד

עבר

מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן ).בע"מ (בשימור)

1096890

42588

09/01/2019

מניות

 .6פיצול הון מניות החברה והגדלת ההון הרשום של החברה

בעד

עבר

מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן ).בע"מ (בשימור)

1096890

42588

09/01/2019

מניות

 .7אישור הענקת כתבי התחייבות מעודכנים לשיפוי ופטור נושאי משרה
בחברה

בעד

עבר

מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן ).בע"מ (בשימור)

1096890

42588

09/01/2019

מניות

 .8אישור ותיקון תקנון ההתאגדות של החברה

בעד

עבר

מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן ).בע"מ (בשימור)

1096890

42588

09/01/2019

מניות

 .9אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה

בעד

עבר

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1143262

72720

10/01/2019

איגרות חוב
להמרה

 .1דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה ובדבר
ההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 25.12.2018
("אסיפת הדיווח הקודמת") ועד למועד האסיפה ,לרבות דיווח בדבר הצעה
עדכנית של החברה להסדר המוצע למחזיקי אגרות החוב כפי שתפורסם
בסמוך למועד האסיפה.

דיון

דיון

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1143262

72720

10/01/2019

איגרות חוב
להמרה

 .2דיווח ועדכון מאת ב" כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ,עו" ד עדי פיגל ועו"ד
אופיר נאור ומאת נציגות מחזיקי אגרות החוב ,מר אדוארד קלר ,בדבר
האירועים והפעילות ממועד אסיפת הדיווח הקודמת ועד למועד האסיפה.

דיון

דיון

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1143262

72720

10/01/2019

איגרות חוב
להמרה

 .3דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו /או מחזיקי אגרות החוב.

דיון

דיון

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110365

937243

10/01/2019

איגרות חוב

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110365

937243

10/01/2019

איגרות חוב

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110431

683586.9

10/01/2019

איגרות חוב

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110431

683586.9

10/01/2019

איגרות חוב

 .1דיון והתייעצות לאור עמדת אקסטרה פיתוח וייזום בע"מ ,במכתבה לב"כ
מחזיקי אגרות החוב והנאמנים ,מיום  ,08.01.2019המצורף כ -נספח א'
לזימון המצ"ב.
 .2דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע" י מחזיקי אגרות
החוב.
 .1דיון והתייעצות לאור עמדת אקסטרה פיתוח וייזום בע"מ ,במכתבה לב"כ
מחזיקי אגרות החוב והנאמנים ,מיום  ,08.01.2019המצורף כ -נספח א'
לזימון המצ"ב.
 .2דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע" י מחזיקי אגרות
החוב.

נימוקים

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי רואה
חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' 1.1-1.2
למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי רואה
חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מבנה ההון,
בהתאם לס''  8למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא שיפוי
לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס''  13למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא שינויים
בתקנון החברה ובמתכונת דיווח ,בהתאם לס'' 16
למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110480

153864.8

10/01/2019

איגרות חוב

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110480

153864.8

10/01/2019

איגרות חוב

נושאים שעל סדר היום
 .1דיון והתייעצות לאור עמדת אקסטרה פיתוח וייזום בע"מ ,במכתבה לב"כ
מחזיקי אגרות החוב והנאמנים ,מיום  ,08.01.2019המצורף כ -נספח א'
לזימון המצ"ב.
 .2דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע" י מחזיקי אגרות
החוב.

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון

דיון

דיון

נימוקים

מיטב דש השקעות בע"מ

1081843

668135

10/01/2019

מניות

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017

דיון

דיון

מיטב דש השקעות בע"מ

1081843

668135

10/01/2019

מניות

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

בעד

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר לבחינת מינוי רו"ח מבקר.

מיטב דש השקעות בע"מ

1081843

668135

10/01/2019

מניות

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

בעד

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה דירקטוריון
החברה ומידת הכשירות והזמינות של המועמדים.

מיטב דש השקעות בע"מ

1081843

668135

10/01/2019

מניות

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

בעד

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה דירקטוריון
החברה ומידת הכשירות והזמינות של המועמדים.

מיטב דש השקעות בע"מ

1081843

668135

10/01/2019

מניות

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

בעד

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה דירקטוריון
החברה ומידת הכשירות והזמינות של המועמדים.

מיטב דש השקעות בע"מ

1081843

668135

10/01/2019

מניות

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

בעד

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה דירקטוריון
החברה ומידת הכשירות והזמינות של המועמדים.

מיטב דש השקעות בע"מ

1081843

668135

10/01/2019

מניות

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

בעד

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה דירקטוריון
החברה ומידת הכשירות והזמינות של המועמדים.

מיטב דש השקעות בע"מ

1081843

668135

10/01/2019

מניות

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

בעד

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה דירקטוריון
החברה ומידת הכשירות והזמינות של המועמדים.

מיטב דש השקעות בע"מ

1081843

668135

10/01/2019

מניות

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

בעד

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה דירקטוריון
החברה ומידת הכשירות והזמינות של המועמדים.

מיטב דש השקעות בע"מ

1081843

668135

10/01/2019

מניות

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

בעד

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה דירקטוריון
החברה ומידת הכשירות והזמינות של המועמדים.

מיטב דש השקעות בע"מ

1081843

668135

10/01/2019

מניות

 .11עדכון תקנון ההתאגדות של החברה

בעד

עבר

מיטב דש השקעות בע"מ

1081843

668135

10/01/2019

מניות

 .12אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי
משרה

בעד

עבר

מיטב דש השקעות בע"מ

1081843

668135

10/01/2019

מניות

 .13אישור מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה

נגד

לא עבר

פולאר השקעות בע"מ

6980247

122623

10/01/2019

איגרות חוב

דיון

דיון

ווקסיל ביו בע"מ

5740022

0

13/01/2019

איגרות חוב

ללא המלצה

לא עבר

וויטסמוק תוכנה בע"מ

216010

29426

14/01/2019

מניות

בעד

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מבנה ההון,
בהתאם לס''  8למדיניות

וויטסמוק תוכנה בע"מ

216010

29426

14/01/2019

מניות

נגד

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול הוני
לדירקטורים ודחצים ,בהתאם לס''  4.2.9למדיניות

 1.1לאור דיווח החברה מיום ( 30/12/18אסמכתא מס'-2018-01 :
 ,)120154דיווח על ידי נציגי החברה והתייעצות לאור התשלומים שבוצעו
והתשלומים שנותרו לתשלום בתקופה הקרובה 1.2 .דיון בנושאים ככל
שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב.
 . .1להורות לנאמן לפנות אל המפרקים בבקשה לבצע חלוקה של מחצית
מהכספים שבקופת הפירוק
 .1לאחד את הון המניות הרשום והמונפק של החברה ביחס המרה של ,3:1
באופן שכל  3מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב תאוחדנה למניה
רגילה אחת ללא ערך נקוב ,כך שהונה הרשום של החברה לאחר ביצוע
איחוד ההון יהיה מורכב מכמות של  3,333,333,333מניות רגילות ללא ערך
נקוב (במקום  10,000,000,000מניות רגילות במועד זה).
 .2לאשר את ההקצאה הפרטית החריגה למשקיעה ו /או למשקיעים הנוספים
מטעמה ( כמפורט בדוח זימון האסיפה המצורף) ,בתמורה להשקעה בחברה
של סך כולל של עד  2.5מיליון דולר ארה"ב

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לשינויים בתקנון
החברה.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לפוליסת ביטוח
אחריות דירקטורים ונושאי משרה.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למדיניות התגמול
בחברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

1097948

708544

14/01/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו" ח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה ,לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2017

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

1097948

708544

14/01/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה
המוצעת :למנות מחדש את מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה.

בעד

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

1097948

708544

14/01/2019

מניות

 .3מינויו מחדש של מר רונן גינזבורג כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה
המוצעת :למנות מחדש את מר רונן גינזבורג לדירקטור בחברה.

בעד

עבר

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

1097948

708544

14/01/2019

מניות

 .4מינויו מחדש של מר אמיר דורון כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה
המוצעת :למנות מחדש את מר אמיר דורון לדירקטור בחברה.

בעד

עבר

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

1097948

708544

14/01/2019

מניות

 .5מינויו מחדש של הגב' רותם אקין כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה
המוצעת :למנות מחדש את הגב' רותם אקין לדירקטור בחברה.

בעד

עבר

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

1097948

708544

14/01/2019

מניות

בעד

עבר

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

1097948

708544

14/01/2019

מניות

בעד

עבר

אינטר תעשיות בע"מ

1080928

40863

15/01/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2017

דיון

דיון

אינטר תעשיות בע"מ

1080928

40863

15/01/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר

בעד

עבר

אינטר תעשיות בע"מ

1080928

40863

15/01/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של גב' יעל נורקין ,יו"ר הדירקטוריון ,לתקופת כהונה נוספת.

בעד

עבר

אינטר תעשיות בע"מ

1080928

40863

15/01/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של מר רונן טורם ,דירקטור בלתי תלוי ,לתקופת כהונה
נוספת.

בעד

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה דירקטוריון
החברה ומידת הכשירות והזמינות של המועמדים.

אינטר תעשיות בע"מ

1080928

40863

15/01/2019

מניות

 .5אישור התקשרות בהסכם ניהול עם חברת הניהול של בעל שליטה בקשר
עם תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה שהינו בעל שליטה

בעד

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול נושאי
משרה בכירים הנמנים על בעלי השליטה בחברה.

פי.סי.בי .טכנולוגיות בע"מ

1091685

372217

15/01/2019

מניות

 .1מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ( – )EYרואי חשבון ,כרואה
החשבון המבקר של החברה ,במקום משרד הורוביץ עידן סבו טבת &;amp
כהן טבח ,רואי חשבון ,והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת מינוי
רו"ח מבקר.

ארד בע"מ

1091651

1016433

16/01/2019

מניות

 .1לאשר את הארכת הסכם ההתקשרות עם יו"ר דירקטוריון החברה ,ד"ר
הוגו צ' אופן לתקופה של שנתיים נוספות ,החל מיום  ,1.5.2019וכן לאשר
תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר הדירקטוריון (באותם תנאים) במסגרת
הארכת ההסכם.

בעד

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול נושאי
משרה בכירה.

דלק מערכות רכב בע"מ

829010

1408266

16/01/2019

מניות

 .1לאשר הארכת 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-דירקטור של החברה ובעל השליטה בחברה לתקופה של
שלוש שנים נוספות כך שהסכם הניהול יחל ביום  1.1.2019ויסתיים ביום
 31.12.2021בתנאים זהים לאלו של הסכם הניהול המתוקן .בנוסף ,לאשר
הארכת כתב ההתחייבות לשיפוי שניתן למר אגמון ע"י החברה בשלוש שנים
נוספות ,החל מיום  1.1.2019ועד ליום  ,31.12.2021בנוסח המצורף
להחלטה זו.

בעד

דלק מערכות רכב בע"מ

829010

1408266

16/01/2019

מניות

 .2לאשר התקשרות החברה עם כלל חברה לביטוח בע"מ (להלן" :כלל")
בפוליסת ביטוח לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ,בחברות
הבנות שלה ובחברות קשורות עבור נושאי משרה ,המכהנים בהן מטעמה
של החברה ו/או מטעם החברות הבנות שלה ,וכן לביטוח אחריותם של בעלי
השליטה וקרוביהם ,וזאת במסגרת תפקידיהם מעת לעת כנושאי משרה
בחברה ,לתקופה של שנה החל מיום  1.12.2018ועד ליום 30.11.2019
(כולל)  ,בתנאים המפורטים בסעיף  3.2.4לדוח המיידי של החברה בדבר
כינוס אסיפה כללית.

בעד

נושאים שעל סדר היום

 .6מינויו מחדש של מר שמואל מאיר מסנברג כדירקטור בחברה נוסח
ההחלטה המוצעת :למנות מחדש את מר שמואל מאיר מסנברג לדירקטור
בחברה.
 .7מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2017
נוסח החלטה המוצעת :למנות מחדש את דלויט בריטמן ,אלמגור ,זהר ושות'
 -רואי חשבון ,כרואי חשבון מבקרים של החברה.

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון
עבר

עבר

עבר

נימוקים

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי רואה
חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למינוי רואה
חשבון מבקר.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא ביטוח ,שיפוי,
ופטור לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

דלק מערכות רכב בע"מ

829010

1408266

16/01/2019

מניות

צבי צרפתי ובניו השקעות ובנין ( )1992בע"מ

425017

185152

16/01/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום
 .3לאשר את התקשרויות החברה עם כלל או כל מבטח אחר ,מעת לעת
ומבלי שיידרש אישור נוסף של האסיפה הכללית ,בפוליסות לביטוח אחריות
דירקטורים ונושאי משרה בחברה ,בחברות הבנות שלה ובחברות קשורות
עבור נושאי המשרה המכהנים בהן מטעמה של החברה ו/או מטעם החברות
הבנות שלה לרבות דירקטורים ו /או נושאי משרה שהינם בעלי שליטה
בחברה או קרוביהם ,ובלבד שלא תעלינה כל תקופות הביטוח במצטבר על
תקופה של שלוש שנים מיום  1.1.2019והכל בתנאים המפורטים בסעיף
 3.3.1לדוח מיידי של החברה בדבר כינוס אסיפה כללית.
 .1אישור ואשרור שכרו של מר צבי צרפתי ,מבעלי השליטה בחברה ("צבי")
המכהן כיו" ר דירקטוריון פעיל של החברה וחברות הבת של החברה ותנאים
נלווים לשכר

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

נגד

מבוטלת

צבי צרפתי ובניו השקעות ובנין ( )1992בע"מ

425017

185152

16/01/2019

מניות

 .2אישור ואשרור מענק שנתי לצבי

נגד

מבוטלת

צבי צרפתי ובניו השקעות ובנין ( )1992בע"מ

425017

185152

16/01/2019

מניות

 .3אישור ואשרור תנאים נלווים לצבי

נגד

מבוטלת

קופיקס גרופ בע"מ

389015

124994

16/01/2019

מניות

 .1מינוי מר רן אפרתי כיו"ר דירקטוריון החברה

בעד

עבר

קופיקס גרופ בע"מ

389015

124994

16/01/2019

מניות

קופיקס גרופ בע"מ

389015

124994

16/01/2019

מניות

קופיקס גרופ בע"מ

389015

124994

16/01/2019

מניות

קופיקס גרופ בע"מ

389015

124994

16/01/2019

מניות

מדיוי תראפיוטיק בע"מ

1122654

91812

16/01/2019

מניות

מדיוי תראפיוטיק בע"מ

1122654

91812

16/01/2019

מניות

 .2אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה המצורפת כנספח א' לדוח
הזימון .לפרטים ראו סעיף  2לדוח הזימון.
 .3אישור תנאי כהונה והעסקה כיו"ר דירקטוריון החברה  -מר רן אפרתי.
לפרטים ראו סעיף  3לדוח הזימון.
 .4אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה – מר אירם אפרים
גרייבר .לפרטים ראו סעיף  4לדוח הזימון.
 .5אישור מתן התחייבות לפטור ולשיפוי לנושאי משרה ,לרבות לבעלי
השליטה בחברה ו/או למי מטעמם ו/או לקרוביהם .לפרטים ראו סעיף 5
לדוח הזימון.
הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח דירקטוריון של החברה
לתקופה שנסתיימה ביום  31בדצמבר.2017 ,
 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון המבקר והסמכת הנהלת החברה
לקבוע את שכרו

בעד
בעד
בעד
בעד

נימוקים

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' 1.1-1.2
למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות ביטוח לדירקטורים ונושאי
משרה ,בהתאם לס''  13למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים בהתאם לס''  4למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים בהתאם לס''  4למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים בהתאם לס''  4למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים בהתאם לס''  4למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים בהתאם לס''  4למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים בהתאם לס''  4למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא ביטוח ,שיפוי,
ופטור לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

דיון

דיון

בעד

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי לבחינת מינוי רו"ח מבקר.

מדיוי תראפיוטיק בע"מ

1122654

91812

16/01/2019

מניות

 .3הארכת כהונתו של מר מנחם כהן כדירקטור בחברה

נגד

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה דירקטוריון
החברה ומידת הכשירות והזמינות של המועמדים.

מדיוי תראפיוטיק בע"מ

1122654

91812

16/01/2019

מניות

 .4הארכת כהונתו של מר איל דה פאו כדירקטור בלתי תלוי בחברה

נגד

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה דירקטוריון
החברה ומידת הכשירות והזמינות של המועמדים.

מדיוי תראפיוטיק בע"מ

1122654

91812

16/01/2019

מניות

 .5אישור מינויו של מר מנחם כהן ,המכהן כמנכ"ל החברה ,כיושב ראש
דירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף (121ג) לחוק החברות ,לתקופת
כהונה בת שלוש שנים שתחל ביום אישור מינויו על ידי האסיפה.

נגד

לא עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה דירקטוריון
החברה ומידת הכשירות והזמינות של המועמדים.

מדיוי תראפיוטיק בע"מ

1122654

91812

16/01/2019

מניות

נגד

לא עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למדיניות התגמול
לנושאי משרה.

אם.אר.פי השקעות בע"מ

1083633

41052

17/01/2019

מניות

דיון

דיון

אם.אר.פי השקעות בע"מ

1083633

41052

17/01/2019

מניות

בעד

עבר

אם.אר.פי השקעות בע"מ

1083633

41052

17/01/2019

מניות

בעד

עבר

אם.אר.פי השקעות בע"מ

1083633

41052

17/01/2019

מניות

בעד

עבר

אם.אר.פי השקעות בע"מ

1083633

41052

17/01/2019

מניות

נגד

עבר

 .6אישור מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בחברה לשלוש שנים
נוספות החל ממועד פקיעת תוקפה של מדיניות התגמול הקודמת ,קרי החל
מיום  24באוגוסט.2018 ,
דיון בדוחות כספיים ובדוחות הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום
 31בדצמבר  2017כפי שפורסמו על ידי החברה ביום  21במרץ 2018
(מספר אסמכתא.)2018-01-022341 :
 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון  – PWCקסלמן וקסלמן ,כרואי
החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של
החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם ,לאחר קבלת
המלצת ועדת הביקורת של החברה.
 .3לאשר את מינויו מחדש של בארט מאייר כדירקטור בחברה ,לתקופת
כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה ,כמפורט
בסעיף  1.3בדוח זימון האסיפה.
 .4לאשר את מינויו מחדש של עופר גלבוע כדירקטור בחברה ,לתקופת
כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה ,כמפורט
בסעיף  1.3בדוח זימון האסיפה.
 .5לאשר את מינויו של מר שמואל שי ותנאי כהונתנו כדירקטור בלתי תלוי
בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף 1.4
בדוח זימון האסיפה.

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי רואה
חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא 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

זנלכל בע"מ

130013

238559

17/01/2019

מניות

 .1אישור חידוש התקשרות החברה עם שיאד בע"מ (להלן" :שיאד") ,חברה
פרטית בבעלותו של מר יעקב שינפלד ,בעל השליטה בחברה ויו"ר
דירקטוריון החברה ,בהסכם למתן שירותי ניהול בתוקף מיום  1בינואר 2019
ולמשך תקופה של שלוש שנים ,ובד בבד לעדכן בהתאם את הוראות מדיניות
התגמול של החברה ( ראה שינויים מסומנים בסעיף  7למדיניות התגמול
המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה ,לעומת מדיניות התגמול שאושרה
באסיפה הכללית של החברה ביום  15במאי  .)2016אישור מדיניות התגמול
יהיה לתקופה של שלוש ( )3שנים ממועד אישור מדיניות התגמול על-ידי
האסיפה הכללית.

נגד

מבוטלת

מלונות הכשרת הישוב בע"מ

343012

116295

17/01/2019

מניות

 .1עדכון מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה  -אישור מדיניות
התגמול המעודכנת של החברה המצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה,
בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות

בעד

עבר

טוגדר פארמה בע"מ

462010

232771

17/01/2019

מניות

 .1אישורו של הסדר ,על פי סעיף  350לחוק החברות ,לפיו תוארך תקופת
המימוש של כתבי אופציה (סדרה  )5עד ליום  2באפריל( 2019 ,כולל).

בעד

טוגדר פארמה בע"מ

462010

232771

17/01/2019

מניות

 .1אישורו של הסדר ,על פי סעיף  350לחוק החברות ,לפיו תוארך תקופת
המימוש של כתבי אופציה (סדרה  )7עד ליום  3במארס( 2019 ,כולל).

החלטת האסיפה

נימוקים

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול נושאי
משרה ולמדיניות התגמול בחברה.

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים בהתאם לס''  4למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מבנה ההון,
בהתאם לס''  8למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1120880

15350.34

17/01/2019

איגרות חוב

.Please see the attached .1

דיון

דיון

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1131614

403703.5

17/01/2019

איגרות חוב

.Please see the attached .1

דיון

דיון

קרדן אן.וי.

1113034

339590.1

17/01/2019

איגרות חוב

 .1דחיית מועדים נוסח ההחלטה :לאשר לדחות את מועד תשלום הקרן
והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה ,אשר היום הקובע
בגינן הינו ביום  ( 20.01.2019ויום התשלום קבוע ליום ,)01.02.2019
למועדים הבאים :המועד הקובע ידחה ליום  .201902.20.יום התשלום
ידחה ליום  201903.03.הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך
להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו .יודגש ,כי למעט השינוי
במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או
נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות .למען הסר ספק דחיית
המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב מן המסחר
בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור ,ו/או בהחלטה באם
תתקבל ,משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על כל זכות ואין בה
כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות
החוב על סעדים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו /או הדין בשל אי
ביצוע התחייבויות החברה במועדן .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות
השיפוי והמימון שבסעיף  7לזימון המצ"ב ,ולעניין זה ,יראו את האמור בסעיף
 7להלן ,כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

קרדן אן.וי.

1113034

339590.1

17/01/2019

איגרות חוב

 .2הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי תשלום הקרן והריבית מעת
לעת ,ובסה" כ דחייה כוללת עד  60יום במצטבר ( מלבד דחיית המועד הנידון
באסיפה זו) נוסח ההחלטה :להסמיך את הנאמן לדחות מעת לעת את מועדי
תשלום הקרן והריבית ( מועד קובע ומועד תשלום) ,בתקופות שלא יעלו על
 30ימים כל דחייה ,ובלבד שסך הימים אשר יידחו בהתאם להחלטה זו לא
יעלה על  60יום (באופן מצטבר) .הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה
תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו .יודגש ,כי למעט
השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי
אחר ו /או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות .למען הסר ספק
דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב מן
המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור ,ו/או בהחלטה
באם תתקבל ,משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על כל זכות
ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי
אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו /או הדין בשל
אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן .ההחלטה בסעיף זה כפופה
להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  7לזימון המצ"ב ,ולענ

ללא המלצה

ברוקלנד אפריל לימיטד (בהשעיה)

1136993

34127.6

17/01/2019

איגרות חוב

 .1תיקון שטר הנאמנות  :לתקן את שטר הנאמנות בהתאם לנוסח המצ"ב
כנספח ג' לכתב ההצבעה .ההחלטה בסעיף  1.1זה כפופה להתחייבות
השיפוי והמימון שבסעיף  9לזימון זה ,ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9
שלהלן ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

עבר

עבר

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

ברוקלנד אפריל לימיטד (בהשעיה)

1136993

34127.6

17/01/2019

איגרות חוב

 .2אישור פטור וויתור על טענות ותביעות למר רונאל בן דב ולDabby -
 - Management LLCבמסגרת תפקידו בחברה ובחברות הקבוצה :לאשר
מתן פטור וויתור ממחזיקי אגרות החוב על טענות ותביעות כלפי מר רונאל
בן דב ו  - Dabby Management LLCבמסגרת תפקידו בחברה ובחברות
המוחזקות על ידי החברה (במישרין ו/או בעקיפין) והכל כמפורט להלןThe :
,bondholders will not pursue any causes of action, charges
damages or claims of any kind against Dabby Management LLC
)"separately and together the "CRO(and/or Ronel Ben Dov
arising from or related to the CRO's engagement by the
Company or its subsidiaries, except to the extent of any such
claims that are found in a final judgment by a court of competent
jurisdiction (not subject to further appeal) on the merits to have
.resulted from either of the CRO's bad faith, self-dealing or fraud
The bondholders' confirm that the CRO shall be entitled to rely
upon the foregoing representation in accepting any engagement
with the Company. The bondholders authorize the trustee to
issue an

ללא המלצה

ברוקלנד אפריל לימיטד (בהשעיה)

1136993

34127.6

17/01/2019

איגרות חוב

 .3לא לכנס אסיפה שעל סדר יומה העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או
מימוש בטוחות :להורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב לצורך
קבלת החלטות בדבר העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או מימוש
בטוחות בגין אילו מהעילות הקיימות נכון למועד זה ואילו מהעילות אשר
תקומנה עובר למועד זה ,וזאת עד למועד בו יסבור הנאמן ,לאחר התייעצות
עם הנציגות המשותפת למחזיקי אגרות החוב ובהתאם לעצת ב"כ הנאמן
ומחזיקי אגרות החוב ,כי יש לכנס אסיפה כאמור ,ומבלי שיהיה בכך משום
ויתור ו /או מחילה כלשהם מצד מחזיקי אגרות החוב ,לרבות על סעדים
וזכויות בהתאם לשטר הנאמנות ו /או על פי הדין ומבלי שיהיה בכך כדי לגרוע
מזכויות מחזיקי אגרות החוב .מובהר בזאת כי אין בהחלטה שבסעיף  1.3זה
כדי לגרוע מזכותם של הנאמן או מחזיקי אגרות החוב (אחד או יותר) לדרוש
כינוסה של אסיפת מחזיקים בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ,תשכ"ח-
 1968ושטר הנאמנות לאגרות החוב .ההחלטה בסעיף  1.3זה כפופה
להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  9לזימון זה ,ולעניין זה יראו את האמור
בסעיף  9שלהלן ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1143262

74639

17/01/2019

איגרות חוב
להמרה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

 1.1אישור עקרוני אינדיקטיבי ולא מחייב של עקרונות להסדר בין החברה
לבין מחזיקי אגרות החוב ,לפי הצעת החברה או לפי הצעת הנציגות :לאשר
באופן עקרוני ,אינדיקטיבי ולא מחייב אחד משני סטים של עקרונות להסדר
בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב כדלקמן .1 :עקרונות להסדר בין
החברה לבין מחזיקי אגרות החוב כפי שהציעה החברה במצגת שפרסמה
מיום  9.1.2019כולל אישור החברה ,כפי שנמסר בע"פ במסגרת אסיפת
הדיווח ,כי גיוס ההון יהא לסך של  18מיליון דולר ("עקרונות ההסדר של
החברה") .או  .2עקרונות להסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב על
פי עקרונות ההסדר של החברה בתוספת התנאי המוצע על ידי נציגות
מחזיקי אגרות החוב (" עקרונות ההסדר עם תנאי הנציגות") ,כמפורט להלן:
הוספת סך של  3,500,000דולר ("הסכום המוזרם") אשר יוזרם לחברה על
ידי בעלי המניות או לא ישולם במזומן על ידי החברה ל ,Rainmaker -לפי
העניין ,באילו מהדרכים המפורטות להלן ( כולל שילוב ביניהן) וזאת כנגד
הקצאת אגרות חוב (סדרה א') :א .הזרמת הסכום המוזרם על ידי בעלי
מניות בחברה ,כולם או חלקם ,כנגד הקצאת אגרות חוב (סדרה א'); ו/או  -ב.
הפחתת הסכום במזומן שישולם ל  Rainmakerבגין רכישת חלק מיתרת
מניות  Team Internetמסך של  13,500,000דולר לסך של 10,000,000
דולר כאשר ההפרש (קרי ,סך השווה לסכום המוזרם) ישולם ל Rainmaker
בדרך של הקצאת אגרות חוב (סדרה א') .בנוסף ,לעניין ס"ק  2לעיל• :
האפשרויות המפורטות בס"ק א ו -ב לעיל יכול שיחולו במשולב באופן שחלק
מהסכום המוזרם יוזרם בהתאם למפורט בס"ק א לעיל והיתרה כמפורט
בס" ק ב לעיל והכל כנגד הקצאת אגרות חוב (סדרה א') כאמור • .הסכום
המוזרם ישמש לצורך הגדלת התשלום למחזיקי אגרות החוב (לסדרה
המוגדלת בהתאם למפורט בס"ק  2לעיל) בסמוך למועד כניסת ההסדר
לתוקף או לקלוזינג ,כפי שייקבע בהסדר (ככל שיאושר) • .ככל שבמסגרת
הנפקת הזכויות שתבצע החברה יוזרם לחברה ,על ידי בעלי המניות של
החברה ,סכום העולה על סך של  10,000,000דולר (ההפרש בין הסכום
שיוזרם בפועל לבין סך של  10,000,000דולר יכונה" :סך ההפרש") יופחת
הסכום המוזרם במלוא סך ההפרש .בהתאם ,ככל שסך ההפרש יעמוד על
סך של  3,500,000דולר או יעלה עליו (קרי ,שבמסגרת הנפקת הזכויות
יוזרם לחברה סכום כולל השווה או עולה על סך של  13,500,000דולר),
התנאי הכלול בסעיף  2לעיל יתבטל .בהתאם לעקרונות ההסדר של החברה,
סך ההפרש ישמש לצורך הגדלת התשלום למחזיקי אגרות החוב בשנת
 2019לעניין סעיף  .1.1זה מובהר כדלקמן • :מובהר כי ההצעה על פי ס"ק 2
לעיל מובאת ללא אישורם המקדים של החברה ו /או בעלי המניות של
החברה ו/או  Rainmakerו /או הסכמת מי מהם להצעה זו וכי אין בהצבעה
על סעיף זה כל התחייבות מצדם לקדם ניסוח של מסמכי הסדר ו /או תיקון
לשטר הנאמנות על פי עקרונות הצעת ההחלטה המובאים בסעיף זה • .כל
מחזיק נדרש להצביע על אחד משני סטים של עקרונות קרי ,בעד עקרונות
ההסדר של החברה או בעד עקרונות ההסדר עם תנאי הנציגות .מחזיק אשר
יצביע בעד שני הסטים של עקרונות ,הצבעתו תיפסל • .מובהר כי הצבעה
"בעד" במערכת ההצבעה האלקטרונית ,משמעה הצבעה בעד עקרונות
ההסדר של החברה ,ואילו הצבעה "נגד" במערכת ההצבעה האלקטרונית,
משמעה הצבעה בעד עקרונות ההסדר עם תנאי הנציגות • .החלטה סופית
הצגה ודיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017

ללא המלצה

תיא חברה להשקעות בע"מ

796011

160928

20/01/2019

מניות

תיא חברה להשקעות בע"מ

796011

160928

20/01/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של מר דוד שלכט כדירקטור בחברה וכיו"ר הדירקטוריון
לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

בעד

תיא חברה להשקעות בע"מ

796011

160928

20/01/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של דר' אריה גניגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

בעד

תיא חברה להשקעות בע"מ

796011

160928

20/01/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של גב' ציפורה (ציפי) הלברכט כדירקטורית בלתי תלויה
בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

בעד

תיא חברה להשקעות בע"מ

796011

160928

20/01/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של מר עמירם גניגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

בעד

תיא חברה להשקעות בע"מ

796011

160928

20/01/2019

מניות

תיא חברה להשקעות בע"מ

796011

160928

20/01/2019

מניות

יו ניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

1093558

39672

20/01/2019

מניות

 .6מינוי מר אסף יריב לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום  20בינואר
 2019לתקופת כהונה ראשונה בת  3שנים ,בהתאם לסעיף  245לחוק
החברות.
 .7מינוי משרד רו"ח בריטמן ,אלמגור ,זהר ושות' ,כרואי החשבון המבקרים
של החברה והחברות המוחזקות שלה ,עד תום האסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה ,ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו,
בהתאם להמלצת וועדת הביקורת.
דיון בדו" חות הכספיים ובדו" ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר .2017

החלטת האסיפה

נימוקים

לא עבר

דיון
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' 1.1-1.2
למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי רואה
חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

בעד

דיון

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

יו ניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

1093558

39672

20/01/2019

מניות

 .2מינוי של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר (Ernst &amp; Young
 ,)Israelכרואה חשבון מבקר של החברה ,והסמכת דירקטוריון החברה
לקבוע את שכרו.

יו ניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

1093558

39672

20/01/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של מר אלי כהן כיו"ר דירקטוריון החברה.

נגד

יו ניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

1093558

39672

20/01/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של מר גולן ביטון כדירקטור בחברה

בעד

עבר

יו ניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

1093558

39672

20/01/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של מר ניר בן צבי כדירקטור בחברה

בעד

עבר

יו ניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

1093558

39672

20/01/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של מר רונן רוזנבלום כדירקטור בחברה

בעד

עבר

יו ניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

1093558

39672

20/01/2019

מניות

 .7מינוי מחדש של הגב' מיטל רן זוהרה כדירקטורית בלתי תלויה בחברה

בעד

עבר

יו ניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

1093558

39672

20/01/2019

מניות

 .8מינוי גב' שלי הרפז -גרינברג כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד

עבר

יו ניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

1093558

39672

20/01/2019

מניות

יו ניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

1093558

39672

20/01/2019

מניות

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1120880

12194.8

21/01/2019

איגרות חוב

נושאים שעל סדר היום

 .9אישור הענקת כתבי אופציה למר יוסי חתן ,סמנכ"ל הכספים של החברה,
הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.
 .10אישור תשלום מענק מיוחד בגין עסקת  .Grow X Global Ltdלמר ניר
בן צבי ,דירקטור בחברה ,הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.
 .1דיווח מאת הנהלת החברה בדבר הנפקת המניות הפרטית המתוכננת של
בי קומיוניקיישנס בע"מ (להלן" :בי קום") ובדבר החלטת דירקטוריון החברה
שלא להשתתף בהנפקה האמורה כפי שפורט ברקע במסגרת הזימונים
לאסיפות ההצבעה ובהתאם לפירוט בהודעת החברה אשר צורפה כנספח
א 1לזימונים לאסיפות ההצבעה.

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' 1.1-1.2
למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

הורד מסדר היום

דיון

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1120880

12194.8

21/01/2019

איגרות חוב

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

דיון

דיון

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1131614

396342.4

21/01/2019

איגרות חוב

 .1דיווח מאת הנהלת החברה בדבר הנפקת המניות הפרטית המתוכננת של
בי קומיוניקיישנס בע"מ (להלן" :בי קום") ובדבר החלטת דירקטוריון החברה
שלא להשתתף בהנפקה האמורה כפי שפורט ברקע במסגרת הזימונים
לאסיפות ההצבעה ובהתאם לפירוט בהודעת החברה אשר צורפה כנספח
א 1לזימונים לאסיפות ההצבעה

דיון

דיון

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1131614

396342.4

21/01/2019

איגרות חוב

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

דיון

דיון

אירונאוטיקס בע"מ

1141142

712182

21/01/2019

מניות

אירונאוטיקס בע"מ

1141142

712182

21/01/2019

מניות

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1120880

12194.8

21/01/2019

איגרות חוב

.1.1לתמוך או להתנגד להחלטת החברה שלא להשתתף בהנפקה הפרטית
של בי קום קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב לפיה הינם תומכים או
מתנגדים להחלטת החברה שלא להשתתף בהנפקה הפרטית של בי קום.
מובהר בזאת כי הנאמן יביא את עמדת מחזיקי אגרות החוב במסגרת הצעת
ההחלטה שבסעיף זה ,כפי שתהא ,לידיעת החברה .מובהר בזאת כי הצבעה
"בעד" משמעה תמיכה בהחלטת החברה שלא להשתתף בהנפקה הפרטית
של בי קום והצבעה "נגד" משמעה התנגדות להחלטת החברה שלא
להשתתף בהנפקה הפרטית של בי קום .לאור האמור ,ככל שלמעלה מ 50%
מהמחזיקים המשתתפים בהחלטה זו ,למעט הנמנעים (ובכפוף לפסילת
קולות בגין ניגודי עניינים בקרב המשתתפים בהחלטה ,ככל שתהיינה,
בהתאם למפורט בכתב ההצבעה) יצביעו נגד קרי ,כי הם מתנגדים להחלטת
החברה שלא להשתתף בהנפקה הפרטית של בי קום ,המשמעות הינה
להורות לחברה להשתתף בהנפקה הפרטית של בי קום וזאת בהתאם
ובכפוף לתוצאות הצעת ההחלטה שבסעיף  1.2לעיל ,לרבות ההבהרות
הכלולות בה .ההחלטה בסעיף  1.1זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון
שבסעיף  9לזימון זה ,ולעניין זה יראו את האמור בסעיף  9שלהלן ,כחלק
בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי רואה
חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

הורד מסדר היום

דיון

 .1תיקון תקנון החברה והוספת מנגנון לאישור עסקאות כאמור בסעיף
 )1(270לחוק החברות תשנ"ט  , 1999שאינן חריגות ,וזאת בהתאם
להוראות סעיף  271לחוק החברות וכן תיקוני הגהה.
 .2אישור חידוש פוליסת הביטוח אחריות ומסגרת לשכבת כיסוי נוספת עבור
דירקטורים ונושאי משרה בחברה (שאינם נמנים עם בעלי השליטה בחברה
או קרוביה ולמעט המנכ"ל).

נימוקים

נגד

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא שינויים
בתקנון החברה ובמתכונת דיווח ,בהתאם לס'' 16
למדיניות

בעד

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא ביטוח
לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס''  13למדיניות

ללא המלצה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1120880

12194.8

21/01/2019

איגרות חוב

 .2בכפוף לתוצאות הצעת החלטה  1.1לעיל ,מתן הוראות לחברה בדבר
היקף ההשתתפות בהנפקה הפרטית של בי קום ככל שההחלטה שבסעיף
 1.1לעיל לא תתקבל (קרי ,שלמעלה מ  50%ממחזיקי אגרות החוב
מתנגדים להחלטת החברה שלא להשתתף בהנפקה הפרטית של בי קום)
להורות לחברה להשתתף בהנפקה הפרטית של בי קום במחיר מניה
שייקבע במסגרת ההנפקה הפרטית של בי קום ובהיקף כולל שלא יעלה על
אחת משתי החלופות שלהלן :א .השתתפות בסך כולל שייקבע על ידי
החברה ובלבד שלא יעלה על  40מיליון  .₪ב .השתתפות בסך כולל שייקבע
על ידי החברה בהיקף של  40מיליון  ₪ומעלה .מובהר בזאת כדלקמן• :
ההצבעות שבסעיף  1.2לעיל תבדקנה רק אם ההחלטה שבסעיף  1.1לא
תתקבל משמע ,אם במסגרת ההחלטה שבסעיף  1.1לעיל למעלה מ 50%
מהמחזיקים ( בכפוף לפסילת קולות בגין ניגודי עניינים בקרב המשתתפים
בהחלטה ,ככל שתהיינה ,בהתאם למפורט בכתב ההצבעה) יצביעו נגד קרי,
כי עמדתם היא שהם מתנגדים להחלטת החברה שלא להשתתף בהנפקה
הפרטית של בי קום • .ככל ששתי סדרות אגרות החוב (סדרה ג') ו( -סדרה
ד') של החברה יחליטו במסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף  1.1לעיל כי הם
מתנגדים להחלטת החברה (בהתאם למפורט לעיל) ,ההח

ללא המלצה

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1131614

396342.4

21/01/2019

איגרות חוב

 .1לתמוך או להתנגד להחלטת החברה שלא להשתתף בהנפקה הפרטית
של בי קום קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב לפיה הינם תומכים או
מתנגדים להחלטת החברה שלא להשתתף בהנפקה הפרטית של בי קום.
מובהר בזאת כי הנאמן יביא את עמדת מחזיקי אגרות החוב במסגרת הצעת
ההחלטה שבסעיף זה ,כפי שתהא ,לידיעת החברה .מובהר בזאת כי הצבעה
"בעד" משמעה תמיכה בהחלטת החברה שלא להשתתף בהנפקה הפרטית
של בי קום והצבעה "נגד" משמעה התנגדות להחלטת החברה שלא
להשתתף בהנפקה הפרטית של בי קום .לאור האמור ,ככל שלמעלה מ 50%
מהמחזיקים המשתתפים בהחלטה זו ,למעט הנמנעים (ובכפוף לפסילת
קולות בגין ניגודי עניינים בקרב המשתתפים בהחלטה ,ככל שתהיינה,
בהתאם למפורט בכתב ההצבעה) יצביעו נגד קרי ,כי הם מתנגדים להחלטת
החברה שלא להשתתף בהנפקה הפרטית של בי קום ,המשמעות הינה
להורות לחברה להשתתף בהנפקה הפרטית של בי קום וזאת בהתאם
ובכפוף לתוצאות הצעת ההחלטה שבסעיף  1.2לעיל ,לרבות ההבהרות
הכלולות בה .ההחלטה בסעיף  1.1זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון
שבסעיף  9לזימון זה ,ולעניין זה יראו את האמור בסעיף  9שלהלן ,כחלק
בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1131614

396342.4

21/01/2019

איגרות חוב

 .2בכפוף לתוצאות הצעת החלטה  1.1לעיל ,מתן הוראות לחברה בדבר
היקף ההשתתפות בהנפקה הפרטית של בי קום ככל שההחלטה שבסעיף
 1.1לעיל לא תתקבל (קרי ,שלמעלה מ  50%ממחזיקי אגרות החוב
מתנגדים להחלטת החברה שלא להשתתף בהנפקה הפרטית של בי קום)
להורות לחברה להשתתף בהנפקה הפרטית של בי קום במחיר מניה
שייקבע במסגרת ההנפקה הפרטית של בי קום ובהיקף כולל שלא יעלה על
אחת משתי החלופות שלהלן :א .השתתפות בסך כולל שייקבע על ידי
החברה ובלבד שלא יעלה על  40מיליון  .₪ב .השתתפות בסך כולל שייקבע
על ידי החברה בהיקף של  40מיליון  ₪ומעלה .מובהר בזאת כדלקמן:
•ההצבעות שבסעיף  1.2לעיל תבדקנה רק אם ההחלטה שבסעיף  1.1לא
תתקבל משמע ,אם במסגרת ההחלטה שבסעיף  1.1לעיל למעלה מ 50%
מהמחזיקים ( בכפוף לפסילת קולות בגין ניגודי עניינים בקרב המשתתפים
בהחלטה ,ככל שתהיינה ,בהתאם למפורט בכתב ההצבעה) יצביעו נגד קרי,
כי עמדתם היא שהם מתנגדים להחלטת החברה שלא להשתתף בהנפקה
הפרטית של בי קום • .ככל ששתי סדרות אגרות החוב (סדרה ג') ו( -סדרה
ד') של החברה יחליטו במסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף  1.1לעיל כי הם
מתנגדים להחלטת החברה (בהתאם למפורט לעיל) ,ההחלט

ללא המלצה

א.מ.ת .מיחשוב בע"מ

382010

521195

22/01/2019

מניות

 .1לאשר עדכון של מדיניות התגמול הנוכחית של החברה בהתאם לעדכונים
בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה הכללית של החברה ( מדיניות
התגמול המעודכנת) לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישורה של
האסיפה הכללית של החברה וכמפורט במדיניות התגמול.

בעד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

עבר

נימוקים

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי בנוגע לבחינת מדיניות תגמול.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1120880

12194.8

22/01/2019

איגרות חוב

 .1מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ו( -סדרה ד')
והגדרת סמכויותיה  -החלטה רגילה [ הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו
רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים] למנות
נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ו( -סדרה ד') אשר
סמכויותיה יהיו כדלקמן .1.1.1 :לסייע לנאמנים לאגרות החוב (סדרה ג') ו-
(סדרה ד') ("הנאמנים") ולפעול כשלוח של הנאמנים :א .בבדיקת אפשרות
של גיבוש הצעת הסדר עם החברה; ב .בבדיקת מצבה הכספי של החברה
ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר המוצע ,ככל שיוצע ,לרבות חלופות הפירוק;
ג .בבדיקת הסעדים העומדים למחזיקים ככל שחלופת ההסדר אינה
אפשרית;  .1.1.2במידה והנאמנים ,בהתייעצות עם הנציגות ,היועץ המשפטי
והמומחים (כהגדרתם בסעיף  1.1.4להלן) יגיעו למסקנה ,כי יש טעם בניהול
משא ומתן על הסדר עם החברה ,תנהל הנציגות יחד עם הנאמנים וכשלוחה
שלהם מו"מ עם החברה לגיבוש הסכמות ו/או מתווה ו/או הסדר אשר ,ככל
שיגובשו ,יובאו לאישור מחזיקי אגרות החוב; .1.1.3במידה והנאמנים,
בהתייעצות עם הנציגות היועץ המשפטי והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.4
להלן) יגיעו למסקנה כי אין טעם בניהול משא ומתן על הסדר

ללא המלצה

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1131614

396342.4

22/01/2019

איגרות חוב

 .1מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ו( -סדרה ד')
והגדרת סמכויותיה  -החלטה רגילה [ הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו
רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים] למנות
נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ו( -סדרה ד') אשר
סמכויותיה יהיו כדלקמן .1.1.1 :לסייע לנאמנים לאגרות החוב (סדרה ג') ו-
(סדרה ד') ("הנאמנים") ולפעול כשלוח של הנאמנים :א .בבדיקת אפשרות
של גיבוש הצעת הסדר עם החברה; ב .בבדיקת מצבה הכספי של החברה
ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר המוצע ,ככל שיוצע ,לרבות חלופות הפירוק;
ג .בבדיקת הסעדים העומדים למחזיקים ככל שחלופת ההסדר אינה
אפשרית;  .1.1.2במידה והנאמנים ,בהתייעצות עם הנציגות ,היועץ המשפטי
והמומחים (כהגדרתם בסעיף  1.1.4להלן) יגיעו למסקנה ,כי יש טעם בניהול
משא ומתן על הסדר עם החברה ,תנהל הנציגות יחד עם הנאמנים וכשלוחה
שלהם מו"מ עם החברה לגיבוש הסכמות ו/או מתווה ו/או הסדר אשר ,ככל
שיגובשו ,יובאו לאישור מחזיקי אגרות החוב;  .1.1.3במידה והנאמנים,
בהתייעצות עם הנציגות היועץ המשפטי והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.4
להלן) יגיעו למסקנה כי אין טעם בניהול משא ומתן על הסד

ללא המלצה

קרדן אן.וי.

1105535

78361.5

22/01/2019

איגרות חוב

 .1לאשר את דחיית מועד הפדיון הסופי של הקרן והריבית למחזיקי אגרות
החוב (סדרה א') הקבוע ליום  , 31.1.2019ליום  30באפריל 2019 ,או מועד
אחר בסמוך כפי שיקבע בתיאום עם הבורסה לניירות ערך .למען הסר ספק,
הריבית וריבית הפיגורים על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף
שנדחתה כאמור) תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו.
יודגש ,כי למעט השינוי במועדי הריבית והקרן ,כמפורט בסעיף זה לעיל ,לא
הוחלט על כל שינוי אחר או נוסף בתנאי אגרות החוב או בשטר הנאמנות.
למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור הינה טכנית בלבד ונועדה כדי למנוע
את גריעת אגרות החוב (סדרה א') מן המסחר בבורסה .יובהר כי אין בדחייה
זו ,משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') על זכות
כלשהי ואין בה כדי לגרוע מזכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') או
להוות משום ויתור על סעדים המוקנים להם על פי שטר הנאמנות ו /או הדין
בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן.

ללא המלצה

גול פרטנרס בע"מ (מחוקה)

1093046

0

23/01/2019

מניות

 .1אישור הסכם רכישת מניות ופרעון התחייבות מול אחד מבעלי השליטה
בחברה.

בעד

אלומיי קפיטל בע"מ

1082635

341616

24/01/2019

מניות

To elect Dr. Michael J. Anghel as a new external director for .1
an initial three-year term

בעד

אלומיי קפיטל בע"מ

1082635

341616

24/01/2019

מניות

בריינסוויי בע"מ

1100718

360598

24/01/2019

מניות

בריינסוויי בע"מ

1100718

360598

24/01/2019

מניות

בריינסוויי בע"מ

1100718

360598

24/01/2019

מניות

Approval of the terms of service of the external director .2
nominee, as set forth in the proxy statement
 .1מתן כתבי פטור לנושאי המשרה בחברה ,למעט למנכ"ל החברה ,כמפורט
בהרחבה בסעיף  3לדוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של
החברה (מצורף).
 .2מתן כתב פטור למנכ"ל החברה ,כמפורט בהרחבה בסעיף  3לדוח מיידי
בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה (מצורף).
 .3מתן כתבי שיפוי חדשים לנושאי המשרה בחברה ,למעט למנכ"ל החברה,
כמפורט בהרחבה בסעיף  4לדוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת
של החברה (מצורף).

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לעסקת בעלי עניין.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' 1.1-1.2
למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא שכר
דירקטורים ודחצים ,בהתאם לס''  4.2.8למדיניות

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לכתב פטור.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לכתב פטור.

נגד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לכתב שיפוי.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

בריינסוויי בע"מ

1100718

360598

24/01/2019

מניות

בריינסוויי בע"מ

1100718

360598

24/01/2019

מניות

בריינסוויי בע"מ

1100718

360598

24/01/2019

מניות

בריינסוויי בע"מ

1100718

360598

24/01/2019

מניות

בריינסוויי בע"מ

1100718

360598

24/01/2019

מניות

בריינסוויי בע"מ

1100718

360598

24/01/2019

מניות

לפידות קפיטל בע"מ

642017

615532

24/01/2019

מניות

לפידות קפיטל בע"מ

642017

615532

24/01/2019

מניות

פריון נטוורק בע"מ

1095819

312708

24/01/2019

מניות

פריון נטוורק בע"מ

1095819

312708

24/01/2019

מניות

פריון נטוורק בע"מ

1095819

312708

24/01/2019

מניות

פריון נטוורק בע"מ

1095819

312708

24/01/2019

מניות

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1143262

73932

24/01/2019

איגרות חוב
להמרה

איי.סי .בי השקעות ביוטכנולוגיה בע"מ

1097054

15897

28/01/2019

מניות

איי.סי .בי השקעות ביוטכנולוגיה בע"מ

1097054

15897

28/01/2019

מניות

איי.סי .בי השקעות ביוטכנולוגיה בע"מ

1097054

15897

28/01/2019

מניות

איי.סי .בי השקעות ביוטכנולוגיה בע"מ

1097054

15897

28/01/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום
 .4מתן כתב שיפוי חדש למנכ"ל החברה ,כמפורט בהרחבה בסעיף  4לדוח
מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה (מצורף).
 .5הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תקנון ההתאגדות של החברה
בהתאם ,בכפוף לתמחור של מניות החברה ( )pricingבמסגרת הנפקה
ראשונה של מניות החברה בבורסת הנאסד"ק ,בתוך  12חודשים ממועד
החלטה זו ,ומיד לאחר תמחור כאמור ,כמפורט בסעיף  5לדוח זה.
 .6תיקון תקנון ההתאגדות של החברה ,כמפורט בהרחבה בסעיף  6לדוח
מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה (מצורף).
 .7תיקון תקנות  87 ,77-78ו 98.1-לתקנון החברה ,ביחס לדירקטורים
החיצוניים ( ככל שתיקון תקנות אלו יאושר ,הרי שהתקנון יתוקן בהתאם גם
אם ההחלטה לתקן את יתר סעיפי התקנון לא תתקבל) ,כמפורט בהרחבה
בסעיף  6.3לדוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה
(מצורף).
 .8מעבר למתכונת דיווח לפי כללי הU.S Securities Exchange Act Of -
 (1934דיני ניירות הערך האמריקאים) בכפוף להשלמת הנפקה ורישום של
מניות החברה למסחר בבורסת הנאסד"ק ,כמפורט בהרחבה בסעיף  7לדוח
מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה (מצורף).
 .9אישור תיקון מדיניות התגמול ,כמפורט בהרחבה בסעיף  8לדוח מיידי
בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה (מצורף).
 .1אישור תשלום מענק חד פעמי בגובה  250אלפי ש"ח ברוטו למנכ"ל
החברה ,מר אמיר תירוש
 .2אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בשליטת בעל
השליטה בחברה ,מר יעקב לוקסנבורג
To approve the appointment of Mr. Doron Gerstel to serve as .1
a director for a period commencing on the date of the Meeting
and until the third annual general meeting of the shareholders of
the Company following the Meeting or his earlier resignation or
.removal, as applicable
To approve the appointment of Mr. Rami Schwartz to serve as .2
a director for a period commencing on the date of the Meeting
and until the third annual general meeting of the shareholders of
the Company following the Meeting or his earlier resignation or
.removal, as applicable
To approve the amendment to the Company’s articles of .3
association as detailed in the Proxy Statement dated December
.2018 ,19
;To approve the appointment of Kost Forer Gabbay &amp .4
Kasierer, a member of Ernst &amp; Young Global, as the
independent public auditors of the Company for the year ending
on December 31, 2018, 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
 .1העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי מותנה [ הרוב הדרוש לצורך קבלת
החלטה זו הינו רוב רגיל מכלל הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט
הנמנעים]
 .1אישור התקשרות של החברה או  ( BSPלפי העניין) עם ,HyperBio
בהסכם למתן רישיון שימוש ל HyperBio -בטכנולוגיה של .BSP
 .2אישור התקשרותה של החברה בהסכם המחאה עם  ,CIBלפיו CIB
תעביר ותמחה לחברה את כל התחייבויותיה וזכויותיה בעסקת השקעה
בחברה במטרה ,בקשר עם ביצוע יתרת השקעה בסך של  250,000דולר
וזכויות נוספות.
 .3אישור התקשרותה של החברה בהסכם מייסדים עם ,.Shizim Ltd
להקמת מאיץ ( ,)Acceleratorאשר לבעל השליטה יש בו עניין אישי כמפורט
בזימון האסיפה.
 .4אישור התיקון המוצע לתנאי כתבי האופציה אשר הוענקו למר צינגשי
חואנג ,יו"ר דירקטוריון ,נשיא ובעל השליטה בחברה ,בהתאם להחלטת
האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ביום  26באפריל,2018 ,
כמפורט בדוח זימון האסיפה.

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

נגד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לכתב שיפוי.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע להגדלת ההון
הרשום.

נגד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לשינויים בתקנון
החברה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לשינויים בתקנון
החברה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לשינויים
במתכונת דיווח.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למדיניות התגמול.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול נושאי
משרה בכירים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול נושאי
משרה בכירים הנמנים על בעלי השליטה בחברה.

נגד
בעד

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא שינויים
בתקנון החברה ובמתכונת דיווח ,בהתאם לס'' 16
למדיניות

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי רואה
חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

בעד

ללא המלצה
נגד

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא עסקאות עם
בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות

נגד

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא עסקאות עם
בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות

נגד

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא עסקאות עם
בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות

נגד

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים ,משתנה הוני ,בהתאם לס''  4.2.5למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

איי.סי .בי השקעות ביוטכנולוגיה בע"מ

1097054

15897

28/01/2019

מניות

איי.סי .בי השקעות ביוטכנולוגיה בע"מ

1097054

15897

28/01/2019

מניות

איי.סי .בי השקעות ביוטכנולוגיה בע"מ

1097054

15897

28/01/2019

מניות

איי.סי .בי השקעות ביוטכנולוגיה בע"מ

1097054

15897

28/01/2019

מניות

איי.סי .בי השקעות ביוטכנולוגיה בע"מ

1097054

15897

28/01/2019

מניות

איי.סי .בי השקעות ביוטכנולוגיה בע"מ

1097054

15897

28/01/2019

מניות

 .10מינוי מחדש של פרופסור מיכאל אלדר לתפקיד דירקטור חיצוני בחברה,
לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים ,שתחל ביום  23בפברואר.2019 ,

פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ

199018

162544

28/01/2019

מניות

Approval of the amended and restated compensation policy for .1
Company’s officers

בעד

פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ

199018

162544

28/01/2019

מניות

Approval of an extension of Mr. Haim Siboni’s engagement as .2
the Company’s chief executive officer

בעד

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ

199018

162544

28/01/2019

מניות

Approval of Mrs. Sivan Siboni Scherf’s terms of office as the .3
Company’s VP human resources

בעד

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ

199018

162544

28/01/2019

מניות

Approval of a development services agreement between the .4
.Company and Magna B.S.P Ltd

בעד

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1120880

11352.25

28/01/2019

איגרות חוב

 .1מספר חברי הנציגות המשותפת לבחור כי הנציגות המשותפת של מחזיקי
אגרות החוב (סדרה ג') ו( -סדרה ד') תמנה חבר אחד או שני חברי נציגות.
הקולות שישתתפו בהצבעה במסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף  1.1זה
יספרו יחד עם קולות המצביעים של אגרות החוב (סדרה ד') כהצבעה אחת
כוללת לשתי הסדרות יחדיו כך שמספר החברים שירכיבו את הנציגות
המשותפת יקבע על פי החלופה אשר תקבל את מרבית הקולות בקרב שתי
הסדרות כאמור; מובהר בזאת כי במערכת ההצבעות האלקטרונית –
•הצבעה "בעד" משמעה הצבעה על מינוי נציג אחד• .הצבעה "נגד" משמעה
הצבעה על מינוי שני נציגים .ההחלטה בסעיף  1.1זה כפופה להתחייבות
השיפוי והמימון שבסעיף  9לזימון זה ,ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9
שלהלן ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1120880

11352.25

28/01/2019

איגרות חוב

 .2קביעת זהות הנציגים אשר יכהנו בנציגות המשותפת :פרפורמנס שוקי הון
( )1992בע"מ – באמצעות מר אדוארד קלר – הצהרת מועמד לנציגות
והצעת שכ"ט מצורפים כנספח 2א לכתב ההצבעה• .בקשר עם הצעת
ההחלטה שבסעיף  1.2לעיל יובהר כי• :הקולות שישתתפו בהצבעה
במסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף  1.2זה יספרו יחד עם קולות המצביעים
של אגרות החוב (סדרה ד') כהצבעה אחת כוללת לשתי הסדרות יחדיו.
•בהתאם לתוצאות ההצבעה במסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף  1.1לעיל
בדבר מספר חברי הנציגות המשותפת שימונו (שתיקבענה בהתאם למפורט
לעיל) ,המועמד/ים שימונה/ו כחבר/י הנציגות המשותפת יהיה/ו המועמד/ים
אשר קיבל /ו את מירב הקולות בקרב שתי סדרות אגרות החוב כאמור.
• מחזיקי אגרות החוב רשאים להצביע בעד מועמד אחד או יותר מבין
המועמדים לעיל ,על פי שיקול דעתם .ככל שמחזיק אגרות חוב יצביע בעד
יותר ממועמד אחד ,קולותיו יתחלקו באופן שווה בין כל המועמדים בעדם
הצביע • .מר עופר גזית ביקש להבהיר כי מועמדות כחבר נציגות משותפות
הינה רק כחבר נציגות נוסף ( ככל שיבחרו המחזיקים כי הנציגות המשותפת
תמנה שני חברים) ולא כחבר נציגות יחיד .משכך ,ככל ובמסגרת הצעת
החלטה  1.1יוחלט על מינו

ללא המלצה

נושאים שעל סדר היום
 .5אישור התיקון המוצע לתנאי כתבי האופציה אשר הוענקו למר נינגג'ו
ג'אנג ,דירקטור ומנכ"ל החברה ,בהתאם להחלטת האסיפה הכללית של
בעלי המניות של החברה ביום  26באפריל ,2018 ,כמפורט בדוח זימון
האסיפה.
 .6אישור התיקון המוצע לתנאי כתבי האופציה אשר הוענקו ,בהתאם
להחלטת האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ביום  7בנובמבר,
 ,2018לכל אחד מהדירקטורים הבאים :ה"ה איתן סגל (דירקטור וסמנכ"ל
פיתוח עסקי); מיכאל אלדר (דירקטור חיצוני) ,נאור גילאון (דירקטור) ,ברק
דביר (דירקטור) וגב' אוסנת הילל (דירקטורית חיצונית) ,כמפורט בדוח זימון
האסיפה.
 .7העלאת שכרו החודשי של מר נינגג'ו ג'אנג ,דירקטור ומנכ"ל החברה ,לסך
של  33,673ש"ח (ברוטו).
 .8העלאת שכרו החודשי של מר איתן סגל ,דירקטור וסמנכ" ל פיתוח עסקי
של החברה ,לסך של  28,622ש"ח (ברוטו).
 .9אישור התקשרותה של החברה בהסכם הקצאה פרטית חריגה עם ,CIB
בעלת השליטה בחברה ,לפיו תשקיע  CIBסך של  2מיליון דולר בחברה,
כנגד הקצאת (א)  6,960,748מניות רגילות ,ו( -ב) אופציה לרכישת עד
 6,960,748מניות רגילות.

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

נגד

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים ,משתנה הוני ,בהתאם לס''  4.2.5למדיניות

נגד

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים ,משתנה הוני ,בהתאם לס''  4.2.5למדיניות

בעד

עבר

בעד

עבר

נגד

עבר

נגד

עבר

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים בהתאם לס''  4למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים בהתאם לס''  4למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מבנה ההון,
בהתאם לס''  8למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' 1.1-1.2
למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות שיעור
דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון ,בהתאם לס''
 1.2.1למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למדיניות תגמול.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול נושאי
משרה ודירקטורים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול נושאי
משרה ודירקטורים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע להסכמי שירותים.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1120880

11352.25

28/01/2019

איגרות חוב

 .3קביעת זהות הנציגים אשר יכהנו בנציגות המשותפת :רו" ח רוני אלרואי –
הצהרת מועמד לנציגות והצעת שכ"ט מצורפים כנספח 2ב לכתב ההצבעה
•בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף  1.2לעיל יובהר כי• :הקולות שישתתפו
בהצבעה במסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף  1.2זה יספרו יחד עם קולות
המצביעים של אגרות החוב (סדרה ד') כהצבעה אחת כוללת לשתי הסדרות
יחדיו• .בהתאם לתוצאות ההצבעה במסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1
לעיל בדבר מספר חברי הנציגות המשותפת שימונו (שתיקבענה בהתאם
למפורט לעיל) ,המועמד/ים שימונה/ו כחבר/י הנציגות המשותפת יהיה/ו
המועמד/ים אשר קיבל /ו את מירב הקולות בקרב שתי סדרות אגרות החוב
כאמור • .מחזיקי אגרות החוב רשאים להצביע בעד מועמד אחד או יותר מבין
המועמדים לעיל ,על פי שיקול דעתם .ככל שמחזיק אגרות חוב יצביע בעד
יותר ממועמד אחד ,קולותיו יתחלקו באופן שווה בין כל המועמדים בעדם
הצביע • .מר עופר גזית ביקש להבהיר כי מועמדות כחבר נציגות משותפות
הינה רק כחבר נציגות נוסף ( ככל שיבחרו המחזיקים כי הנציגות המשותפת
תמנה שני חברים) ולא כחבר נציגות יחיד .משכך ,ככל ובמסגרת הצעת
החלטה  1.1יוחלט על מינוי חבר נציגות אחד בלבד ,מועמדות של מר ע

ללא המלצה

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1120880

11352.25

28/01/2019

איגרות חוב

 .4קביעת זהות הנציגים אשר יכהנו בנציגות המשותפת :סוול השקעות
שותפות מוגבלת – באמצעות מר שגיא ביגאס – הצהרת מועמד לנציגות
והצעת שכ"ט מצורפים כנספח 2ג לכתב ההצבעה •בקשר עם הצעת
ההחלטה שבסעיף  1.2לעיל יובהר כי• :הקולות שישתתפו בהצבעה
במסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף  1.2זה יספרו יחד עם קולות המצביעים
של אגרות החוב (סדרה ד') כהצבעה אחת כוללת לשתי הסדרות יחדיו.
•בהתאם לתוצאות ההצבעה במסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף  1.1לעיל
בדבר מספר חברי הנציגות המשותפת שימונו (שתיקבענה בהתאם למפורט
לעיל) ,המועמד/ים שימונה/ו כחבר/י הנציגות המשותפת יהיה/ו המועמד/ים
אשר קיבל /ו את מירב הקולות בקרב שתי סדרות אגרות החוב כאמור.
• מחזיקי אגרות החוב רשאים להצביע בעד מועמד אחד או יותר מבין
המועמדים לעיל ,על פי שיקול דעתם .ככל שמחזיק אגרות חוב יצביע בעד
יותר ממועמד אחד ,קולותיו יתחלקו באופן שווה בין כל המועמדים בעדם
הצביע • .מר עופר גזית ביקש להבהיר כי מועמדות כחבר נציגות משותפות
הינה רק כחבר נציגות נוסף ( ככל שיבחרו המחזיקים כי הנציגות המשותפת
תמנה שני חברים) ולא כחבר נציגות יחיד .משכך ,ככל ובמסגרת הצעת
החלטה  1.1יוחלט על מינוי חבר

ללא המלצה

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1120880

11352.25

28/01/2019

איגרות חוב

 .5קביעת זהות הנציגים אשר יכהנו בנציגות המשותפת :מר עופר גזית –
הצהרת מועמד לנציגות והצעת שכ"ט מצורפים כנספח 2ד לכתב ההצבעה.
•בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף  1.2לעיל יובהר כי• :הקולות שישתתפו
בהצבעה במסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף  1.2זה יספרו יחד עם קולות
המצביעים של אגרות החוב (סדרה ד') כהצבעה אחת כוללת לשתי הסדרות
יחדיו• .בהתאם לתוצאות ההצבעה במסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1
לעיל בדבר מספר חברי הנציגות המשותפת שימונו (שתיקבענה בהתאם
למפורט לעיל) ,המועמד/ים שימונה/ו כחבר/י הנציגות המשותפת יהיה/ו
המועמד/ים אשר קיבל /ו את מירב הקולות בקרב שתי סדרות אגרות החוב
כאמור • .מחזיקי אגרות החוב רשאים להצביע בעד מועמד אחד או יותר מבין
המועמדים לעיל ,על פי שיקול דעתם .ככל שמחזיק אגרות חוב יצביע בעד
יותר ממועמד אחד ,קולותיו יתחלקו באופן שווה בין כל המועמדים בעדם
הצביע • .מר עופר גזית ביקש להבהיר כי מועמדות כחבר נציגות משותפות
הינה רק כחבר נציגות נוסף ( ככל שיבחרו המחזיקים כי הנציגות המשותפת
תמנה שני חברים) ולא כחבר נציגות יחיד .משכך ,ככל ובמסגרת הצעת
החלטה  1.1יוחלט על מינוי חבר נציגות אחד בלבד ,מועמדות של מר עופר

ללא המלצה

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1131614

353743.2

28/01/2019

איגרות חוב

 .1מספר חברי הנציגות המשותפת לבחור כי הנציגות המשותפת של מחזיקי
אגרות החוב (סדרה ג') ו( -סדרה ד') תמנה חבר אחד או שני חברי נציגות.
הקולות שישתתפו בהצבעה במסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף  1.1זה
יספרו יחד עם קולות המצביעים של אגרות החוב (סדרה ג') כהצבעה אחת
כוללת לשתי הסדרות יחדיו כך שמספר החברים שירכיבו את הנציגות
המשותפת יקבע על פי החלופה אשר תקבל את מרבית הקולות בקרב שתי
הסדרות כאמור; מובהר בזאת כי במערכת ההצבעות האלקטרונית –
•הצבעה "בעד" משמעה הצבעה על מינוי נציג אחד• .הצבעה "נגד" משמעה
הצבעה על מינוי שני נציגים .ההחלטה בסעיף  1.1זה כפופה להתחייבות
השיפוי והמימון שבסעיף  9לזימון זה ,ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9
שלהלן ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1131614

353743.2

28/01/2019

איגרות חוב

 .2קביעת זהות הנציגים אשר יכהנו בנציגות המשותפת :פרפורמנס שוקי הון
( )1992בע"מ – באמצעות מר אדוארד קלר – הצהרת מועמד לנציגות
והצעת שכ"ט מצורפים כנספח 2א לכתב ההצבעה .בקשר עם הצעת
ההחלטה שבסעיף  1.2לעיל יובהר כי• :הקולות שישתתפו בהצבעה
במסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף  1.2זה יספרו יחד עם קולות המצביעים
של אגרות החוב (סדרה ג') כהצבעה אחת כוללת לשתי הסדרות יחדיו.
•בהתאם לתוצאות ההצבעה במסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף  1.1לעיל
בדבר מספר חברי הנציגות המשותפת שימונו (שתיקבענה בהתאם למפורט
לעיל) ,המועמד/ים שימונה/ו כחבר/י הנציגות המשותפת יהיה/ו המועמד/ים
אשר קיבל /ו את מירב הקולות בקרב שתי סדרות אגרות החוב כאמור.
• מחזיקי אגרות החוב רשאים להצביע בעד מועמד אחד או יותר מבין
המועמדים לעיל ,על פי שיקול דעתם .ככל שמחזיק אגרות חוב יצביע בעד
יותר ממועמד אחד ,קולותיו יתחלקו באופן שווה בין כל המועמדים בעדם
הצביע • .מר עופר גזית ביקש להבהיר כי מועמדות כחבר נציגות משותפות
הינה רק כחבר נציגות נוסף ( ככל שיבחרו המחזיקים כי הנציגות המשותפת
תמנה שני חברים) ולא כחבר נציגות יחיד .משכך ,ככל ובמסגרת הצעת
החלטה  1.1יוחלט על מינוי

ללא המלצה

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1131614

353743.2

28/01/2019

איגרות חוב

 .3קביעת זהות הנציגים אשר יכהנו בנציגות המשותפת :רו" ח רוני אלרואי –
הצהרת מועמד לנציגות והצעת שכ"ט מצורפים כנספח 2ב לכתב ההצבעה
בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף  1.2לעיל יובהר כי• :הקולות שישתתפו
בהצבעה במסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף  1.2זה יספרו יחד עם קולות
המצביעים של אגרות החוב (סדרה ג') כהצבעה אחת כוללת לשתי הסדרות
יחדיו• .בהתאם לתוצאות ההצבעה במסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1
לעיל בדבר מספר חברי הנציגות המשותפת שימונו (שתיקבענה בהתאם
למפורט לעיל) ,המועמד/ים שימונה/ו כחבר/י הנציגות המשותפת יהיה/ו
המועמד/ים אשר קיבל /ו את מירב הקולות בקרב שתי סדרות אגרות החוב
כאמור • .מחזיקי אגרות החוב רשאים להצביע בעד מועמד אחד או יותר מבין
המועמדים לעיל ,על פי שיקול דעתם .ככל שמחזיק אגרות חוב יצביע בעד
יותר ממועמד אחד ,קולותיו יתחלקו באופן שווה בין כל המועמדים בעדם
הצביע • .מר עופר גזית ביקש להבהיר כי מועמדות כחבר נציגות משותפות
הינה רק כחבר נציגות נוסף ( ככל שיבחרו המחזיקים כי הנציגות המשותפת
תמנה שני חברים) ולא כחבר נציגות יחיד .משכך ,ככל ובמסגרת הצעת
החלטה  1.1יוחלט על מינוי חבר נציגות אחד בלבד ,מועמדות של מר עו

ללא המלצה

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1131614

353743.2

28/01/2019

איגרות חוב

 .4קביעת זהות הנציגים אשר יכהנו בנציגות המשותפת :סוול השקעות
שותפות מוגבלת – באמצעות מר שגיא ביגאס – הצהרת מועמד לנציגות
והצעת שכ"ט מצורפים כנספח 2ג לכתב ההצבעה בקשר עם הצעת
ההחלטה שבסעיף  1.2לעיל יובהר כי• :הקולות שישתתפו בהצבעה
במסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף  1.2זה יספרו יחד עם קולות המצביעים
של אגרות החוב (סדרה ג') כהצבעה אחת כוללת לשתי הסדרות יחדיו.
•בהתאם לתוצאות ההצבעה במסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף  1.1לעיל
בדבר מספר חברי הנציגות המשותפת שימונו (שתיקבענה בהתאם למפורט
לעיל) ,המועמד/ים שימונה/ו כחבר/י הנציגות המשותפת יהיה/ו המועמד/ים
אשר קיבל /ו את מירב הקולות בקרב שתי סדרות אגרות החוב כאמור.
• מחזיקי אגרות החוב רשאים להצביע בעד מועמד אחד או יותר מבין
המועמדים לעיל ,על פי שיקול דעתם .ככל שמחזיק אגרות חוב יצביע בעד
יותר ממועמד אחד ,קולותיו יתחלקו באופן שווה בין כל המועמדים בעדם
הצביע • .מר עופר גזית ביקש להבהיר כי מועמדות כחבר נציגות משותפות
הינה רק כחבר נציגות נוסף ( ככל שיבחרו המחזיקים כי הנציגות המשותפת
תמנה שני חברים) ולא כחבר נציגות יחיד .משכך ,ככל ובמסגרת הצעת
החלטה  1.1יוחלט על מינוי חבר

ללא המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1131614

353743.2

28/01/2019

איגרות חוב

 .5קביעת זהות הנציגים אשר יכהנו בנציגות המשותפת :מר עופר גזית –
הצהרת מועמד לנציגות והצעת שכ"ט מצורפים כנספח 2ד לכתב ההצבעה.
בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף  1.2לעיל יובהר כי• :הקולות שישתתפו
בהצבעה במסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף  1.2זה יספרו יחד עם קולות
המצביעים של אגרות החוב (סדרה ג') כהצבעה אחת כוללת לשתי הסדרות
יחדיו• .בהתאם לתוצאות ההצבעה במסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1
לעיל בדבר מספר חברי הנציגות המשותפת שימונו (שתיקבענה בהתאם
למפורט לעיל) ,המועמד/ים שימונה/ו כחבר/י הנציגות המשותפת יהיה/ו
המועמד/ים אשר קיבל /ו את מירב הקולות בקרב שתי סדרות אגרות החוב
כאמור • .מחזיקי אגרות החוב רשאים להצביע בעד מועמד אחד או יותר מבין
המועמדים לעיל ,על פי שיקול דעתם .ככל שמחזיק אגרות חוב יצביע בעד
יותר ממועמד אחד ,קולותיו יתחלקו באופן שווה בין כל המועמדים בעדם
הצביע • .מר עופר גזית ביקש להבהיר כי מועמדות כחבר נציגות משותפות
הינה רק כחבר נציגות נוסף ( ככל שיבחרו המחזיקים כי הנציגות המשותפת
תמנה שני חברים) ולא כחבר נציגות יחיד .משכך ,ככל ובמסגרת הצעת
החלטה  1.1יוחלט על מינוי חבר נציגות אחד בלבד ,מועמדות של מר עופר

ללא המלצה

אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ

387019

2502487

28/01/2019

מניות

 .1הארכת תקופת הכהונה של הדירקטורית החיצונית ,הגב' אורנית קרביץ,
לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים כדירקטורית חיצונית בחברה; הגב'
אורנית קרביץ תמשיך להיות זכאית לכל התנאים כמקובל בחברה ביחס
לדירקטורים חיצוניים ,לרבות ,אך לא רק ,גמול שנתי וגמול השתתפות,
היכללות בפוליסת הביטוח לנושאי משרה הקיימת בחברה ,שיפוי וכיו"ב,
וזאת כמפורט בדיווחיה המיידים של החברה ,כך שהגמול יהיה הסכום
השווה לממוצע שבין הסכום המרבי לבין הסכום המזערי כמשמעם בתוספת
השנייה והשלישית לתקנות החברות ( כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור
חיצוני) ,תש"ס"( 2000-תקנות הגמול")( ,היינו ,הסכום המזערי בצירוף
הסכום המרבי לדירקטור חיצוני חלקי שתיים) ,כפי שמתעדכן מאליו מעת
לעת ,וזאת בהתחשב בשינויים במדד ובדרגתה של החברה ( נכון ליום דיווח
זה ,דרגה ה')

בעד

אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ

387019

2502487

28/01/2019

מניות

 .2אישור תגמול לגב' ענת לוין בגין כהונתה כיו"ר דירקטוריון החברה,
בתוקף ממועד אישור תנאי כהונתה באסיפה הכללית של החברה.

בעד

אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ

387019

2502487

28/01/2019

מניות

 .3אישור תנאי העסקתו של מר אלפרד אקירוב כמנכ"ל החברה ואישור
הסדרי ניהול בין החברה לבינו (לרבות באמצעות חברה מטעמו) ,למשך
תקופה של שלוש שנים החל מיום אישור האסיפה .

בעד

דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת

475020

12618508

28/01/2019

אטראו שוקי הון בע"מ

1096106

513556

29/01/2019

מניות

אטראו שוקי הון בע"מ

1096106

513556

29/01/2019

מניות

 .1מינוי מר אפרים צדקה לדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי
יחידת השתתפות
בשותפות
דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
ליום  31בדצמבר .2017
 .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

החלטת האסיפה

נימוקים

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת תגמול
נושאי משרה בכירה.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי בנושא לתגמול נושאי משרה בכירה הנמנים
על בעלי השליטה בחברה.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' 1.1-1.2
למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

דיון

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי לבחינת מינוי רו"ח מבקר.

אטראו שוקי הון בע"מ

1096106

513556

29/01/2019

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר יצחק אפלויג כחבר דירקטוריון החברה עד
לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בדוח זימון
האסיפה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה דירקטוריון
החברה ומידת הכשירות והזמינות של המועמדים.

אטראו שוקי הון בע"מ

1096106

513556

29/01/2019

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של מר אליהו חורי כחבר דירקטוריון החברה עד
לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בדוח זימון
האסיפה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה דירקטוריון
החברה ומידת הכשירות והזמינות של המועמדים.

אטראו שוקי הון בע"מ

1096106

513556

29/01/2019

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

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה דירקטוריון
החברה ומידת הכשירות והזמינות של המועמדים.

סינרג'י כבלים בע"מ (מחוקה)

7780281

0

29/01/2019

איגרות חוב

ג'י.אם.אף לימיטד (מחוקה)

1100791

0

29/01/2019

איגרות חוב

ג'י.אם.אף לימיטד (מחוקה)

1100791

0

29/01/2019

איגרות חוב

 .אישור הסדר נושים
 .אישור תיקון להסכם הפשרה עם מר שמוליק לוי )הרוב הדרוש לקבלת
ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה(.
 .אישור שכר טרחת כונס הנכסים של החברה וסיום הליכי הכינוס )הרוב
הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה(.

ללא המלצה
ללא המלצה
ללא המלצה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1143262

71104

29/01/2019

איגרות חוב
להמרה

 .1אישור עקרוני אינדיקטיבי ולא מחייב של עקרונות להסדר בין החברה לבין
מחזיקי אגרות החוב לפי הצעת החברה או העמדת אגרות החוב לפרעון
מיידי :לאשר אחת מבין הצעות ההחלטה המפורטות להלן :א .אישור עקרוני
אינדיקטיבי ולא מחייב של עקרונות להסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות
החוב לפי הצעת החברה :לאשר באופן עקרוני ,אינדיקטיבי ולא מחייב
עקרונות להסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב כפי שהציעה החברה
במצגת שפרסמה מיום  , 9.1.2019במצגת המשלימה שפרסמה החברה
מיום  23.1.2019ובהבהרה בקשר לעקרונות ההסדר שפורסמה ביום
"( 23.1.2019עקרונות ההסדר של החברה") .או ב .העמדת אגרות החוב
לפירעון מיידי :העמדת מלוא היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב
שבמחזור לפירעון מיידי .לעניין סעיף  1זה מובהר כדלקמן • :כל מחזיק
נדרש להצביע על אחת משתי הצעות ההחלטה קרי ,בעד עקרונות ההסדר
של החברה או בעד העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב .מחזיק אשר
יצביע בעד שתי הצעות ההחלטה ,הצבעתו תיפסל • .מובהר כי הצבעה
"בעד" במערכת ההצבעה האלקטרונית ,משמעה הצבעה בעד עקרונות
ההסדר של החברה ,ואילו הצבעה "נגד" במערכת ההצבעה האלקטרונית,
משמעה הצבעה בעד העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב • .מובהר כי
הצעת ההחלטה שבסעיף ב לעיל איננה אינדיקטיבית וככל ותתקבל הצעת
ההחלטה כאמור ברוב רגיל מבין כלל הקולות אשר ישתתפו בהצבעה (למעט
הנמנעים) ,אגרות החוב תועמדנה לפירעון מיידי במועד פרסום דוח
התוצאות בדבר קבלת החלטה כאמור • .ביחס להצעת ההחלטה שבסעיף א
לעיל  -החלטה סופית ומחייבת בדבר הסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות
החוב ו /או ביחס לתיקון תנאי שטר הנאמנות ,לפי העניין ,תתקבל רק לאחר
שיתקיים ההליך המתאים על פי דין לשם קבלת אישור מחזיקי אגרות החוב
למסמכי ההסדר .עוד יובהר ,כי אופן ההצבעה של מחזיקי אגרות חוב
באסיפה על הצעת החלטה שבסעיף א לא יכבול אותם לגבי אופן הצבעתם
באסיפה שתכונס לשם דיון וקבלת החלטה בנוגע לאישור ההסדר ו/או
התיקון לשטר הנאמנות ,לפי העניין ,והם יהיו רשאים להצביע באסיפה זו
באופן שונה מהצבעתם באסיפה המזומנת בזאת והכל בהתאם לשיקול
דעתם המוחלט • .בהמשך להצבעה במסגרת אסיפה זו עשויה החברה
לקדם ניסוח של מסמכי הסדר (לרבות תיקון לשטר הנאמנות) על מנת
להביא אותם בפני מחזיקי אגרות החוב לצורך דיון וקבלת החלטה על פי דין.
הצעות ההחלטה בסעיף  1זה כפופות להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף
 9לזימון האסיפה ,ולעניין זה יראו את האמור בסעיף  9כאמור ,כחלק בלתי
נפרד מהצעות ההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

טיב טעם הולדינגס  1בע"מ

103010

232725

30/01/2019

מניות

טיב טעם הולדינגס  1בע"מ

103010

232725

30/01/2019

מניות

 .1לאשר את מינויה של גב' דפנה שלו -פלם כדירקטורית חיצונית
בדירקטוריון החברה ,לתקופה כהונה (ראשונה) שתחילתה ביום 16
בפברואר  2019ולמשך שלוש (  )3שנים עד ליום  16בפברואר 2022
 .2לאשר ,בכפוף לאישור מינויה של גב' דפנה שלו -פלם כדירקטורית חיצונית
בחברה על -ידי האסיפה של בעלי המניות בחברה שהודעה על זימונה ניתנת
על -פי דיווח זה ,מתן התחייבות לשיפוי ולפטור ,לגב' דפנה שלו-פלם ,בנוסח
המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה ,וזאת בתוקף החל ממועד תחילת
כהונתה (.)16.2.2019

החלטת האסיפה

נימוקים

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' 1.1-1.2
למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא ביטוח ,שיפוי,
ופטור לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

טיב טעם הולדינגס  1בע"מ

103010

232725

30/01/2019

מניות

 .3אישור הסכם ההעסקה המוצע בין מעדני מזרע לבין מר ויצמן ,קרובו של
מר חגי שלום ,דירקטור ובעל השליטה בחברה ,לתקופה של שלוש ( )3שנים,
וזאת החל מיום  15בפברואר  2019ועד ליום ועד ליום  14בפברואר .2022

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא עסקאות עם
בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות

טיב טעם הולדינגס  1בע"מ

103010

232725

30/01/2019

מניות

 .4אישור עדכון למדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה ,כמשמעותה
בסעיף 267א(א) לחוק החברות ,בנוסח המצורף כנספח ג' לדוח זימון
האסיפה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא שכר
דירקטורים ודחצים ,בהתאם לס''  4.2.8למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

פלאזה סנטרס אן.וי

1109503

63776.09

30/01/2019

איגרות חוב

 .1דחיית חלק מתשלום הקרן למחזיקי אגרות חוב (סדרה ב') לאשר דחייה
של המועד הקובע ושל מועד התשלום של חלק מקרן אגרות החוב (סדרה
ב') של החברה ,אשר המועד הקובע בגינו הינו ביום  04.02.2019ומועד
התשלום בגינו קבוע ליום "( 18.2.2019תשלום הקרן הקרוב" ו" -מועד
תשלום הקרן הקרוב" ,בהתאמה) ,בהתאם למפורט להלן :דחיית שיעור של
 98.09815%מתוך תשלום הקרן הקרוב ("תשלום הקרן הנדחה") ליום
 1.7.2019כך שבמועד תשלום הקרן הקרוב (המפורט לעיל) תשלם החברה
שיעור של  1.90185%מתוך תשלום הקרן הקרוב (המהווה שיעור של
 0.31538%מיתרת קרן אגרות החוב) .מועדי תשלום הקרן הנדחה יהיו
כדלקמן המועד הקובע ידחה ליום  .17.06.2019יום התשלום ידחה ליום
 .01.07.2019לעניין זה מובהר כי • :במועד תשלום הקרן הקרוב החברה
תשלם הפרשי הצמדה וריבית פיגורים ( הכוללת את הריבית הנקובה על
הקרן) שנצברו בגין חלק הקרן אשר אמור היה להיפדות במהלך התקופה
שבין מועד תשלום הקרן המקורי (יום  )31.12.2018לבין מועד תשלום הקרן
הקרוב • .הריבית על יתרת קרן אגרות החוב שלא תשולם במועד תשלום
הקרן הקרוב תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו• .
למעט השינוי במועד

ללא המלצה

אינטרקיור בע"מ

1106376

759202

31/01/2019

מניות

אינטרקיור בע"מ

1106376

759202

31/01/2019

מניות

אינטרקיור בע"מ

1106376

759202

31/01/2019

מניות

אינטרקיור בע"מ

1106376

759202

31/01/2019

מניות

אינטרקיור בע"מ

1106376

759202

31/01/2019

מניות

אינטרקיור בע"מ

1106376

759202

31/01/2019

מניות

אינטרקיור בע"מ

1106376

759202

31/01/2019

מניות

 .1אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אהוד ברק ,הכוללים הקצאת
אופציות לא סחירות של החברה ,והכל בהתאם לפרטים המפורטים בסעיף
 2.1לדוח זימון האסיפה ולנספח ב' לדוח האמור.
 .2אישור הקצאה פרטית חריגה של  14,291,667מניות החברה ל4 -
משקיעים ,ביניהם בעל השליטה בחברה מר אלכס רבינוביץ ,וה" ה גארי פגל
ואדם נוימן ,בתמורה להשקעה בחברה של סך כולל של כ 17.15 -מיליון
דולר לפי שער של  1.2דולר למניה ,והכל כמפורט בנספח א' לדוח זימון
האסיפה.
 .3אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר רואי זרחיה כמנכ"ל קנדוק ,הכוללים
הקצאה פרטית של אופציות לא סחירות של החברה ,והכל בהתאם לפרטים
המפורטים בסעיף  2.3לדוח זימון האסיפה ולנספח ג' לדוח האמור.
 .4אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אבנר ברק ,נשיא קנדוק אשר ימונה
לכהן כדירקטור בחברה בכפוף לאישור האסיפה את תנאי העסקתו ,הכוללים
הקצאת אופציות לא סחירות של החברה ,והכל בהתאם לפרטים המפורטים
בסעיף  2.4לדוח זימון האסיפה ולנספח ג' לדוח האמור.
 .5אישור מינויו ותנאי העסקתו של מר אלכסנדר רבינוביץ ,בעל השליטה
ודירקטור בחברה ,בתפקיד מנכ"ל החברה ,בהתאם לפרטים המפורטים
בסעיף  2.5לדוח זימון האסיפה.
 .6אישור תיקון תקנון החברה כך שיתווספו לו סעיפים  56 ,16 ,15ו,57 -
כמפורט בסעיף  2.7לדוח זימון האסיפה.
 .7אישור מינוי של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' ,רואי חשבון ,כרואה
החשבון המבקר של החברה ,חלף משרד קסלמן וקסלמן ,רואי חשבון,
כמפורט בסעיף  2.8לדוח זימון האסיפה.

ללא המלצה

ללא המלצה

ללא המלצה

ללא המלצה

ללא המלצה
ללא המלצה
ללא המלצה

כלל תעשיות ומשקאות בע"מ

1147685

500600

31/01/2019

מניות

 .1אישור חלוקת דיבידנד

בעד

כלל תעשיות ומשקאות בע"מ

1147685

500600

31/01/2019

מניות

 .2תיקון תקנון

נגד

פי.אל .טי שירותים פיננסיים בע"מ

599019

17265

31/01/2019

מניות

 .1מינוי מר יגאל פטרן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת
שלוש ( )3שנים החל ממועד מינויו על ידי האסיפה

נגד

פי.אל .טי שירותים פיננסיים בע"מ

599019

17265

31/01/2019

מניות

תעוזה

290023

58109

31/01/2019

מניות

תעוזה

290023

58109

31/01/2019

מניות

 .2אישור מתן כתבי שיפוי ופטור מאחריות למר יגאל פטרן בנוסח הזהה
לכתבי השיפוי והפטור שהוענקו ליתר נושאי המשרה והדירקטורים המכהנים
בחברה
דיון (ללא החלטה) בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון ליום  31בדצמבר
2017
 .2מינוי מחדש של משרד רו" ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון
המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה וכן להסמיך את
דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

החלטת האסיפה

נימוקים

נגד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא שינויים
בתקנון החברה ובמתכונת דיווח ,בהתאם לס'' 16
למדיניות חלוקת דיבידנד ,בהתאם לס''  9למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא שינויים
בתקנון החברה ובמתכונת דיווח ,בהתאם לס'' 16
למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' 1.1-1.2
למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא

דיון
בעד

תעוזה

290023

58109

31/01/2019

מניות

. .3מינוי מחדש של ד" ר שוקי גלייטמן לדירקטור בחברה ואישור שכרו כפי
שהיה בשנים קודמות.

נגד

תעוזה

290023

58109

31/01/2019

מניות

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

נגד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי רואה
חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא 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

תעוזה

290023

58109

31/01/2019

מניות

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

נגד

תעוזה

290023

58109

31/01/2019

מניות

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

נגד

תעוזה

290023

58109

31/01/2019

מניות

 .7מינוי של מר גיל קרבס כדירקטור בחברה .

נגד

פלאזה סנטרס אן.וי

1109495

46233.44

31/01/2019

איגרות חוב

 .1דחיית חלק מתשלום הקרן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') נוסח
ההחלטה :בהמשך לאסיפת ההתייעצות שהתקיימה ביום 02/01/2019
ולדיווח החברה מיום (08.1.2019אסמכתא ,)2019-02-003813 :לאשר
דחייה של המועד הקובע ושל מועד התשלום של חלק מקרן אגרות החוב
(סדרה א') של החברה ,אשר המועד הקובע בגינו הינו ביום ,04.2.2019
ומועד התשלום בגינו קבוע ליום "( 18.2.2019תשלום הקרן הקרוב" ו-
"מועד תשלום הקרן הקרוב" ,בהתאמה) ,בהתאם למפורט להלן :דחיית
שיעור של  98.09815%מתוך תשלום הקרן הקרוב"( 1תשלום הקרן
הנדחה") ליום  1.7.2019כך שבמועד תשלום הקרן הקרוב (המפורט לעיל)
תשלם החברה שיעור של  1.90185%מתוך תשלום הקרן הקרוב .יתרת קרן
אגרות החוב ( .המהווה שיעור של  0.28696%מיתרת קרן אגרות החוב)
מועדי תשלום הקרן הנדחה יהיו כדלקמן :המועד הקובע ידחה ליום
 .9.20106.17יום התשלום ידחה ליום  .9.20107.01לעניין זה מובהר כי:
במועד תשלום הקרן הקרוב החברה תשלם הפרשי הצמדה וכן ריבית
( לרבות ריבית פיגורים) שנצברו בגין חלק הקרן אשר אמור היה להיפדות
במהלך התקופה שבין מועד תשלום הקרן המקורי (יום  )31.12.2019לבין
מועד תשלום הקרן הקרוב קרי ,בגין מלוא

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

230011

8055860

03/02/2019

מניות

 .1הרכב הדירקטוריון

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

230011

8055860

03/02/2019

מניות

 .2מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת :שלמה
רודב

בעד

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

230011

8055860

03/02/2019

מניות

 .3מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת :דורון
תורג'מן

נגד

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

230011

8055860

03/02/2019

מניות

 .4מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת :עמי ברלב

נגד

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

230011

8055860

03/02/2019

מניות

 .5מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת :רמי
נומקין

בעד

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

230011

8055860

03/02/2019

מניות

 .6מינוי דירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת :דוד גרנות

בעד

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

230011

8055860

03/02/2019

מניות

 .7מינוי דירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת :דב קוטלר

בעד

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

230011

8055860

03/02/2019

מניות

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

230011

8055860

03/02/2019

מניות

הפניקס אחזקות בע"מ

767012

5221783

03/02/2019

מניות

גבעות עולם חיפושי נפט  -שותפות מוגבלת ()1993

506022

253657

03/02/2019

גבעות עולם חיפושי נפט  -שותפות מוגבלת ()1993

506022

253657

03/02/2019

גבעות עולם חיפושי נפט  -שותפות מוגבלת ()1993

506022

253657

03/02/2019

 .1אישור עדכון למדיניות התגמול הנוכחית של החברה בהתאם להוראת
סעיף 267א לחוק החברות

 .1מוצע לאשר את הסכם התפעול המשותף והסכם המכירה שנחתמו על ידי
יחידת השתתפות
השותף הכללי עם חברת .Alberta Texas- Energy Ventures Inc
 . .2אישור מתן בונוס לדח"צ מרדכי זילבר בסך  ,30,000$בקיזוז
התשלומים להם הוא זכאי בגין ההשתתפות כנציג הדירקטוריון בישיבות
יחידת השתתפות
המו"מ ,דהיינו בונוס של  20,950דולר ,בגין תרומתו לחתימה על ההסכמים
עם המשקיע טרם מינויו לכהונה כדח"צ.
 . .3אישור מתן בונוס למפקח ,עו"ד דוד איידלברג ,בסך  ,30,000$בקיזוז
יחידת השתתפות ארבעה תשלומים חודשיים המשולמים לו בהתאם להסכם הנאמנות ,דהיינו
בונוס של  19,000דולר ,בגין תרומתו לחתימה על ההסכמים עם המשקיע.

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

ללא המלצה

בעד

 .8מינוי משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע
את שכרו
דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ,2018
שיפורסמו בחודש מרץ 2019

החלטת האסיפה

נימוקים

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי רואה
חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

בעד
דיון
בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא ביטוח
לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס''  13למדיניות

נגד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא

ללא המלצה

הורד מסדר היום

ללא המלצה

הורד מסדר היום

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

גבעות עולם חיפושי נפט  -שותפות מוגבלת ()1993

506022

253657

03/02/2019

גבעות עולם חיפושי נפט  -שותפות מוגבלת ()1993

506022

253657

03/02/2019

אפריקה ישראל נכסים בע"מ

1091354

2599511

04/02/2019

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

יחידת השתתפות  . .4אישור הסכם העסקה של מנכ"ל השותפות.
 .אישור מתן בונוס בסך  ₪ 150,000למנכ"ל ,אמיר בן דוד ,בגין תרומתו
יחידת השתתפות
לחתימה על ההסכמים עם המשקיע ופעולותיו להחזרת ההפקה ממגד .5
דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו" ח הדירקטוריון על מצב ענייני
מניות
החברה ,לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2017

המלצה

החלטת האסיפה

ללא המלצה

הורד מסדר היום

ללא המלצה

נימוקים

הורד מסדר היום

דיון
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אפריקה ישראל נכסים בע"מ

1091354

2599511

04/02/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה
המוצעת :למנות מחדש את מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה.

בעד

אפריקה ישראל נכסים בע"מ

1091354

2599511

04/02/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה נוסח ההחלטה
המוצעת :למנות מחדש את גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה.

בעד

אפריקה ישראל נכסים בע"מ

1091354

2599511

04/02/2019

מניות

 .4מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2017
נוסח ההחלטה המוצעת :למנות מחדש את סומך חייקין  -רואי חשבון; וכן
למנות מחדש את דלויט בריטמן ,אלמגור ,זהר ושות'  -רואי חשבון ,כרואי
חשבון מבקרים משותפים של החברה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי רואה
חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

1081165

3509514

04/02/2019

מניות

 .1אישור תנאי ההעסקה של מר אליהו אליהו כמנהל עסקי ביטוח כללי
מרחב מרכז בחברה הבת ,מגדל חברה לביטוח בע"מ ,עד ליום 30.09.2020

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לעסקת בעלי עניין.

רבל אי.סי.אס .בע"מ

1103878

584811

04/02/2019

מניות

 .1לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה בנוסח המצ"ב כנספח
א' לדוח זימון האסיפה ,למשך שלוש שנים ממועד אישורה של האסיפה
הכללית ( או תקופה ארוכה יותר ,ככל שתיקבע בהוראות חוק החברות)

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1120880

10475.26

04/02/2019

איגרות חוב

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1120880

10475.26

04/02/2019

איגרות חוב

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1120880

10475.26

04/02/2019

איגרות חוב

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1131614

303851.1

04/02/2019

איגרות חוב

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1131614

303851.1

04/02/2019

איגרות חוב

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1131614

303851.1

04/02/2019

איגרות חוב

דורסל (ב.א.ז ).בע"מ

1096676

230496

04/02/2019

מניות

אלקטרה בע"מ

739037

3095262

04/02/2019

מניות

אלקטרה בע"מ

739037

3095262

04/02/2019

מניות

 .1דיווח ועדכון מאת הנהלת החברה בדבר מצב עסקי החברה ובדבר
ההתפתחויות ממועד אסיפות מחזיקי אגרות החוב שהתקיימו ביום
 21.1.2019ועד למועד האסיפות.
 .2דיווח ועדכון מאת ב" כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ומאת הנציגות
המשותפת של מחזיקי אגרות החוב ,בדבר האירועים והפעילות ממועד
אסיפות מחזיקי אגרות החוב שהתקיימו ביום  21.1.2019ועד למועד
האסיפות.

דיון

דיון

דיון

 .3דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן
 .1דיווח ועדכון מאת הנהלת החברה בדבר מצב עסקי החברה ובדבר
ההתפתחויות ממועד אסיפות מחזיקי אגרות החוב שהתקיימו ביום
 21.1.2019ועד למועד האסיפות.
 .2דיווח ועדכון מאת ב" כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ומאת הנציגות
המשותפת של מחזיקי אגרות החוב ,בדבר האירועים והפעילות ממועד
אסיפות מחזיקי אגרות החוב שהתקיימו ביום  21.1.2019ועד למועד
האסיפות.

דיון

דיון

 .3דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן
 .1אישור תשלום מענק למנכ"ל החברה אשר הינו גם בעל השליטה,
המותנה בהשלמת ביצוע עסקה למכירת מקרקעין של החברה
 .1למנות את גב' מיכל גור כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת כהונה בת
שלוש ( )3שנים ,שתחילתה במועד אישור המינוי באסיפה הכללית המזומנת
מכוח דוח זימון האסיפה
 .2למנות את מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה
לתקופת כהונה שתחל במועד אישור המינוי באסיפה הכללית המזומנת
מכוח דוח זימון האסיפה ,וסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הראשונה
שתתקיים לאחר מועד האסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה

דיון
נגד

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים ,רכיב משתנה במזומן ,בהתאם לס'' 3
למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' 1.1-1.2
למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

הרודיום השקעות בע"מ

1104363

86714

04/02/2019

מניות

 .1אישור מינויה של הגב' מיכל מרום כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה
בת שלוש שנים שתחילתה במועד האסיפה הכללית ,ותנאי כהונתה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' 1.1-1.2
למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

הרודיום השקעות בע"מ

1104363

86714

04/02/2019

מניות

 .2אישור מתווה מוצע לרכישת פרויקט אפומט ( כהגדרתו בדוח הזימון),
המוחזק בשרשור על ידי החברה בשיעור של  ,65%אשר כפועל יוצא
מאישור המתווה ,עשוי להיות זכאי בעל השליטה בחברה המכהן כמנכ"לה,
מר רואי תמרי ,לשיפוי כספי בסך של עד  215אלפי יורו.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא עסקאות עם
בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות

פננטפארק פלוטינג רייט קפיטל לימיטד

1142405

1790107

05/02/2019

מניות

Election of director Adam Bernstein .1

נגד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה דירקטוריון
החברה ומידת הכשירות והזמינות של המועמדים.

פננטפארק פלוטינג רייט קפיטל לימיטד

1142405

1790107

05/02/2019

מניות

Election of director Mr. Jeffrey Flug .2

נגד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה דירקטוריון
החברה ומידת הכשירות והזמינות של המועמדים.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

פננטפארק פלוטינג רייט קפיטל לימיטד

1142405

1790107

05/02/2019

מניות

קדימהסטם בע"מ

1128461

100370

05/02/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום
n of RSM US LLP to serve as the Company''s independent .3
registered public accounting firm for the fiscal year ending
.September 30, 2019
 .1אישור הקצאת  2,700,000אופציות לא סחירות למר יוסי בן יוסף ,מנכ"ל,
דירקטור ובעל שליטה בחברה ,כמפורט בסעיף  2לדוח הזימון

המלצה

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר לבחינת מינוי רו"ח מבקר.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים ,משתנה הוני ,בהתאם לס''  4.2.5למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים ,רכיב משתנה במזומן ,בהתאם לס'' 3
למדיניות

בעד

קדימהסטם בע"מ

1128461

100370

05/02/2019

מניות

 .2אישור יעדים ומשקולות לשנת  2019למר יוסי בן יוסף ,מנכ"ל ,דירקטור
ובעל שליטה בחברה ,כמפורט בסעיף  3לדוח הזימון

בעד

סנו-מפעלי ברונוס בע"מ

813014

2225357

06/02/2019

מניות

 .1לאשר את הגדלת ההון הרשום של החברה מ 13,000,000-מניות רגילות
בנות  ₪ 1ערך נקוב כל אחת ,ל 39,000,000-מניות רגילות בנות  1ש" ערך
נקוב כל אחת ותיקון נוסח סעיף  6.1לתקנון החברה בהתאם וכן תיקון טעות
סופר בסעיפים  13 - 11לתקנון.

בעד

שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ

1133875

4508498

06/02/2019

מניות

 .1אישור חידוש פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של שנה
נוספת.

בעד

שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ

1133875

4508498

06/02/2019

מניות

 .2אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה ,אשר
אינם נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם ,כפי שיכהנו בה מעת לעת.

בעד

אינטרקיור בע"מ

1106376

859961

07/02/2019

מניות

אינטרקיור בע"מ

1106376

859961

07/02/2019

מניות

אינטרקיור בע"מ

1106376

859961

07/02/2019

מניות

אינטרקיור בע"מ

1106376

859961

07/02/2019

מניות

אינטרקיור בע"מ

1106376

859961

07/02/2019

מניות

אינטרקיור בע"מ

1106376

859961

07/02/2019

מניות

אינטרקיור בע"מ

1106376

859961

07/02/2019

מניות

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110365

964774.3

07/02/2019

איגרות חוב

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110431

698705.6

07/02/2019

איגרות חוב

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110480

152408.2

07/02/2019

איגרות חוב

 .1אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אהוד ברק ,הכוללים הקצאת
אופציות לא סחירות של החברה ,והכל בהתאם לפרטים המפורטים בסעיף
 2.1לדוח זימון האסיפה ולנספח ב' לדוח האמור.
 .2אישור הקצאה פרטית חריגה של  14,291,667מניות החברה ל4 -
משקיעים ,ביניהם בעל השליטה בחברה מר אלכס רבינוביץ ,וה" ה גארי פגל
ואדם נוימן ,בתמורה להשקעה בחברה של סך כולל של כ 17.15 -מיליון
דולר לפי שער של  1.2דולר למניה ,והכל כמפורט בנספח א' לדוח זימון
האסיפה.
 .3אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר רואי זרחיה כמנכ"ל קנדוק ,הכוללים
הקצאה פרטית של אופציות לא סחירות של החברה ,והכל בהתאם לפרטים
המפורטים בסעיף  2.3לדוח זימון האסיפה ולנספח ג' לדוח האמור.
 .4אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אבנר ברק ,נשיא קנדוק אשר ימונה
לכהן כדירקטור בחברה בכפוף לאישור האסיפה את תנאי העסקתו ,הכוללים
הקצאת אופציות לא סחירות של החברה ,והכל בהתאם לפרטים המפורטים
בסעיף  2.4לדוח זימון האסיפה ולנספח ג' לדוח האמור.
 .5אישור מינויו ותנאי העסקתו של מר אלכסנדר רבינוביץ ,בעל השליטה
ודירקטור בחברה ,בתפקיד מנכ"ל החברה ,בהתאם לפרטים המפורטים
בסעיף  2.5לדוח זימון האסיפה.
 .6אישור תיקון תקנון החברה כך שיתווספו לו סעיפים  56 ,16 ,15ו,57 -
כמפורט בסעיף  2.7לדוח זימון האסיפה.
 .7אישור מינוי של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' ,רואי חשבון ,כרואה
החשבון המבקר של החברה ,חלף משרד קסלמן וקסלמן ,רואי חשבון,
כמפורט בסעיף  2.8לדוח זימון האסיפה.
 1.1עדכון בנוגע לדיון שהתקיים בבית המשפט ביום  1.2 .30.1.2019דיון
והתייעצות בנוגע לפתרונות חלופיים העומדים בפני מחזיקי אגרות החוב.
 1.3דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע" י מחזיקי אגרות
החוב.
 1.1עדכון בנוגע לדיון שהתקיים בבית המשפט ביום  1.2 .30.1.2019דיון
והתייעצות בנוגע לפתרונות חלופיים העומדים בפני מחזיקי אגרות החוב.
 1.3דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע" י מחזיקי אגרות
החוב.
 1.1עדכון בנוגע לדיון שהתקיים בבית המשפט ביום  1.2 .30.1.2019דיון
והתייעצות בנוגע לפתרונות חלופיים העומדים בפני מחזיקי אגרות החוב.
 1.3דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע" י מחזיקי אגרות
החוב.

החלטת האסיפה

נימוקים

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מבנה ההון,
בהתאם לס''  8למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לביטוח נושאי
משרה ודירקטורים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע להענקת כתבי
פטור.

ללא המלצה

ללא המלצה

ללא המלצה

ללא המלצה

ללא המלצה
ללא המלצה
ללא המלצה

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

קנאשור תראפיוטיקס בע"מ

111013

141748

07/02/2019

מניות

 .1מינוי הגב' מירב דודק לתפקיד של דירקטורית חיצונית בחברה ואישור
זכאותה לגמול ,בכפוף לאישור היחידה לקנאביס רפואי

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה דירקטוריון
החברה ומידת הכשירות והזמינות של המועמדים.

קנאשור תראפיוטיקס בע"מ

111013

141748

07/02/2019

מניות

 . .2אישור תנאי העסקתו של מר עידו נחושתן בגין תפקידו כיו" ר דירקטוריון
החברה ,בתנאים המפורטים בסעיף  3.2לדו" ח מיידי זה ואישור תנאי
העסקתו של מר ניר פלס בגין תפקידו כסמנכ" ל פיתוח עסקי בחברה בתנאים
המפורטים בסעיף  3.3לדו" ח מיידי זה.

נגד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
דירקטורים ונושאי משרה.

מובייל מקס טכנולוגיות בע"מ (בשימור)

1105139

24345

07/02/2019

מניות

 .1אישור תנאי העסקת המנכ"ל

נגד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

קנביט פארמסוטיקלס בע"מ (בשימור)

1084367

151191

07/02/2019

מניות

 . .1אישור הסדר הפשרה בת.א  18-02-59143ע.ל הון אחזקות )2016
)בע"מ נ'' תמיר פישמן ושות'' בע"מ ואח''

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא הסדרים.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

פוליגון נדל"ן בע"מ

745018

117553

10/02/2019

מניות

פוליגון נדל"ן בע"מ

745018

117553

10/02/2019

מניות

פוליגון נדל"ן בע"מ

745018

117553

10/02/2019

מניות

פוליגון נדל"ן בע"מ

745018

117553

10/02/2019

מניות

פוליגון נדל"ן בע"מ

745018

117553

10/02/2019

מניות

פוליגון נדל"ן בע"מ

745018

117553

10/02/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של הדירקטורית רונית בן יעקב .תמצית ההחלטה המוצעת:
למנות מחדש את גב' רונית בן יעקב כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה .לפרטים אודות הדירקטורית המועמדת
למינוי מחדש ר' תקנה  26בפרק ד' (פרטים נוספים) לדו"ח התקופתי לשנת
 2017של החברה ,אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה

נגד

פוליגון נדל"ן בע"מ

745018

117553

10/02/2019

מניות

 .7מינויה של הגב' אנה פלח כדירקטורית חיצונית בחברה .תמצית ההחלטה
המוצעת :למנות את הגב' אנה פלח 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 לפרטים אודות המועמדת לכהונת דירקטורית חיצונית ראה
סעיפים  1.4ו 1.5 -לזימון האסיפה

בעד

פוליגון נדל"ן בע"מ

745018

117553

10/02/2019

מניות

 .8מינויו של מר יצחק זילברמן כדירקטור חיצוני בחברה .תמצית ההחלטה
המוצעת :למנות את מר יצחק זילברמן 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 לפרטים אודות המועמד לכהונת דירקטור חיצוני ראה
סעיפים  1.4ו 1.6 -לזימון האסיפה

נגד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
סעיף זה נדחה
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
ליום 24/02/2019
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

פי.אל .טי שירותים פיננסיים בע"מ

599019

17265

10/02/2019

מניות

 .1מינוי מר יגאל פטרן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת
שלוש ( )3שנים החל ממועד מינויו על ידי האסיפה

נגד

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' 1.1-1.2
למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

פי.אל .טי שירותים פיננסיים בע"מ

599019

17265

10/02/2019

מניות

 .2אישור מתן כתבי שיפוי ופטור מאחריות למר יגאל פטרן בנוסח הזהה
לכתבי השיפוי והפטור שהוענקו ליתר נושאי המשרה והדירקטורים המכהנים
בחברה

נגד

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא

אלרן (ד.ד ).השקעות בע"מ

6380083

9677.1

10/02/2019

איגרות חוב

 .1לאשר את בקשת המפרק לתשלום שכר טרחה ההחלטה :להורות לנאמן,
באמצעות ב"כ ,להודיע לבית המשפט כי מחזיקי אגרות החוב אינם מתנגדים
לבקשת המפרק לשכר טרחה בגין הליכים משפטיים שבהם נקט וינקוט
המפרק ,לחיובם של בעלי שליטה בחברה ,דירקטורים ונושאי משרה
בהשבה לקופת החברה ו /או תשלום פיצוי לקופה ,בגין חלוקת דיבידנד
אסורה ,כפי שהוגשה לבית המשפט ביום  8.10.2018והמצורפת כ -נספח ג'
לכתב ההצבעה .יצוין כי ככל שההחלטה בסעיף זה לא תתקבל ,יגיש הנאמן
לבית המשפט התנגדות לבקשת המפרק לעיל .ההחלטה בסעיף זה כפופה
להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  7לזימון המצ"ב ,ולעניין זה ,יראו את
האמור בסעיף  7להלן ,כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

עבר

אנקיאנו תרפיוטיקס בע"מ

1126788

160118

10/02/2019

מניות

 .1לאשר מעבר של החברה ממתכונת דיווח בהתאם להוראות פרק ו' לחוק
ניירות ערך ,למתכונת דיווח בהתאם להוראות פרק ה' 3לחוק ניירות ערך,
וזאת בכפוף להשלמת תהליך רישום ה ADSs-של החברה למסחר
בנאסד"ק.

בעד

עבר

נושאים שעל סדר היום
דיון בדו" חות הכספיים ובדו" ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר 2017
 .2מינוי מחדש של משרד סומך חייקין רואי חשבון כרואה החשבון המבקר
של החברה להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם
 .3מינוי מחדש של הדירקטור יעקב מימון .תמצית ההחלטה המוצעת :למנות
מחדש את מר יעקב מימון כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה .לפרטים אודות הדירקטור המועמד למינוי
מחדש ר' תקנה  26בפרק ד' (פרטים נוספים) לדו"ח התקופתי לשנת 2017
של החברה ,אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.
 .4מינוי מחדש של הדירקטור אורן ונונו כדירקטור בלתי תלוי .תמצית
ההחלטה המוצעת :למנות מחדש את מר אורן ונונו כדירקטור בלתי תלוי
בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה .לפרטים
אודות הדירקטור המועמד למינוי מחדש ר' תקנה  26בפרק ד' (פרטים
נוספים) לדו"ח התקופתי לשנת  2017של החברה ,אשר המידע האמור בו
מובא כאן על דרך ההפניה
 .5מינוי מחדש של הדירקטור ניר מימון .תמצית ההחלטה המוצעת :למנות
מחדש את מר ניר מימון כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה .לפרטים אודות הדירקטור המועמד למינוי
מחדש ר' תקנה  26בפרק ד' (פרטים נוספים) לדו"ח התקופתי לשנת 2017
של החברה ,אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא

בעד

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי רואה
חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

נגד

עבר

נימוקים

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

נגד

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא היקף בני
משפחה ,בהתאם לס''  1.2.2למדיניות

נגד

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
סעיף זה נדחה
חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' 1.1-1.2
ליום 24/02/2019
למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לשיוניים
במתכונת דיווח.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אנקיאנו תרפיוטיקס בע"מ

1126788

160118

10/02/2019

מניות

 .2לאשר את עדכון מדיניות התגמול של החברה בהתאם לנוסח המדיניות
המצורף כנספח א' לדוח הזימון .אישור מדיניות התגמול יהיה לתקופה של
שלוש שנים ממועד רישום ה ADSs-של החברה למסחר בנאסד"ק.

אנקיאנו תרפיוטיקס בע"מ

1126788

160118

10/02/2019

מניות

 .3תיקון סעיף השיפוי בתקנון ,בהתאם לנוסח התקנון המצ"ב כנספח ב'
לדוח הזימון ,וזאת בכפוף לרישום ה ADSs-של החברה למסחר בנאסד"ק.

נגד

ברוקלנד אפריל לימיטד (בהשעיה)

1136993

34127.6

10/02/2019

איגרות חוב

 .1פירעון מיידי להעמיד לפירעון מיידי את מלוא היתרה הבלתי מסולקת של
אגרות החוב .ההחלטה בסעיף  1.1זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון
שבסעיף  9לזימון זה ,ולעניין זה יראו את האמור בסעיף  9שלהלן ,כחלק
בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

ברוקלנד אפריל לימיטד (בהשעיה)

1136993

34127.6

10/02/2019

איגרות חוב

 .2הקפאת הליכים להורות לנאמן להגיש לבית המשפט בקשה להקפאת
הליכים ביחס לחברה ,לחברות הבנות של החברה ולחברות המוחזקות על
ידי מי מהן ( במישרין או בעקיפין) ,על מנת לאפשר את גיבושה של תוכנית
הסדר בהתאם להוראות סעיף  350לחוק החברות ,התשנ"ט1999-
ובמסגרתה לבקש את מינויו של מר רון הדסי ,דירקטור בלתי תלוי אשר מונה
לחברה לפני שבועות ספורים ולאחר התפטרות בעל השליטה בחברה ,כבעל
תפקיד והכל תחת דירקטוריון החברה הקיים וסמכויותיו .ההחלטה בסעיף
 1.2זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  9לזימון זה ,ולעניין זה
יראו את האמור בסעיף  9שלהלן ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

ביטפארמס בע"מ

1080241

54444

11/02/2019

מניות

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1120880

10274.74

11/02/2019

איגרות חוב

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1120880

10274.74

11/02/2019

איגרות חוב

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1120880

10274.74

11/02/2019

איגרות חוב

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1131614

334522.5

11/02/2019

איגרות חוב

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1131614

334522.5

11/02/2019

איגרות חוב

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1131614

334522.5

11/02/2019

איגרות חוב

דורסל (ב.א.ז ).בע"מ

1096676

243577

11/02/2019

מניות

שטראוס גרופ בע"מ

746016

10160681

11/02/2019

מניות

מטריקס אי.טי בע"מ

445015

2699081

12/02/2019

מניות

בונוס ביוגרופ בע"מ

485011

456873

12/02/2019

מניות

בנק דקסיה ישראל בע"מ

711010

600813

12/02/2019

מניות

בנק דקסיה ישראל בע"מ

711010

600813

12/02/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום

 .1אישור התקשרות בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה
 .1דיווח ועדכון מאת הנהלת החברה בדבר מצב עסקי החברה ובדבר
ההתפתחויות ממועד אסיפות מחזיקי אגרות החוב שהתקיימו ביום
 21.1.2019ועד למועד האסיפות.
 .2דיווח ועדכון מאת ב" כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ומאת הנציגות
המשותפת של מחזיקי אגרות החוב ,בדבר האירועים והפעילות ממועד
אסיפות מחזיקי אגרות החוב שהתקיימו ביום  21.1.2019ועד למועד
האסיפות.
 .3דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן
 .1דיווח ועדכון מאת הנהלת החברה בדבר מצב עסקי החברה ובדבר
ההתפתחויות ממועד אסיפות מחזיקי אגרות החוב שהתקיימו ביום
 21.1.2019ועד למועד האסיפות.
 .2דיווח ועדכון מאת ב" כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ומאת הנציגות
המשותפת של מחזיקי אגרות החוב ,בדבר האירועים והפעילות ממועד
אסיפות מחזיקי אגרות החוב שהתקיימו ביום  21.1.2019ועד למועד
האסיפות.

המלצה

החלטת האסיפה

נגד

עבר

עבר

בעד

עבר

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

 .3דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן

דיון

דיון

 .1אישור תשלום מענק למנכ"ל החברה אשר הינו גם בעל השליטה,
המותנה בהשלמת ביצוע עסקה למכירת מקרקעין של החברה

נגד

עבר

בעד

עבר

 .1אישור תנאי ההעסקה של קרוב של בעל השליטה ,אשר עובד בחברה
ואינו מכהן כנושא משרה בה
 .1אישור הצעה פרטית מהותית שאינה חריגה לנשיא החברה המכהן גם
כדירקטור של החברה.
 .1אישרו הסדר ליפי הוראות סעיף  350וסעיף  275לחוק החברות לשינוי
תנאי כתבי האופציה ,כדלהלן .3.1.1 :תוארך תקופת המימוש של כתבי
האופציה ,עד ליום  30ביוני ,2019 ,במקום עד תוארך תקופת המימוש של
כתבי האופציה ,עד ליום  ,30.6.2023במקום עד ליום  ,30.6.2019כיום;
 .3.1.2החל ממועד האסיפות ועד ליום  ,30.6.2019התקופה שנותרה על פי
התנאים הנוכחיים למימוש כתבי האופציה (להלן " -תקופת החסימה"),
יימנע מימושם של כתבי האופציה ,וכל זאת ,ללא שינוי במחיר המימוש;
 .3.1.3על אף האמור בס״ק [ב]  -ככל שבתקופת החסימה ,יעלה מחיר
המניה בבורסה לניירות ערך בישראל או בארה״ב (אם מניות החברה
תסחרנה בבורסה לניירות ערך בארה״ב) ,על  120אג׳ למניה ,יוכלו מחזיקי
כתבי האופציה לממשם גם בתקופת החסימה ,בנוסף לאפשרות לממשם
ללא תנאי ,מיום  1.7.2019ועד ליום ;30.6.2023
 .1אישור עדכון מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי
המשרה בבנק .לפרטים נוספים ראו סעיף  2.1לקובץ המצורף לדיווח זה.
 .2אישור עדכון בתנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון ,גב' לבנה שיפמן.
לפרטים נוספים ראו סעיף  2.2לקובץ המצורף לדיווח זה.

בעד

נגד

בעד
בעד

נימוקים
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת מדיניות
תגמול
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למתן התחייבות
לשיפוי.

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא ביטוח
לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס''  13למדיניות

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים ,רכיב משתנה במזומן ,בהתאם לס'' 3
למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים בהתאם לס''  4למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים ,משתנה הוני ,בהתאם לס''  4.2.5למדיניות

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות מבנה ההון ,בהתאם לס''
 8למדיניות

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים בהתאם לס''  4למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

בנק דקסיה ישראל בע"מ

711010

600813

12/02/2019

מניות

 .3שינוי שם הבנק ל ":מוניציפל בנק בע"מ" בעברית ולMunicipal Bank." -
 "Ltdבאנגלית .לפרטים נוספים ראו סעיף  2.3לקובץ המצורף לדיווח זה.

בעד

צ.מ.ח המרמן בע"מ

1104058

179547

12/02/2019

מניות

 .1לאשר את תנאי העסקתו של מר פיליפ גרינהולץ ,החל מיום  1באוגוסט
 ,2018בתפקיד מנהל קניון "שער העיר" בבית שמש .בתמורה לכהונתו של
מר גרינהולץ בתפקיד מנהל הקניון ,בשיעור של  70%משרה ,יהיה זכאי מר
גרינהולץ לקבל מאת קיבולים ,החל מיום  1באוגוסט  2018תשלום בסך של
 23,000ש" ח כנגד המצאת חשבונית כדין .כמו כן ,יהיה זכאי מר גרינהולץ
לרכב חברה בשווי  140אלפי ש" ח וכן להחזר הוצאות שימוש בגינו.

בעד

אורבנקורפ אינק( .בהשעיה)

1137041

27216.39

13/02/2019

איגרות חוב

אורבנקורפ אינק( .בהשעיה)

1137041

27216.39

13/02/2019

איגרות חוב

אורבנקורפ אינק( .בהשעיה)

דיווח מאת בעל התפקיד ,עו" ד גיא גיסין ,ודיון בקשר עם הבקשה למתן
הוראות (אישור התקשרות בהסדר פשרה עם נתבעים בתביעה אזרחית
המנוהלת על ידי בעל התפקיד) שהוגשה על ידו לבית המשפט המחוזי בתל
אביב-יפו ,אשר פורסמה ביום .30.1.2019
 .2דיווח מאת נציג אוברג'ין השקעות בע"מ ("אוברג'ין") ומאת ב"כ אוברג'ין
בקשר עם הצעה לביצוע הסדר נושים שהוגשה על ידי אוברג'ין לבית
המשפט המחוזי בתל אביב -יפו ואשר העתק ממנה הועבר לנאמן ומצורף
כנספח א' לזימון האסיפה ("הצעת ההסדר של אוברג'ין") .

החלטת האסיפה

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מבנה ההון,
בהתאם לס''  8למדיניות עסקאות עם בעלי עניין,
בהתאם לס''  7למדיניות

דיון

דיון

דיון

דיון

1137041

27216.39

13/02/2019

איגרות חוב

 .3דיון בהצעת ההסדר של אוברג'ין.

דיון

דיון

אורבנקורפ אינק( .בהשעיה)

1137041

27216.39

13/02/2019

איגרות חוב

 .4דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו במסגרת האסיפה ע"י הנאמן ו/או
מחזיקי אגרות החוב.

דיון

דיון

מישורים השקעות נדל"ן בע"מ

1127513

19480.39

13/02/2019

איגרות חוב

 .1קבלת סקירה מאת נציג החברה בדבר הליך הגישור ותוצאותיו.

דיון

דיון

מישורים השקעות נדל"ן בע"מ

1127513

19480.39

13/02/2019

איגרות חוב

 .2הסבר על נוסח ההחלטה הנוגעת לתיקון שטר הנאמנות שתעלה להצבעת
מחזיקי אגרות החוב .העתק הצעת התיקון לשטר והנוסח המשולב של שטר
הנאמנות מצורפים לזימון ומסומנים נספחים א ו -ב בהתאמה.

דיון

דיון

מישורים השקעות נדל"ן בע"מ

1127513

19480.39

13/02/2019

איגרות חוב

 .3דיון בנושאים שונים כפי שיועלו על ידי מחזיקי אגרות חוב בעת האסיפה.

דיון

דיון

יוניטרוניקס (( )1989ר"ג) בע"מ

1133453

31074.4

13/02/2019

איגרות חוב

יוניטרוניקס (( )1989ר"ג) בע"מ

1133453

31074.4

13/02/2019

איגרות חוב

 .1דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בנוגע לבקשת החברה לבצע חלוקה על
דרך של פיצול פעילותה והעברתה לחברה חדשה המוחזקת בנאמנות עבור
בעלי המניות של החברה
 .2דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע" י מחזיקי אגרות
החוב.

נימוקים

דיון

דיון

דיון

דיון

ארן מחקר ופיתוח ( )1982בע"מ

1085265

73480

13/02/2019

מניות

 .1אישור מינויה של ד"ר ,רו"ח גילעז -רן אסתרי כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה דירקטוריון
החברה ומידת הכשירות והזמינות של המועמדים.

ארן מחקר ופיתוח ( )1982בע"מ

1085265

73480

13/02/2019

מניות

 .2אישור מינויו של מר דוד סלטון כדירקטור חיצוני בחברה

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה דירקטוריון
החברה ומידת הכשירות והזמינות של המועמדים.

ארן מחקר ופיתוח ( )1982בע"מ

1085265

73480

13/02/2019

מניות

 .3אישור תנאי הכהונה של הדירקטורים החיצוניים

מקסימה המרכז להפרדת אויר בע"מ

134015

270168

13/02/2019

מניות

אלגומייזר בע"מ

744011

96789

13/02/2019

מניות

אלגומייזר בע"מ

744011

96789

13/02/2019

מניות

 .1מינוי גב' נגה יציב כדירקטורית חיצונית בחברה  .תמצית ההחלטה
המוצעת :למנות את גב' נגה יציב כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופה של
שלוש שנים שתחל ביום מינויה על ידי האסיפה הכללית .גב' יציב תהא
זכאית לכל תנאי הכהונה המקובלים לדירקטורים בחברה ,לרבות גמול שנתי
וגמול בגין השתתפות בישיבות הדירקטוריון ובוועדותיו.
דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה ליום  31בדצמבר
.2017
 .2אישור מינוי משרד רו״ח ברייטמן אלמגור ושות' ,רואי חשבון (,)Deloitte
כרואי החשבון של החברה לשנת  2018והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע
את שכרם.

הורד מסדר היום מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' 1.1-1.2
למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

דיון
בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי לבחינת מינוי רו"ח מבקר.

אלגומייזר בע"מ

744011

96789

13/02/2019

מניות

 .3אישור מינוי מחדש של מר נועם בנד לדירקטור בחברה עד לאסיפה
השנתית הבאה

נגד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה דירקטוריון
החברה ומידת הכשירות והזמינות של המועמדים.

אלגומייזר בע"מ

744011

96789

13/02/2019

מניות

 .4אישור מינוי מחדש של מר לירון כרמל לדירקטור בחברה עד לאסיפה
השנתית הבאה 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
הרביעית בתקנות הגמול.

נגד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה דירקטוריון
החברה ומידת הכשירות והזמינות של המועמדים.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אלגומייזר בע"מ

744011

96789

13/02/2019

מניות

 .5אישור מינויו של מנכ"ל החברה ,מר נועם בנד ,כיו"ר הדירקטוריון ,ללא
תוספת שכר או תמורה כלשהי בגין תפקידו כיו"ר דירקטוריון ,במקביל
לכהונתו כמנכ"ל החברה לתקופה של שלוש ( )3שנים ,החל מיום 13
באפריל 2019

נגד

אי -אונליין קפיטל (אי.או.סי) בע"מ

1084789

1466

14/02/2019

מניות

 .1מינוי מחדש כדירקטור של מר יובל גולן

נגד

אי -אונליין קפיטל (אי.או.סי) בע"מ

1084789

1466

14/02/2019

מניות

 .2מינוי מחדש כדירקטור של מר מיכאל גולן

נגד

אי -אונליין קפיטל (אי.או.סי) בע"מ

1084789

1466

14/02/2019

מניות

 .3מינוי מחדש כדירקטור של מר יחיאל לוי

נגד

אי -אונליין קפיטל (אי.או.סי) בע"מ

1084789

1466

14/02/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה משרד שטיינמץ
עמינח ושות'  -רואי חשבון

בעד

אי -אונליין קפיטל (אי.או.סי) בע"מ

1084789

1466

14/02/2019

מניות

 .5הארכת כהונה של מר אבי אברהם ברק כדירקטור חיצוני בחברה
לתקופה של שלוש שנים נוספות ,החל מיום  24בדצמבר 2018

נגד

אי -אונליין קפיטל (אי.או.סי) בע"מ

1084789

1466

14/02/2019

מניות

 .6מינוי גב' דברת דגן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים
החל ממועד אישור האסיפה

בעד

אי -אונליין קפיטל (אי.או.סי) בע"מ

1084789

1466

14/02/2019

מניות

דיון בדוח התקופתי לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2017

דיון

כפרית תעשיות ( )1993בע"מ

522011

390812

14/02/2019

מניות

 .1לאשר את התקשרות החברה בהסכם שכירות חדש עם קיבוץ כפר עזה
לתקופה בת מאה וחמישים ( )150חודשים (שהם  12.5שנים) ,שתחילתה
ביום  1.6.2018וסיומה ביום  ,30.11.2030לרבות אופציה להארכה של
מאה ארבעים ותשעה ( )149חודשים (שהם  12שנים וחמישה חודשים)
נוספים ,עד ליום 30.4.2043

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע
לעסקאות בעל עניין.

קבוצת ברן בע"מ

286013

73883

14/02/2019

מניות

 .1מינוי מר אברהם ליבר ת.ז  063754733כדירקטור חיצוני בחברה
לתקופת כהונה בת  3שנים שתחילתה ביום אישורו על ידי האסיפה הכללית.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה דירקטוריון
החברה ומידת הכשירות והזמינות של המועמדים.

יוניטרוניקס (( )1989ר"ג) בע"מ

1133453

31074.4

14/02/2019

איגרות חוב

 .1לאשר לחברה לבצע חלוקת דיבידנד בעין ,על אף אי עמידת החברה
במבחן החלוקה הקבוע במסגרת התניות הפיננסיות הקבועות בשטר
הנאמנות ,ולא להעמיד את יתרת אגרות החוב (סדרה  )5לפירעון מיידי נוסח
ההחלטה :להורות לנאמן שלא להתנגד לביצוע חלוקת דיבידנד בעין על ידי
החברה בדרך של פיצול פעילותה והעברתה לחברה חדשה המוחזקת
בנאמנות עבור בעלי המניות של החברה ,1וזאת על אף עובדה שחלוקה זו
אינה עומדת במגבלות החלוקה המפורטות בנספח  5לשטר הנאמנות
(סדרה  .)5כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו מורים מחזיקי אגרות החוב לנאמן
שלא לפעול להעמדת אגרות החוב (סדרה  )5לפירעון מיידי .מובהר ,כי ככל
שההחלטה בסעיף זה לא תתקבל ,משמעות הדבר תהא כי הנאמן יודיע
לבית המשפט על התנגדות מחזיקי אגרות החוב לביצוע החלוקה על ידי
החברה ההחלטה בסעיף  1זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח
א' לכתב ההצבעה המצורף ,ולעניין זה ,יראו את האמור בנספח א' להלן,
כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל .יודגש כי בהתאם להחלטת בית המשפט
בדיון שהתקיים (בדלתיים סגורות) ביום  20.1.2019ולהוראת סעיף 27.11
לשטר הנאמנות ,תיפתח האסיפה בכל מניין חוקי שהוא ,לצורך קבלת
ההחלטה שבסעיף  1לע

ללא המלצה

פטרוטקס-שותפות מוגבלת

1099761

27686

14/02/2019

 .1לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בשותף הכללי ובשותפות
יחידת השתתפות לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה ,בנוסח המצורף
כנספח א' לזימון לאסיפה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לכפל כהונה.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי רואה
חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' 1.1-1.2
למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' 1.1-1.2
למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'''' 1.1-1.2
למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות תגמול בכירים
בהתאם לס''''  4למדיניות תגמול בכירים בהתאם
לס''  4למדיניות תגמול בכירים ,רכיב קבוע ,בהתאם
לס''  4.2.2למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1120880

10274.74

14/02/2019

איגרות חוב

 .1מתן הוראות בקשר עם הצעת סרצ'לייט (כהגדרתה להלן) – החלטה
מיוחדת [ הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה
אחוזים ( )75%מכלל הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים]
להורות לנאמן להודיע לחברה כי עמדת מחזיקי אגרות החוב הינה כי על
החברה להתקדם לגיבוש הסכם עם הצעת,Searchlight Capital Partners
"( .L.Pסרצ'לייט") לרכישת מניות בי קומיוניקיישנס בע"מ שבבעלות החברה
על בסיס הצעת סרצ' לייט שפורסמה על ידי החברה ביום 10.2.2019
("הצעת סרצ'לייט") .מובהר בזאת כדלקמן • :הצעת סרצ'לייט משקפת את
עמדת סרצ'לייט בלבד .החברה מסרה לנאמן כי הצעת סרצ' לייט טרם נדונה
על ידי דירקטוריון החברה • .הצעת סרצ' לייט אינה על דעת הנציגות
המשותפת של מחזיקי אגרות החוב או של ב" כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב,
אשר מסרו לנאמן כי הם סבורים כי יש להתנגד להצעת סרצ'לייט ולא
להתקדם בה ,וזאת מהנימוקים שפורטו באסיפות מחזיקי אגרות החוב
(סדרות ג' ו -ד') שהתקיימו ביום "( 11.2.2019אספות הדיווח") • .מבלי
לגרוע מהאמור ,מופנית תשומת לב מחזיקי אגרות החוב לכמה הוראות
עיקריות הכלולות בהצעת סרצ'לייט כדלקמן( :א) הצעת סרצ'לייט הותנתה
על ידה בתנאים ש

ללא המלצה

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1131614

334522.5

14/02/2019

איגרות חוב

 .1מתן הוראות בקשר עם הצעת סרצ'לייט (כהגדרתה להלן) – החלטה
מיוחדת [ הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה
אחוזים ( )75%מכלל הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים]
להורות לנאמן להודיע לחברה כי עמדת מחזיקי אגרות החוב הינה כי על
החברה להתקדם לגיבוש הסכם עם הצעת,Searchlight Capital Partners
"( .L.Pסרצ'לייט") לרכישת מניות בי קומיוניקיישנס בע"מ שבבעלות החברה
על בסיס הצעת סרצ' לייט שפורסמה על ידי החברה ביום 10.2.2019
("הצעת סרצ'לייט") .מובהר בזאת כדלקמן • :הצעת סרצ'לייט משקפת את
עמדת סרצ'לייט בלבד .החברה מסרה לנאמן כי הצעת סרצ' לייט טרם נדונה
על ידי דירקטוריון החברה • .הצעת סרצ' לייט אינה על דעת הנציגות
המשותפת של מחזיקי אגרות החוב או של ב" כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב,
אשר מסרו לנאמן כי הם סבורים כי יש להתנגד להצעת סרצ'לייט ולא
להתקדם בה ,וזאת מהנימוקים שפורטו באסיפות מחזיקי אגרות החוב
(סדרות ג' ו -ד') שהתקיימו ביום "( 11.2.2019אספות הדיווח") • .מבלי
לגרוע מהאמור ,מופנית תשומת לב מחזיקי אגרות החוב לכמה הוראות
עיקריות הכלולות בהצעת סרצ'לייט כדלקמן( :א) הצעת סרצ'לייט הותנתה
על ידה בתנאים ש

ללא המלצה

אופטיבייס בע"מ

1135516

194240

14/02/2019

מניות

Approval of a new compensation policy for the Company's .1
directors and officers, in accordance with the requirement of the
.Companies Law

נגד

אופטיבייס בע"מ

1135516

194240

14/02/2019

מניות

Approval of an extension of the Company's engagement with .2
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, including an adjustment
.to his compensation, for a three-year term

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושא משרה בכירה ובעל שליטה.

אופטיבייס בע"מ

1135516

194240

14/02/2019

מניות

Approval of an extension of the Company's engagement with .3
.Mr. Amir Philips, the Company’s Chief Executive Officer

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושא משרה בכירה.

יוזר טרנד בע"מ (בשימור)

1096007

12089

17/02/2019

מניות

החלטת האסיפה

נימוקים

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
מדיניות התגמול בחברה.

 .1אישור בקשה להסדר בין החברה לבין נושיה על פי הוראות סעיף 350
לחוק החברות ,תשנ"ט  1999 -ובקשה לאישור חלוקה על פי הוראות סעיף
 303לחוק החברות ,תשנ"ט – ( 1999להלן" :הבקשה להסדר" ו/או
"ההסדר") בנוסח אשר פורסם על ידי החברה באתרי המאי"ה והמגנ"א
להודעות החברות ביום  23בינואר ( 2019מספר אסמכתא-2019-01 :
 )008973והמצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה המצ"ב לדיווח זה.

ללא המלצה

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא

מנרב פרויקטים בע"מ

1140243

376406

17/02/2019

מניות

 .1אישור עדכון ההתחייבות של החברה האם ,מנרב אחזקות בע"מ ,בהסדר
תיחום הפעילות

בעד

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לעסקת בעל עניין.

שלא"ג תעשיות בע"מ

1090547

459805

17/02/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים לשנת 2017

דיון

דיון

שלא"ג תעשיות בע"מ

1090547

459805

17/02/2019

מניות

 .2אישור מינוי מחדש של רואה החשבון קוסט פורר

בעד

עבר

שלא"ג תעשיות בע"מ

1090547

459805

17/02/2019

מניות

 .3מינוי מחדש דירקטור מרקמן

בעד

עבר

שלא"ג תעשיות בע"מ

1090547

459805

17/02/2019

מניות

 .4מינוי מחדש דירקטור בן זאב

בעד

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר לבחינת מינוי רו"ח
מבקר.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר ,בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

שלא"ג תעשיות בע"מ

1090547

459805

17/02/2019

מניות

 .5מינוי מחדש דירקטורית כהן

שלא"ג תעשיות בע"מ

1090547

459805

17/02/2019

מניות

 .6מינוי חדש דירקטור מירון

בעד

שלא"ג תעשיות בע"מ

1090547

459805

17/02/2019

מניות

 .7מינוי מחדש דירקטור שפיגלר

בעד

עבר

שלא"ג תעשיות בע"מ

1090547

459805

17/02/2019

מניות

 .8מינוי מחדש דירקטור בלתי תלוי וסרמן

בעד

עבר

קווליטאו בע"מ

1083955

63357

17/02/2019

מניות

לאשר בדיעבד את הארכת פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה
והדירקטורים בתוקף ממאי .2018

בעד

עבר

קווליטאו בע"מ

1083955

63357

17/02/2019

מניות

 .2לאשר בדיעבד את תשלום הבונוס השנתי של סמנכ"לית הכספים של
החברה בגין ביצועי שנת .2017

בעד

עבר

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

1080613

219862

17/02/2019

מניות

 .1אישור הארכת תוקף כתב הפטור שניתן למר אהוד שילוני החל מיום
 6.10.2018למשך שלוש שנים נוספות.

בעד

עבר

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

1080613

219862

17/02/2019

מניות

 .2אישור הארכת תוקף כתב הפטור שניתן למר שמואל לב החל מיום
 6.10.2018למשך שלוש שנים נוספות.

בעד

עבר

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1120880

9924.355

17/02/2019

איגרות חוב

 .1מתן הוראות בקשר עם הצעת סרצ'לייט (כהגדרתה להלן) – החלטה
מיוחדת [ הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה
אחוזים ( )75%מכלל הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים]
להורות לנאמן להודיע לחברה כי עמדת מחזיקי אגרות החוב הינה כי על
החברה להתקדם לגיבוש הסכם עם הצעת,Searchlight Capital Partners
"( .L.Pסרצ'לייט") לרכישת מניות בי קומיוניקיישנס בע"מ שבבעלות החברה
על בסיס הצעת סרצ' לייט שפורסמה על ידי החברה ביום 10.2.2019
("הצעת סרצ'לייט") .מובהר בזאת כדלקמן • :הצעת סרצ'לייט משקפת את
עמדת סרצ'לייט בלבד .החברה מסרה לנאמן כי הצעת סרצ' לייט טרם נדונה
על ידי דירקטוריון החברה • .הצעת סרצ' לייט אינה על דעת הנציגות
המשותפת של מחזיקי אגרות החוב או של ב" כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב,
אשר מסרו לנאמן כי הם סבורים כי יש להתנגד להצעת סרצ'לייט ולא
להתקדם בה ,וזאת מהנימוקים שפורטו באסיפות מחזיקי אגרות החוב
(סדרות ג' ו -ד') שהתקיימו ביום "( 11.2.2019אספות הדיווח") • .מבלי
לגרוע מהאמור ,מופנית תשומת לב מחזיקי אגרות החוב לכמה הוראות
עיקריות הכלולות בהצעת סרצ'לייט כדלקמן( :א) הצעת סרצ'לייט הותנתה
על ידה בתנאים ש

ללא המלצה

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1131614

327570.3

17/02/2019

איגרות חוב

 .1לא לכנס אסיפה שעל סדר יומה העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי –
החלטה מיוחדת להורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב לצורך
קבלת החלטה בדבר העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי בגין אילו מהעילות
הקיימות נכון למועד זה ואילו מהעילות אשר תקומנה עובר למועד זה ,וזאת
עד למועד בו יסבור הנאמן ,לאחר התייעצות עם הנציגות המשותפת
למחזיקי אגרות החוב ולמחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ובהתאם לעצת ב"כ
הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ,כי יש לכנס אסיפה כאמור ,ומבלי שיהיה בכך
משום ויתור ו /או מחילה כלשהם מצד מחזיקי אגרות החוב ,לרבות על סעדים
וזכויות בהתאם לשטר הנאמנות ו /או על פי הדין וכן מבלי שיהיה בכך כדי
לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב .מובהר בזאת כי אין בהחלטה שבסעיף
 1.1זה כדי לגרוע מזכותם של הנאמן או מחזיקי אגרות החוב (אחד או יותר)
לדרוש כינוסה של אסיפת מחזיקים בהתאם להוראות חוק ניירות ערך,
תשכ"ח 1968-ושטר הנאמנות לאגרות החוב .ההחלטה בסעיף  1.1זה
כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  9לזימון זה ,ולעניין זה יראו את
האמור בסעיף  9שלהלן ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

בעד

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110365

1028096

18/02/2019

איגרות חוב

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110431

742945.4

18/02/2019

איגרות חוב

נושאים שעל סדר היום

 1.1דיון בנוגע להצעה לרכישת אחזקותיה של החברה בחברת אפריקה
ישראל נכסים בע"מ ,כפי שפורסמה בדיווח מיידי מיום 16.2.2019
(אסמכתא 1.2 .)013579-01-2019 :דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה
ע"י הנאמן ו/או ע" י מחזיקי אגרות החוב.
 1.1דיון בנוגע להצעה לרכישת אחזקותיה של החברה בחברת אפריקה
ישראל נכסים בע"מ ,כפי שפורסמה בדיווח מיידי מיום 16.2.2019
(אסמכתא 1.2 .)013579-01-2019 :דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה
ע"י הנאמן ו/או ע" י מחזיקי אגרות החוב.

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

עבר

ללא המלצה

ללא המלצה

עבר

נימוקים
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא ביטוח
לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס''  13למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים ,רכיב משתנה במזומן ,בהתאם לס'' 3
למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא פטור
לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות מבנה ההון ,בהתאם לס''  8למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא פטור
לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס''  13למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110480

166940.6

18/02/2019

איגרות חוב

בנק ירושלים בע"מ

726018

524511

18/02/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום
 1.1דיון בנוגע להצעה לרכישת אחזקותיה של החברה בחברת אפריקה
ישראל נכסים בע"מ ,כפי שפורסמה בדיווח מיידי מיום 16.2.2019
(אסמכתא 1.2 .)013579-01-2019 :דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה
ע"י הנאמן ו/או ע" י מחזיקי אגרות החוב.
סעיף  3.1לס"י  -למנות את מר יעקב טננבאום לדירקטור חיצוני לפי חוק
החברות ,התשנ"ט –  1999וכדירקטור חיצוני לפי הוראה  301להוראות
ניהול בנקאי תקין לכהונה של שלוש שנים שתחל ביום  19בפברואר.2019 ,

המלצה

ללא המלצה

בעד

בנק ירושלים בע"מ

726018

524511

18/02/2019

מניות

 .2סעיף  3.2לס"י -למנות את מר אביב שנצר כדירקטור בבנק החל ממועד
אישור מינויו על ידי אסיפה כללית זו ועד לאסיפה הכללית השנתית הקרובה.

בעד

בתי זקוק לנפט בע"מ

2590248

5939913

18/02/2019

מניות

 .1אישור תוספת גמול המשולם למר אלכס פסל ,דירקטור מכהן בחברה
ובעל השליטה בה

בעד

אלרן (ד.ד ).השקעות בע"מ

6380083

9677.1

18/02/2019

איגרות חוב

אלון חברת הדלק לישראל בע"מ

1101567

18/02/2019

איגרות חוב

אלון חברת הדלק לישראל בע"מ

1101567

18/02/2019

איגרות חוב

החברה לישראל בע"מ

576017

8021803

19/02/2019

מניות

החברה לישראל בע"מ

576017

8021803

19/02/2019

מניות

 .1לאשר הצעה של מחזיק לקביעת שכר טרחת המפרק בגין הליכים
משפטיים שבהם נקט וינקוט לחיובם של בעלי שליטה בחברה ,דירקטורים
ונושאי משרה בהשבה לקופת החברה ו /או תשלום פיצוי לקופה ,בגין חלוקת
דיבידנד אסורה ( הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף זה הינו רוב רגיל של
הקולות המיוצגים והמשתתפים בהצבעה) ההחלטה :להורות לנאמן להגיש
לבית המשפט את עמדת מחזיקי אגרות החוב לפיה מחזיקי אגרות החוב
מסכימים להצעת מחזיק לקביעת שכר טרחת המפרק בגין הליכים משפטיים
שבהם נקט וינקוט לחיובם של בעלי שליטה בחברה ,דירקטורים ונושאי
משרה בהשבה לקופת החברה ו /או תשלום פיצוי לקופה ,בגין חלוקת
דיבידנד אסורה ,לפיה ישולם למפרק  7.5%מכל סכום שייגבה בפועל לטובת
הנושים במקרה של פשרה; ו 15% -מכל סכום שייגבה בפועל לטובת
הנושים במקרה של פסק הדין ללא פשרה (שכר הטרחה הנ" ל כולל גם את
שכר המפרק) .יודגש כי :א .הצעת המחזיק המפורטת לעיל הועברה על ידי
הנאמן למפרק אשר השיב כי הוא אינו מסכים לה .ב .הואיל והנאמן הודיע
לבית המשפט על התנגדות מחזיקי אגרות החוב לבקשת שכר הטרחה אשר
הוצעה על ידי המפרק ,1אך לא הציע הצעה חלופית מטעם מחזיקי אגרות
החוב ,קבלת החלטה "
 .להורות לנאמן לאשר במסגרת אסיפה כללית של החברה ,את התקשרות
החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה לשנת 2019
 .להסמיך את הנאמן לאשר במסגרת אסיפה כללית של החברה ,את
התקשרות החברה בפוליסות לביטוח דירקטורים ונושאי משרה החל משנת
 2020ואילך ,עד פרמיה שנתית בגובה של  000,55דולר
עיון בדוח התקופתי לשנת  : 2017דיון בדו" חות הכספיים המבוקרים של
החברה ובדו" ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר .2017
 .2מינוי רואה חשבון מבקר :מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של
החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את
שכרם.

החלטת האסיפה

נימוקים

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
דירקטורים ונושאי משרה.

ללא המלצה

ללא המלצה
ללא המלצה

דיון

בעד

החברה לישראל בע"מ

576017

8021803

19/02/2019

מניות

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

בעד

החברה לישראל בע"מ

576017

8021803

19/02/2019

מניות

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

בעד

החברה לישראל בע"מ

576017

8021803

19/02/2019

מניות

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

בעד

החברה לישראל בע"מ

576017

8021803

19/02/2019

מניות

 .6למנות את מר יאיר כספי לכהן כדירקטור בחברה ,אשר יהיה זכאי לגמול
ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון ,וביחס להענקת כתב שיפוי למר
כספי כאמור בנושא  7לדוח הזימון.

בעד

החברה לישראל בע"מ

576017

8021803

19/02/2019

מניות

 .7לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי לנושא משרה למר יאיר כספי .מר
יאיר כספי מונה כדירקטור בחברה ביום  10בינואר  . 2019בהמשך לאישור
ועדת הביקורת והתגמול ודירקטוריון החברה מובאת לאישור האסיפה
המזומנת בזו הענקת כתב שיפוי למר כספי בתוקף ממועד מינויו בנוסח אשר
צורף לדוח זימון אסיפה של החברה מיום ( 13.9.2018אסמכתא-2018-01 :
 ,)087141אשר בהתאם למדיניות התגמול של החברה אינו כולל פטור
מראש מאחריות עקב הפרת חובת זהירות .לתמצית נימוקי ועדת התגמול
והדירקטוריון לאישור הענקת כתב שיפוי למר כספי ראו סעיף ג' לדוח הזימון.
תמצית החלטה המוצעת " :לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר יאיר
כספי בהתאם לאמור לעיל".

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר לבחינת מינוי רו"ח
מבקר.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע להענקת
כתב שיפוי.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ

161018

990999

19/02/2019

מניות

אישור התקשרות החברה עם קבוצת מיחשוב ישיר בע"מ ("מיחשוב ישיר")
בהסכם ניהול למתן שירותי מנכ"ל ( חלף שירותי יו" ר דירקטוריון פעיל,
הניתנים ע"פ הסכם הניהול הקיים) ובאותם תנאי תגמול של הסכם הניהול
הקיים ,וזאת לתקופה נוספת בהתאם להוראות סעיף (275א )1()1לחוק
החברות ,כפי שתהיינה מעת לעת ,בתוקף החל מיום .1.1.2019

בית-הזהב בע"מ

235010

204429

19/02/2019

מניות

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

בעד

בית-הזהב בע"מ

235010

204429

19/02/2019

מניות

 .2אישור מינויה מחדש של הגב' מיה רייטמן המכהנת כדירקטורית בחברה
במועד זימון האסיפה

נגד

בית-הזהב בע"מ

235010

204429

19/02/2019

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר גולן רובינשטין המכהן כדירקטור ומנכ"ל
בחברה במועד זימון האסיפה

בעד

בית-הזהב בע"מ

235010

204429

19/02/2019

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של מר אהוד רובישטיין המכהן כדירקטור בחברה
במועד זימון האסיפה

בעד

בית-הזהב בע"מ

235010

204429

19/02/2019

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של פרופסור דן וייס המכהן כדירקטור בחברה במועד
זימון האסיפה

בעד

בית-הזהב בע"מ

235010

204429

19/02/2019

מניות

 .6אישור מינויו מחדש של מר משה בורוביץ המכהן כדירקטור בלתי תלוי
בחברה במועד זימון האסיפה

בעד

בית-הזהב בע"מ

235010

204429

19/02/2019

מניות

בית-הזהב בע"מ

235010

204429

19/02/2019

מניות

בית-הזהב בע"מ

235010

204429

19/02/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום

 .7אישור הארכת כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה,
משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ( - )EYרואי חשבון ,כרואה החשבון
המבקר של החברה ,עד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה
והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו
 .8אישור הארכת התחייבות החברה לשיפוי נושאי המשרה המכהנים
בחברה ובחברות בת וכפי שיכהנו בה מעת לעת ,שהינם בעלי השליטה ו/או
קרוביהם ו/או מי מטעמם.
 .9אישור מתן פטור מאחריות לנושאי המשרה המכהנים בחברה ובחברות
בת וכפי שיכהנו בה מעת לעת ,שהינם בעלי השליטה ו/או קרוביהם ו/או מי
מטעמם

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

ללא המלצה

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

בעד

מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי רו"ח מבקר.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע להענקת
כתבי שיפוי.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע להענקת
כתבי פטור.

בית-הזהב בע"מ

235010

204429

19/02/2019

מניות

 .10אישור תיקון תקנון החברה – פטור מאחריות לנושאי המשרה בחברה

בעד

בית-הזהב בע"מ

235010

204429

19/02/2019

מניות

 .11אישור השתתפות החברה בעסקה משותפת ,בין היתר ,עם תאגידים
בשליטת מר יונל כהן ,מבעלי השליטה בחברה ,לרכישת מניות רבד בע"מ

בעד

בית-הזהב בע"מ

235010

204429

19/02/2019

מניות

 .12דיון בדוח התקופתי של החברה הכולל ,בין היתר ,את דוח הדירקטוריון
ואת הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2017

דיון

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1120880

9794.731

19/02/2019

איגרות חוב

 .1לא לכנס אסיפה שעל סדר יומה העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי –
החלטה מיוחדת להורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב לצורך
קבלת החלטה בדבר העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי בגין אילו מהעילות
הקיימות נכון למועד זה ואילו מהעילות אשר תקומנה עובר למועד זה ,וזאת
עד למועד בו יסבור הנאמן ,לאחר התייעצות עם הנציגות המשותפת
למחזיקי אגרות החוב ולמחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') ובהתאם לעצת ב"כ
הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ,כי יש לכנס אסיפה כאמור ,ומבלי שיהיה בכך
משום ויתור ו /או מחילה כלשהם מצד מחזיקי אגרות החוב ,לרבות על סעדים
וזכויות בהתאם לשטר הנאמנות ו /או על פי הדין ומבלי שיהיה בכך כדי לגרוע
מזכויות מחזיקי אגרות החוב .מובהר בזאת כי אין בהחלטה שבסעיף  1.1זה
כדי לגרוע מזכותם של הנאמן או מחזיקי אגרות החוב (אחד או יותר) לדרוש
כינוסה של אסיפת מחזיקים בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ,תשכ"ח-
 1968ושטר הנאמנות לאגרות החוב .ההחלטה בסעיף  1.1זה כפופה
להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  9לזימון זה ,ולעניין זה יראו את האמור
בסעיף  9שלהלן ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

בעד

מדטכניקה בע"מ

253013

221968

20/02/2019

מניות

 .1אישור מחדש של הסכם מתן שירותים עם חברת האם ,אילקס מדיקל
בע"מ ,לשנים  ,2019-2021לרבות עדכונו

בעד

תדביק בע"מ (מחוקה)

443010

0

20/02/2019

מניות

אישור מדיניות תגמול לשנים 2021 - 2019

נגד

תדביק בע"מ (מחוקה)

443010

0

20/02/2019

מניות

 .2מינוי מר ישי יעקובי כדירקטור חיצוני בחברה

נגד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתיקון
תקנון.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לשינויים
במבנה ההון.

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים בהתאם לס''  4למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
מדיניות התגמול.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים בחברות ברשימת שימור ,השעיה
ומחיקה ממסחר.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

תדביק בע"מ (מחוקה)

443010

0

20/02/2019

מניות

אס.טי.ג'י .אינטרנשיונל בע"מ

550012

38105

20/02/2019

מניות

אס.טי.ג'י .אינטרנשיונל בע"מ

550012

38105

20/02/2019

מניות

אס.טי.ג'י .אינטרנשיונל בע"מ

550012

38105

20/02/2019

מניות

אס.טי.ג'י .אינטרנשיונל בע"מ

550012

38105

20/02/2019

מניות

אס.טי.ג'י .אינטרנשיונל בע"מ

550012

38105

20/02/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום

 .3אישור תנאי כהונתו של ישי יעקובי כדירקטור חיצוני בחברה
דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לכל אחת מהשנים
שהסתיימו ביום  31בדצמבר  2017ו 31-בדצמבר.2016 ,
 .2מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו דח"צ) מר יהודה פורת לדירקטוריון
החברה לתקופת כהונה נוספת ,אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה.
 .3מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו דח"צ) מר דניאל בנין -בר לדירקטוריון
החברה לתקופת כהונה נוספת ,אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה.
 .4מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו דח"צ) מר אביעד שחר לדירקטוריון
החברה לתקופת כהונה נוספת ,אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה.
 .5מינויה מחדש של הדירקטורית (שאינה דח"צית) גב' יפית נגר-סולומון
לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת ,אשר תסתיים באסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה.

המלצה

החלטת האסיפה

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים בחברות ברשימת שימור ,השעיה
ומחיקה ממסחר.

נגד

דיון
בעד

נגד

בעד

בעד

נימוקים

דיון
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

אס.טי.ג'י .אינטרנשיונל בע"מ

550012

38105

20/02/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של משרד רו"ח ברייטמן-אלמגור ,זהר ושות'  -רואי חשבון
כרואי החשבון המבקרים של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו
בהתאם לאופי והיקף השירותים שיינתנו לחברה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי רואה
חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

אס.טי.ג'י .אינטרנשיונל בע"מ

550012

38105

20/02/2019

מניות

 .7לאשר את מינויו לראשונה של מר אהרון מירסקי כדירקטור חיצוני
בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה של  3שנים שתחילתה במועד אישור
האסיפה ,בהתאם לסעיף  245לחוק החברות ,וכנדרש על-פי דין.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' 1.1-1.2
למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

רציו חיפושי נפט ( - )1992שותפות מוגבלת

394015

3351293

20/02/2019

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

אלגומייזר בע"מ

744011

95703

20/02/2019

אלגומייזר בע"מ

744011

95703

20/02/2019

אלגומייזר בע"מ

744011

95703

20/02/2019

מניות

אלגומייזר בע"מ

744011

95703

20/02/2019

מניות

אלגומייזר בע"מ

744011

95703

20/02/2019

מניות

מישורים השקעות נדל"ן בע"מ

1127513

19482.22

20/02/2019

איגרות חוב

 .1לאשר את מדיניות התגמול המוצעת לנושאי משרה בשותפות ובשותף
יחידת השתתפות הכללי ,בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה ,לתקופה של שלוש
שנים ממועד אישור האסיפה.
דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה ליום  31בדצמבר
מניות
.2017
 .2אישור מינוי משרד רו״ח ברייטמן אלמגור ושות' ,רואי חשבון (,)Deloitte
כרואי החשבון של החברה לשנת  2018והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע
מניות
את שכרם.
 .3אישור מינוי מחדש של מר נועם בנד לדירקטור בחברה עד לאסיפה
השנתית הבאה
 .4אישור מינוי מחדש של מר לירון כרמל לדירקטור בחברה עד לאסיפה
השנתית הבאה 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
הרביעית בתקנות הגמול.
 .5אישור מינויו של מנכ"ל החברה ,מר נועם בנד ,כיו"ר הדירקטוריון ,ללא
תוספת שכר או תמורה כלשהי בגין תפקידו כיו"ר דירקטוריון ,במקביל
לכהונתו כמנכ"ל החברה לתקופה של שלוש ( )3שנים ,החל מיום 13
באפריל 2019
 .1לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) את התיקון לשטר
הנאמנות המצורף לזימון ומסומן נספח א' (להלן" :התיקון לשטר") .ככל
שהצעה זו תאושר ,תהווה החלטה זו הוראה לנאמן לחתום על כל המסמכים
אשר יידרשו לביצוע ההחלטה לרבות התיקון לשטר לאחר השלמת הנתונים
בו נכון למועד החתימה .מובהר ,כי התיקון יכנס לתוקף לאחר ביצוע החלוקה
בעין של מניות סקייליין קנדה בהתאם להסכם הגישור ועם ביצוע החלפת
הביטחונות .מובהר ,כי אי ביצוע החלוקה בעין ואי ביצוע החלפת הבטוחות
מכל סיבה שהיא ,לא תהווה הפרה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ולא
תזכה בסעד כלשהו .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון
שבסעיף  7לזימון ,ולעניין זה ,יראו את האמור בסעיף  7לזימון ,כחלק בלתי
נפרד מההחלטה הנ"ל .המדדים לקביעת עניין מנוגד בקשר עם הצעת
החלטה זו :כמפורט בנספח א' לכתב ההצבעה.

דיון
בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי לבחינת מינוי רו"ח מבקר.

נגד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה דירקטוריון
החברה ומידת הכשירות והזמינות של המועמדים.

נגד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה דירקטוריון
החברה ומידת הכשירות והזמינות של המועמדים.

נגד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לכפל כהונה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

קבוצת חמת בע"מ

384016

318796

21/02/2019

מניות

 .1מינוי מחדש של הדירקטור מר יואב גולן.

בעד

קבוצת חמת בע"מ

384016

318796

21/02/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של הדירקטור מר ניר גולן.

בעד

קבוצת חמת בע"מ

384016

318796

21/02/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי מר דוד סיטן.

בעד

קבוצת חמת בע"מ

384016

318796

21/02/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה ,משרד בריטמן
אלמגור זהר ושות' ( - )Deloitteרואי חשבון.

בעד

קבוצת חמת בע"מ

384016

318796

21/02/2019

מניות

 .5הארכת כהונתה של גב' דברת דגן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה
של שלוש שנים החל מיום  20בפברואר 2019

בעד

קבוצת חמת בע"מ

384016

318796

21/02/2019

מניות

 .6דיון בדוח התקופתי ובדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2017

דיון

רובוגרופ ט.א.ק בע"מ

266015

49181

21/02/2019

מניות

מוצרי מעברות בע"מ

528018

409240

21/02/2019

מניות

מוצרי מעברות בע"מ

528018

409240

21/02/2019

מניות

צבי צרפתי ובניו השקעות ובנין ( )1992בע"מ

425017

191014

21/02/2019

מניות

צבי צרפתי ובניו השקעות ובנין ( )1992בע"מ

425017

191014

21/02/2019

מניות

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1083443

80621

21/02/2019

מניות

מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ

433011

20942

21/02/2019

מניות

 .1לאשר הסדר ,בהתאם לסעיף  350לחוק החברות ובהתאם לתקנות
פשרה או הסדר ,שעניינו שינוי תנאי כתבי אופציה (סדרה א') כמפורט בדוח
זימון האסיפה.
 .1לאשר את מינויו מחדש של מר ערן שחם כדירקטור חיצוני בחברה,
לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים ,החל מיום  13במרץ  2019ועד ליום
 12במרץ 2022
לאשר את מינויה מחדש של הגב' דליה צוקרמן כדירקטורית חיצונית
בחברה ,לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים ,החל מיום  13במרץ 2019
ועד ליום  12במרץ 2022
 .1אישור הסדר הפשרה בבקשה לאישור תובענה כתביעה נגזרת (במסגרת
תנ"ג  )27061-07-16כאמור בסעיפים  3.1עד  3.7להסכם הפשרה הרצ"ב
כנספח א' לדו" ח זימון האסיפה ("הסכם הפשרה")
 .2אישור תשלום שכר טרחה לב" כ אתו שוקי הון שותפות מוגבלת במסגרת
הסדר הפשרה כאמור בסעיף  3.8להסכם הפשרה
To approve a new compensation policy for directors and .1
.officers
 .1אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר מאיר יואלי כמנכ"ל החברה,
לרבות הקצאת  817,994אופציות לא סחירות.
דיון בדו" חות הכספיים ובדו" ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר 2017

החלטת האסיפה

נימוקים
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת כשירותם וזמינותם של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת כשירותם וזמינותם של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת כשירותם וזמינותם של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
מינוי רואה חשבון מבקר.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת כשירותם וזמינותם של
המועמדים.

ללא המלצה
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

בעד

בעד

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר כלכלי לבחינת
מדיניות תגמול.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

בעד
בעד
דיון

פוליגון נדל"ן בע"מ

745018

118377

24/02/2019

מניות

פוליגון נדל"ן בע"מ

745018

118377

24/02/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד סומך חייקין רואי חשבון כרואה החשבון המבקר
של החברה להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

בעד

פוליגון נדל"ן בע"מ

745018

118377

24/02/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של הדירקטור יעקב מימון .תמצית ההחלטה המוצעת :למנות
מחדש את מר יעקב מימון כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה .לפרטים אודות הדירקטור המועמד למינוי
מחדש ר' תקנה  26בפרק ד' (פרטים נוספים) לדו"ח התקופתי לשנת 2017
של החברה ,אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.

נגד

פוליגון נדל"ן בע"מ

745018

118377

24/02/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטור אורן ונונו כדירקטור בלתי תלוי .תמצית
ההחלטה המוצעת :למנות מחדש את מר אורן ונונו כדירקטור בלתי תלוי
בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה .לפרטים
אודות הדירקטור המועמד למינוי מחדש ר' תקנה  26בפרק ד' (פרטים
נוספים) לדו"ח התקופתי לשנת  2017של החברה ,אשר המידע האמור בו
מובא כאן על דרך ההפניה

נגד

פוליגון נדל"ן בע"מ

745018

118377

24/02/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של הדירקטור ניר מימון .תמצית ההחלטה המוצעת :למנות
מחדש את מר ניר מימון כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה .לפרטים אודות הדירקטור המועמד למינוי
מחדש ר' תקנה  26בפרק ד' (פרטים נוספים) לדו"ח התקופתי לשנת 2017
של החברה ,אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה

נגד

פוליגון נדל"ן בע"מ

745018

118377

24/02/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של הדירקטורית רונית בן יעקב .תמצית ההחלטה המוצעת:
למנות מחדש את גב' רונית בן יעקב כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה .לפרטים אודות הדירקטורית המועמדת
למינוי מחדש ר' תקנה  26בפרק ד' (פרטים נוספים) לדו"ח התקופתי לשנת
 2017של החברה ,אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה

נגד

דיון
עבר

עבר

עבר

עבר

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי רואה
חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא היקף בני
משפחה ,בהתאם לס''  1.2.2למדיניות

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא 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

פוליגון נדל"ן בע"מ

745018

118377

24/02/2019

מניות

 .7מינויה של הגב' אנה פלח כדירקטורית חיצונית בחברה .תמצית ההחלטה
המוצעת :למנות את הגב' אנה פלח 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 לפרטים אודות המועמדת לכהונת דירקטורית חיצונית ראה
סעיפים  1.4ו 1.5 -לזימון האסיפה

בעד

פוליגון נדל"ן בע"מ

745018

118377

24/02/2019

מניות

 .8מינויו של מר יצחק זילברמן כדירקטור חיצוני בחברה .תמצית ההחלטה
המוצעת :למנות את מר יצחק זילברמן 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 לפרטים אודות המועמד לכהונת דירקטור חיצוני ראה
סעיפים  1.4ו 1.6 -לזימון האסיפה

נגד

קרדן אן.וי.

1105535

70983.51

24/02/2019

איגרות חוב

 1.1דיווח על ידי החברה בנוגע למצבה ומצב נכסיה 1.2 .דיווח אודות
התקדמות המשא ומתן להסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב 1.3 .דיון
והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י
הנאמנים ו /או מחזיקי אגרות החוב.

דיון

דיון

קרדן אן.וי.

1113034

377398.6

24/02/2019

דיון

דיון

קרדן אן.וי.

1143270

דיון

דיון

24/02/2019

רבד בע"מ

526012

191125

24/02/2019

רבד בע"מ

526012

191125

24/02/2019

 1.1דיווח על ידי החברה בנוגע למצבה ומצב נכסיה 1.2 .דיווח אודות
התקדמות המשא ומתן להסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב 1.3 .דיון
איגרות חוב
והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י
הנאמנים ו /או מחזיקי אגרות החוב.
 1.1דיווח על ידי החברה בנוגע למצבה ומצב נכסיה 1.2 .דיווח אודות
התקדמות המשא ומתן להסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב 1.3 .דיון
מיועדת לפידיון
והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י
הנאמנים ו /או מחזיקי אגרות החוב.
 .1דיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנת  ,2017כפי שפורסם ביום 29
מניות
במרץ  , 2018מס' אסמכתא .2018-01-033757
 .2מוצע למנות מחדש את משרד רואי החשבון בריטמן ,אלמגור ,זהר ושות'
רו"ח ,כרואה החשבון המבקר של החברה ,החל ממועד אישור האסיפה ועד
מניות
תום האסיפה השנתית הבאה .כן יינתן באסיפה דיווח בדבר שכרו והיקף
עבודתו של רואה החשבון המבקר.

החלטת האסיפה

נימוקים

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' 1.1-1.2
למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

דיון

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר לבחינת מינוי רו"ח מבקר.

רבד בע"מ

526012

191125

24/02/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של מר יגאל אהובי ,המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה,
כדירקטור בדירקטוריון החברה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה דירקטוריון
החברה ומידת הכשירות והזמינות של המועמדים.

רבד בע"מ

526012

191125

24/02/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של מר אפרים צדקה כדירקטור בדירקטוריון החברה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מדיניות
אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה דירקטוריון
החברה ומידת הכשירות והזמינות של המועמדים.

הכשרת הישוב בישראל אלפא בע"מ

1121474

37409

24/02/2019

מניות

 .1לאשר את שינוי שמה של החברה ,כדלקמן :בעברית  -הכשרת הישוב
התחדשות עירונית בישראל בע"מ ובאנגלית Israel Land Development. -
  Urban Renewal Ltdכן לאשר כי תקנה  2לתקנון החברה תמחקבמלואה ובמקומה תבוא תקנה  2כדלקמן :שם החברה בעברית הוא:
הכשרת הישוב התחדשות עירונית בישראל בע"מ שם החברה באנגלית
הואIsrael Land Development - Urban Renewal Ltd . :

בעד

איירפורט סיטי בע"מ

1095835

6774333

24/02/2019

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון מס'  20לחוק
החברות ,התשנ"ט.1999-

נגד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

איירפורט סיטי בע"מ

1095835

6774333

24/02/2019

מניות

 .2אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה
מלאים של מר חיים צוף לקבלת שירותי ניהול של יו"ר דירקטוריון.

נגד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

איירפורט סיטי בע"מ

1095835

6774333

24/02/2019

מניות

 .3אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה
מלאים של מר פריאל אטיאס לקבלת שירותי ניהול של מנכ"ל משותף.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

איירפורט סיטי בע"מ

1095835

6774333

24/02/2019

מניות

 .4אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה
מלאים של מר שרון תוסייה -כהן לקבלת שירותי ניהול של מנכ"ל משותף.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא שינוי שם
חברה ותיקון תקנון.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

איירפורט סיטי בע"מ

1095835

6774333

24/02/2019

מניות

 .5אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותים מחנ"ל – חברת הנפט
לישראל בע"מ.

בעד

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1120880

9634.725

24/02/2019

איגרות חוב

 .1רקע ביום  13.2.2019התקבלה אצל הנאמן "בקשה לכינוס אסיפות
מחזיקים – אינטרנט גולד – קווי זהב בע"מ" מאת מחזיקים באגרות החוב,
במסגרתה נדרש הנאמן לזמן אסיפה של מחזיקי אגרות החוב לצורך דיון
והתייעצות ב" הצעה להסדר חוב ומתווה לניהול פעילות אינטרנט גולד -קווי
זהב בע"מ" ("ההצעה") אשר נשלחה לנאמן ביום  12.2.2019על ידי אותם
מחזיקים המהווים גם המציעים בהצעה .ההצעה מצ"ב כנספח א' לזימון
האסיפה .לאחר בחינה ראשונית של ההצעה על ידי המומחה ,הנציגות וב"כ
הנאמן ומחזיקי אגרות החוב עולה ,כי מדובר בהצעה בלתי רלבנטית,
הדברים יוצגו באסיפה שתתכנס ,ומובהר כי אסיפה זו מכונסת לאור
הדרישה של המציעים בהצעה מכוח החזקה שלהם בשיעור של לפחות 5%
מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב והוראות חוק ניירות ערך .דיווח מאת
המציעים (כהגדרתם בהצעה) ,בדבר ההצעה ודיון בקשר אליה.

דיון

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1131614

314415.7

24/02/2019

איגרות חוב

 .1דחיית מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ד') – החלטה
מיוחדת ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שני שלישים ()2/3
ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים) לדחות את תשלום
הריבית הקרוב בגין אגרות החוב (סדרה ד') של החברה ,אשר המועד
הקובע בגינו קבוע ליום  3.3.2019ומועד התשלום קבוע ליום ,15.3.2019
למועדים הבאים :המועד הקובע ידחה ליום  3.4.19מועד התשלום ידחה
ליום  15.04.2019להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שלעיל:
•למען הסר ספק ,דחיית המועדים בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל
נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות
החוב• .אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל משום
ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב ,ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי
אגרות החוב ,או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים
להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן ,ובכלל זה בכל
הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על-פי הוראות השטר • .יודגש כי למעט
השינוי במועדי תשלום הריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי
אחר ו /או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות .ה

ללא המלצה

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1131614

314415.7

24/02/2019

איגרות חוב

 .2הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי תשלום הריבית ,ובסה"כ דחייה
כוללת עד  60יום במצטבר ( כולל דחיית המועד הנדון באסיפה זו) – החלטה
מיוחדת ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שני שלישים ()2/3
ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים) להסמיך את הנאמן
לדחות את מועדי תשלום הריבית ( מועד קובע ומועד תשלום) ,לאחר
התייעצות עם הנציגות המשותפת ועם ב" כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב,
בתקופה נוספת שלא תעלה על  30ימים .להלן מספר הבהרות בקשר עם
הצעת ההחלטה שלעיל וככל שתבוצענה דחיות נוספות על פי הסמכת הנאמן
כמפורט לעיל• :למען הסר ספק ,דחיית המועדים בקשר עם תשלום הריבית
כאמור לעיל ,ככל שתבוצע ,נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי
ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב• .אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת
הצעת ההחלטה לעיל משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב ,ואין
בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב ,או להוות ויתור של מחזיקי
אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות
החברה במועדן ,ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על-פי
הוראות השטר h• .ודגש כי למעט השינוי במועדי תשלום הרי

ללא המלצה

אנקיאנו תרפיוטיקס בע"מ

1126788

187755

24/02/2019

מניות

 .1מוצע לאשר הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים המכהנים בחברה
ו /או לדירקטורים כפי שיכהנו בה מעת לעת ,בהתאם לנוסח המצורף כנספח
א' לדוח הזימון ,בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של
החברה המזומנת ליום  10בפברואר  2019לתיקון סעיף השיפוי בתקנון
החברה ,וכן בכפוף לרישום של ה ADSs-של החברה למסחר בנאסד"ק.

נגד

חפציבה ג'רוזלם גולד בע"מ (מחוקה)

1099944

0

25/02/2019

איגרות חוב

 .1דיווח על ידי ב" כ מחזיקי אגרות החוב והנאמנים בנוגע למצב הליכי
הפירוק.

דיון

דיון

חפציבה ג'רוזלם גולד בע"מ (מחוקה)

1099944

0

25/02/2019

איגרות חוב

 .2דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב.

דיון

דיון

החלטת האסיפה

נימוקים
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא עסקאות עם
בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות

דיון

עבר

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למתן
התחייבות לשיפוי.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

חפציבה ג'רוזלם גולד בע"מ (מחוקה)

1099969

0

25/02/2019

איגרות חוב

 .1דיווח על ידי ב" כ מחזיקי אגרות החוב והנאמנים בנוגע למצב הליכי
הפירוק.

חפציבה ג'רוזלם גולד בע"מ (מחוקה)

1099969

0

25/02/2019

איגרות חוב

 .2דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב.

די.אן .איי ביומדיקל סולושינס בע"מ

1103852

38968

25/02/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2017

די.אן .איי ביומדיקל סולושינס בע"מ

1103852

38968

25/02/2019

מניות

 .2אישור הארכת כהונתו של רו"ח המבקר של החברה

בעד

די.אן .איי ביומדיקל סולושינס בע"מ

1103852

38968

25/02/2019

מניות

 .3אישור הארכת הכהונה של מר זאב ברונפלד כדירקטור בחברה

בעד

די.אן .איי ביומדיקל סולושינס בע"מ

1103852

38968

25/02/2019

מניות

 .4אישור הארכת הכהונה של מר ערן גורן כדירקטור בחברה

בעד

די.אן .איי ביומדיקל סולושינס בע"מ

1103852

38968

25/02/2019

מניות

 .5אישור הארכת הכהונה של מר יונתן מלכה כדירקטור בחברה

בעד

די.אן .איי ביומדיקל סולושינס בע"מ

1103852

38968

25/02/2019

מניות

 .6מינוי מר רונן מדברי כדירקטור חיצוני בחברה

בעד

די.אן .איי ביומדיקל סולושינס בע"מ

1103852

38968

25/02/2019

מניות

 .7הארכת כהונת הדירקטורית החיצונית המכהנת בחברה ,גב' רחל (רלי)
שביט

בעד

די.אן .איי ביומדיקל סולושינס בע"מ

1103852

38968

25/02/2019

מניות

 .8אישור עדכון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה

נגד

די.אן .איי ביומדיקל סולושינס בע"מ

1103852

38968

25/02/2019

מניות

 .9אישור שינוי תנאי העסקתו של יו"ר הדירקטוריון ,מר זאב ברונפלד

בעד

די.אן .איי ביומדיקל סולושינס בע"מ

1103852

38968

25/02/2019

מניות

 .10אישור עדכון תנאי העסקת מנכ"ל החברה ,מר יונתן מלכה

די.אן .איי ביומדיקל סולושינס בע"מ

1103852

38968

25/02/2019

מניות

די.אן .איי ביומדיקל סולושינס בע"מ

1103852

38968

25/02/2019

מניות

די.אן .איי ביומדיקל סולושינס בע"מ

1103852

38968

25/02/2019

מניות

די.אן .איי ביומדיקל סולושינס בע"מ

1103852

38968

25/02/2019

מניות

די.אן .איי ביומדיקל סולושינס בע"מ

1103852

38968

25/02/2019

מניות

די.אן .איי ביומדיקל סולושינס בע"מ

1103852

38968

25/02/2019

מניות

אפריקה ישראל נכסים בע"מ

1122233

77192.04

25/02/2019

איגרות חוב

נושאים שעל סדר היום

 .11אישור עדכון תנאי העסקתו של סמנכ"ל הכספים של החברה ,מר טוני
קליין
 .12אישור עדכון התקשרות בהסכם לקבלת שירותי יעוץ משפטי ממר
ויקטור תשובה
 .13בכפוף לאישור נושא מס'  7לדוח זימון האסיפה ,אישור הקצאת מניות
החברה למר זאב ברונפלד
 .14בכפוף לאישור נושא מס'  8לדוח זימון האסיפה ,אישור הקצאת מניות
החברה למר יונתן מלכה
 .15בכפוף לאישור נושא מס'  9לדוח זימון האסיפה ,אישור הקצאת מניות
החברה למר טוני קליין
 .16בכפוף לאישור נושא מס'  10לדוח זימון האסיפה ,אישור הקצאת מניות
החברה למר ויקטור תשובה
 .1מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של השלמת העסקה נשוא ההצעה
תבוטל העילה נשוא סעיף העילה (כהגדרתו לעיל) ,ומתן הוראה לנאמן שלא
לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדה לפירעון מיידי של אגרות
החוב בגין שינוי השליטה כאמור ( הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב
של מחזיקי אגרות החוב המיוצגים בהצבעה) נוסח ההחלטה :עם ובכפוף
להשלמת העסקה נשוא ההצעה ,במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה
השקעות בחברה למציעים ( לפי איזו מבין שתי החלופות) ,לאשר בזאת את
ביטול העילה נשוא סעיף העילה ,ולהורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי
אגרות חוב שעניינה העמדת אגרות החוב (סדרה ה') לפירעון מיידי בגין
שינוי השליטה בחברה .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי
והמימון שבסעיף  7לדוח זימון האסיפה ,ולעניין זה ,יראו את האמור בסעיף
 7להלן ,כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון

דיון

דיון

ללא המלצה

בעד
בעד
בעד
בעד
בעד
בעד
בעד

ללא המלצה

נימוקים

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא
מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי רו"ח מבקר.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר לבחינת מדיניות
התגמול.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושאי משרה בכירים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושאי משרה בכירים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושאי משרה בכירה.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לאישור
תגמול לנושאי משרה.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לאישור
תגמול הוני לנושאי משרה.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לאישור
תגמול הוני לנושאי משרה.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לאישור
תגמול הוני לנושאי משרה.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לאישור
תגמול הוני לנושאי משרה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אפריקה ישראל נכסים בע"מ

1122233

77192.04

25/02/2019

איגרות חוב

 .2מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של השלמת העסקה נשוא ההצעה,
יעודכן סעיף העילה בשטר הנאמנות ,בשים לב לשינוי השליטה בחברה,
במסגרת השלמת העסקה נשוא ההצעה (ככל ותושלם) (הרוב הדרוש
לקבלת ההחלטה הינו רוב של מחזיקי אגרות החוב המחזיקים ב75% -
לפחות מהמיוצגים בהצבעה ,למעט נמענים) נוסח ההחלטה :עם ובכפוף
להשלמת העסקה נשוא ההצעה ,במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה
השקעות בחברה למציעים ( לפי איזו מבין שתי החלופות) ,לאשר בזאת כי
בתוקף ממועד השלמת העסקה כאמור (ככל ותושלם)  -תותאם הוראת סעיף
 7.1.12לשטר הנאמנות (סדרה ה') שתאריכו ( 29.11.2009על התוספות לו
ותיקוניו) ,באופן שסעיף עילת הפירעון המיידי האמור ינוסח באופן הבא:
" במקרה שבו ייווצר בעל שליטה בחברה ( כהגדרת מונח זה בחוק ניירות
ערך) ,שאינו כולל את מגה אור החזקות בע"מ ו /או את ביג מרכזי קניות
בע"מ".

ללא המלצה

אפריקה ישראל נכסים בע"מ

1129550

149591.3

25/02/2019

איגרות חוב

 .1מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של השלמת העסקה נשוא ההצעה
תבוטל העילה נשוא סעיף העילה (כהגדרתו לעיל) ,ומתן הוראה לנאמן שלא
לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדה לפירעון מיידי של אגרות
החוב בגין שינוי השליטה כאמור נוסח ההחלטה :עם ובכפוף להשלמת
העסקה נשוא ההצעה ,במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות
בחברה למציעים ( לפי איזו מבין שתי החלופות) ,לאשר בזאת את ביטול
העילה נשוא סעיף העילה ,ולהורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות
חוב שעניינה העמדת אגרות החוב (סדרה ו') לפירעון מיידי בגין שינוי
השליטה בחברה .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון
שבסעיף  7להלן ,ולעניין זה ,יראו את האמור בסעיף  7להלן ,כחלק בלתי
נפרד מההחלטה הנ"ל

ללא המלצה

אפריקה ישראל נכסים בע"מ

1129550

149591.3

25/02/2019

איגרות חוב

 .2מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של השלמת העסקה נשוא ההצעה,
יעודכן סעיף העילה בשטר הנאמנות ,בשים לב לשינוי השליטה בחברה,
במסגרת השלמת העסקה נשוא ההצעה (ככל ותושלם) ( נוסח ההחלטה :עם
ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה ,במסגרתה יועברו אחזקותיה של
אפריקה השקעות בחברה למציעים ( לפי איזו מבין שתי החלופות) ,לאשר
בזאת כי בתוקף ממועד השלמת העסקה כאמור (ככל ותושלם)  -תותאם
הוראת סעיף  7.1.12לשטר הנאמנות (סדרה ו') שתאריכו ( 28.2.2012על
התוספות לו ותיקוניו) ,באופן שסעיף עילת הפירעון המיידי האמור ינוסח
באופן הבא " :במקרה שבו ייווצר בעל שליטה בחברה (כהגדרת מונח זה
בחוק ניירות ערך) ,שאינו כולל את מגה אור החזקות בע"מ ו/או את ביג
מרכזי קניות בע"מ" .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון
שבסעיף  7להלן ,ולעניין זה ,יראו את האמור בסעיף  7להלן ,כחלק בלתי
נפרד מההחלטה הנ"ל

ללא המלצה

אפריקה ישראל נכסים בע"מ

1132232

800052.6

25/02/2019

איגרות חוב

 .1מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של קבלת ההצעה תבוטל העילה נשוא
סעיף העילה (כהגדרתו להלן) ,ומתן הוראה לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי
אגרות חוב שעניינה העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב בגין שינוי
השליטה כאמור נוסח ההחלטה :עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא
ההצעה ,במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה
למציעים ( לפי איזו מבין שתי החלופות) ,לאשר בזאת את ביטול העילה נשוא
סעיף העילה ,ולהורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה
העמדת אגרות החוב (סדרה ו') לפירעון מיידי בגין שינוי השליטה בחברה.
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  7לזימון
המצ"ב ,ולעניין זה ,יראו את האמור בסעיף  7להלן ,כחלק בלתי נפרד
מההחלטה הנ"ל .להלן מובאת עמדת החברה כפי שנמסרה לנאמן ,בנוגע
להחלטות שעל סדר היום כמפורט להלן :א.לעמדת החברה ,כפי שנמסרה
לנאמן ,ביום  16.2.2019פרסמה חברת האם של החברה ,אפריקה ישראל
להשקעות בע"מ (להלן" :אפריקה השקעות") דוח מיידי 1בדבר קבלת הצעה
מטעמם של מספר גופים ישראלים ,הכוללים שתי חברות ציבוריות ישראליות
– מגה אור החזקות בע"מ (להלן" :מגה אור") וביג מרכזי קניות בע"מ (להלן:

ללא המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אפריקה ישראל נכסים בע"מ

1132232

800052.6

25/02/2019

איגרות חוב

 .2מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של קבלת ההצעה ,יעודכן סעיף העילה
בשטר הנאמנות ,בשים לב לשינוי השליטה בחברה ,במסגרת השלמת
העסקה נשוא ההצעה (ככל ותושלם) נוסח ההחלטה :עם ובכפוף להשלמת
העסקה נשוא ההצעה ,במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות
בחברה למציעים ( לפי איזו מבין שתי החלופות) ,לאשר בזאת כי בתוקף
ממועד השלמת העסקה כאמור (ככל ותושלם)  -תותאם הוראת סעיף
 10.1.8לשטר הנאמנות (סדרה ז') שתאריכו ( 25.2.2014על התוספות לו
ותיקוניו) ,באופן שסעיף עילת הפירעון המיידי האמור ינוסח באופן הבא:
" במקרה שבו ייווצר בעל שליטה בחברה ( כהגדרת מונח זה בחוק ניירות
ערך) ,שאינו כולל את מגה אור החזקות בע"מ ו /או את ביג מרכזי קניות
בע"מ" .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7
לזימון המצ"ב ,ולעניין זה ,יראו את האמור בסעיף  7להלן ,כחלק בלתי נפרד
מההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

אפריקה ישראל נכסים בע"מ

1142231

1053487

25/02/2019

איגרות חוב

 .1מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של קבלת ההצעה תבוטל העילה נשוא
סעיף העילה (כהגדרתו להלן) ,ומתן הוראה לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי
אגרות חוב שעניינה העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב בגין שינוי
השליטה כאמור נוסח ההחלטה :עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא
ההצעה ,במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה
למציעים ( לפי איזו מבין שתי החלופות) ,לאשר בזאת את ביטול העילה נשוא
סעיף העילה ,ולהורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה
העמדת אגרות החוב (סדרה ח') לפירעון מיידי בגין שינוי השליטה בחברה.
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  7לזימון
המצ"ב ,ולעניין זה ,יראו את האמור בסעיף  7להלן ,כחלק בלתי נפרד
מההחלטה הנ"ל .להלן מובאת עמדת החברה כפי שנמסרה לנאמן ,בנוגע
להחלטות שעל סדר היום כמפורט להלן :א.לעמדת החברה ,כפי שנמסרה
לנאמן ,ביום  19.2.2019פרסמה חברת האם של החברה ,אפריקה ישראל
להשקעות בע"מ ("אפריקה השקעות") דוח מיידי 1בדבר קבלת הצעה
מעודכנת מטעמם של מספר גופים ישראלים ,הכוללים שתי חברות ציבוריות
ישראליות – מגה אור החזקות בע"מ ("מגה אור") וביג מרכזי קניות בע"מ
("ביג") ומ

ללא המלצה

אפריקה ישראל נכסים בע"מ

1142231

1053487

25/02/2019

איגרות חוב

 .2מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של קבלת ההצעה ,יעודכן סעיף העילה
בשטר הנאמנות ,בשים לב לשינוי השליטה בחברה ,במסגרת השלמת
העסקה נשוא ההצעה (ככל ותושלם) נוסח ההחלטה :עם ובכפוף להשלמת
העסקה נשוא ההצעה ,במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות
בחברה למציעים ( לפי איזו מבין שתי החלופות) ,לאשר בזאת כי בתוקף
ממועד השלמת העסקה כאמור (ככל ותושלם)  -תותאם הוראת סעיף
 10.1.8לשטר הנאמנות (סדרה ח') שתאריכו ( 7.11.2017על התוספות לו
ותיקוניו) ,באופן שסעיף עילת הפירעון המיידי האמור ינוסח באופן הבא:
" במקרה שבו ייווצר בעל שליטה בחברה ( כהגדרת מונח זה בחוק ניירות
ערך) ,שאינו כולל את מגה אור החזקות בע"מ ו /או את ביג מרכזי קניות
בע"מ" .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7
לזימון המצ"ב ,ולעניין זה ,יראו את האמור בסעיף  7להלן ,כחלק בלתי נפרד
מההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

אפריקה ישראל נכסים בע"מ

1156470

516900

25/02/2019

איגרות חוב

 .1מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של השלמת העסקה נשוא ההצעה
תבוטל העילה נשוא סעיף העילה (כהגדרתו לעיל) ,ומתן הוראה לנאמן שלא
לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדה לפירעון מיידי של אגרות
החוב בגין שינוי השליטה כאמור נוסח ההחלטה :עם ובכפוף להשלמת
העסקה נשוא ההצעה ,במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות
בחברה למציעים ( לפי איזו מבין שתי החלופות) ,לאשר בזאת את ביטול
העילה נשוא סעיף העילה ,ולהורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות
חוב שעניינה העמדת אגרות החוב (סדרה ט') לפירעון מיידי בגין שינוי
השליטה בחברה .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון
שבסעיף  7להלן ,ולעניין זה ,יראו את האמור בסעיף  7להלן ,כחלק בלתי
נפרד מההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אפריקה ישראל נכסים בע"מ

1156470

516900

25/02/2019

איגרות חוב

 .2מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של השלמת העסקה נשוא ההצעה,
יעודכן סעיף העילה בשטר הנאמנות ,בשים לב לשינוי השליטה בחברה,
במסגרת השלמת העסקה נשוא ההצעה (ככל ותושלם) נוסח ההחלטה :עם
ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה ,במסגרתה יועברו אחזקותיה של
אפריקה השקעות בחברה למציעים ( לפי איזו מבין שתי החלופות) ,לאשר
בזאת כי בתוקף ממועד השלמת העסקה כאמור (ככל ותושלם)  -תותאם
הוראת סעיף  12.1.8לשטר הנאמנות (סדרה ט') שתאריכו  ,9.1.2019באופן
שסעיף עילת הפירעון המיידי האמור ינוסח באופן הבא " :במקרה שבו ייווצר
בעל שליטה בחברה ( כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) ,שאינו כולל את
מגה אור החזקות בע"מ ו /או את ביג מרכזי קניות בע"מ" .ההחלטה בסעיף
זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  7להלן ,ולעניין זה ,יראו את
האמור בסעיף  7להלן ,כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

רובוגרופ ט.א.ק בע"מ

266015

52255

26/02/2019

מניות

בכפוף לאישור סעיף  2שלהלן ,לאשר מחדש וללא שינוי ,את התקשרות
החברה עם חברת ניהול פרטית בבעלות ובשליטת מר יורם דויטש ,יו"ר
דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה ,אשר נמנה על בעלי השליטה בחברה,
בהסכם לקבלת שירותי ניהול לתקופה של שלוש שנים ,שתחילתן ביום 1
בינואר .2019

ללא המלצה

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא

רובוגרופ ט.א.ק בע"מ

266015

52255

26/02/2019

מניות

 .2להסמיך את מר יורם דויטש ,לכהן כמנכ"ל החברה לתקופה של שלוש
שנים נוספות ,החל מיום  27במרץ  ,2019וזאת במקביל לכהונתו כיו"ר
דירקטוריון החברה ובהתאם לסעיף (121ג) לחוק החברות.

ללא המלצה

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא

רובוגרופ ט.א.ק בע"מ

266015

52255

26/02/2019

מניות

 .3לאשר את מינויה של גב' עידית אברהמי כדירקטורית חיצונית בחברה
לתקופה של  3שנים החל מיום  26בפברואר .2019

ללא המלצה

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא

רובוגרופ ט.א.ק בע"מ

266015

52255

26/02/2019

מניות

ללא המלצה

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא

קבוצת גאון בע"מ

454017

182430

26/02/2019

מניות

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

473017

86287

26/02/2019

מניות

 .4בכפוף לאישור מינויה של גב' עידית אברהמי כדירקטורית חיצונית
בחברה כאמור בנושא  3שעל סדר היום ,לאשר את תנאי כהונתה והעסקתה
בחברה ,כמפורט בדוח זימון האסיפה.
 .1אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי
משרה
 .1הצגה ודיון בדוח התקופתי של החברה לשנת ( 2017ובכללו בדוחות
הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  2017ובדוח הדירקטוריון לאותו
המועד)

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר ,הקווים המנחים
בנושא ביטוח נושאי משרה.

דיון

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

473017

86287

26/02/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של מר עמוס לוזון כדירקטור

בעד

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

473017

86287

26/02/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של מר שמשון הראל כדירקטור

בעד

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

473017

86287

26/02/2019

מניות

 .4מינויה מחדש של גב' ליה לוזון כדירקטורית

נגד

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

473017

86287

26/02/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של מר אהוד (אודי) ארז כדירקטור בלתי תלוי

בעד

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

473017

86287

26/02/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של מר עופר כדורי כדירקטור

בעד

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

473017

86287

26/02/2019

מניות

 .7מינוי מחדש של משרד  PwCישראל (קסלמן וקסלמן) כרואה החשבון
המבקר של החברה; דיווח בדבר שכר רואי החשבון המבקרים

בעד

איי.סי .בי השקעות ביוטכנולוגיה בע"מ

1097054

15448

26/02/2019

מניות

 .1אישור הסכם השקעה בין החברה לבין  ,.TechCare Ltdחברה המאוגדת
בארה"ב הפועלת בתחום הרפואי .

נגד

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

531012

40332

26/02/2019

מניות

 .1אישור מינויו מחדש של מר עמרם פרץ המכהן כיו" ר הדירקטוריון ומנכ"ל
החברה במועד זימון האסיפה.

בעד

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

531012

40332

26/02/2019

מניות

 .2אישור מינויו מחדש של מר יצחק זאב דוכן המכהן כדירקטור בחברה
במועד זימון האסיפה.

בעד

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

531012

40332

26/02/2019

מניות

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

531012

40332

26/02/2019

מניות

 .3אישור המשך כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה,
משרד רו"ח קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,כרואה החשבון המבקר של
החברה ,עד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת
דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
 .4אישור עדכון והארכת תנאי העסקתה של הגברת מרים גרציאן ,הנמנית
עם בעלי השליטה בחברה ,המועסקת כאשת מכירות במחלקת השיווק של
החברה.

החלטת האסיפה

נימוקים

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''''
 1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות מינוי
דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' 1.1-1.2
למדיניות 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
מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''''  14למדיניות
מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא עסקאות עם
בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

בעד

מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי רו"ח מבקר.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושאי משרה מקרב בעלי השליטה וקרוביהם.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

531012

40332

26/02/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום
 .5אישור עדכון והארכת תנאי העסקתו של מר דן פרץ ,שהינו קרוב של בעלי
השליטה בחברה כמנהל הביצוע של החברה.
 .6אישור הארכת התחייבות למתן שיפוי לנושאי משרה הנמנים על בעלי
השליטה וקרוביהם.

המלצה

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושאי משרה מקרב בעלי השליטה וקרוביהם.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע להענקת
כתב שיפוי לנושאי משרה.

בעד

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

531012

40332

26/02/2019

מניות

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

531012

40332

26/02/2019

מניות

דיון בדוח התקופתי לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2017

דיגל השקעות ואחזקות בע"מ (מחוקה)

4930046

0

26/02/2019

איגרות חוב
להמרה

 . .1לא להתנגד לבקשת הנאמנים להסדר לתשלום שכר טרחה

ללא המלצה

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1120880

9608.395

26/02/2019

איגרות חוב

 .1דחיית מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') –
החלטה מיוחדת ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של  75%ממספר
הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים) לדחות את מועד תשלומי
הקרן והריבית בגין אגרות החוב ( המהווה גם מועד הפירעון הסופי בגין
אגרות החוב) אשר קבועים ליום  ,10.3.2019ליום  .10.04.2019להלן
מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שלעיל• :למען הסר ספק ,דחיית
מועד תשלום הקרן כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סדרת אגרות החוב מן
היתרה במסלקת הבורסה ודחיית המועדים בקשר עם תשלום הריבית
כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא
בצמוד לאגרות החוב • .הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה למחזיקים
תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות• .אין בהצעת ההחלטה לעיל
ו /או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות
החוב ,ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב ,או להוות ויתור של
מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע
התחייבויות החברה במועדן ,ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית
פיגורים על-פי הוראות השטר • .יודגש כי למעט השינוי במועדי תשלום הק

ללא המלצה

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1120880

9608.395

26/02/2019

איגרות חוב

 .2הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועד תשלומי הקרן והריבית ,ובסה"כ
דחייה כוללת עד  60יום במצטבר ( כולל דחיית המועד מכוח הצעת החלטה
שבסעיף  1.1לעיל) – החלטה מיוחדת ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו
רוב של  75%ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים) ככל
שההחלטה שבסעיף  1.1לעיל תתקבל ,להסמיך את הנאמן ,לדחות את
מועד תשלומי הקרן והריבית ( המהווה גם מועד הפירעון הסופי בגין אגרות
החוב) ,לאחר התייעצות עם הנציגות המשותפת ועם ב" כ הנאמן ומחזיקי
אגרות החוב ,בתקופה נוספת שלא תעלה על  30ימים .להלן מספר הבהרות
בקשר עם הצעת ההחלטה שלעיל וככל שתבוצענה דחיות נוספות על פי
הסמכת הנאמן כמפורט לעיל• :למען הסר ספק ,דחיית מועד תשלום הקרן
כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סדרת אגרות החוב מן היתרה במסלקת
הבורסה ודחיית המועדים בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה
למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב.
• הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה למחזיקים תמשיך להיצבר על פי
הוראות שטר הנאמנות• .אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת
ההחלטה לעיל משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב ,ואין בה כדי
לגרוע

ללא המלצה

בעד
דיון

קפיטל פוינט בע"מ

1097146

50204

27/02/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון ליום  31בדצמבר
2017

דיון

קפיטל פוינט בע"מ

1097146

50204

27/02/2019

מניות

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

נגד

קפיטל פוינט בע"מ

1097146

50204

27/02/2019

מניות

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

נגד

קפיטל פוינט בע"מ

1097146

50204

27/02/2019

מניות

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

בעד

קפיטל פוינט בע"מ

1097146

50204

27/02/2019

מניות

עשות  -אשקלון תעשיות בע"מ

312017

209747

27/02/2019

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
 .1אישור החלפת תקנון החברה בנוסח המצורף לדוח מיידי זימון אסיפה
כללית מיוחדת (להלן" :דוח זימון האסיפה") כנספח א' ,למעט תקנות -158
 .164עד אישורן של תקנות  158-164על ידי האסיפה הכללית ,תמשיך לחול
תקנה  145בתקנון הנוכחי של החברה ,המצורפת לדוח זימון האסיפה
כנספח ב'.

החלטת האסיפה

נימוקים

דיון

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר ,בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר ,בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר ,בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר ,בנוגע למינוי רו"ח
מבקר לחברה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע להחלפת
תקנון החברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

עשות  -אשקלון תעשיות בע"מ

312017

209747

27/02/2019

מניות

 .2אישור תקנות  158-164של התקנון המצורף לדוח זימון האסיפה כנספח
א'.

בעד

עשות  -אשקלון תעשיות בע"מ

312017

209747

27/02/2019

מניות

 .3לאשר את מינויה של גב' יוכבד יעקובי כדירקטורית חיצונית בחברה
לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש שנים באותם תנאי כהונה.

בעד

עשות  -אשקלון תעשיות בע"מ

312017

209747

27/02/2019

מניות

 .4לאשר את מינויה מחדש של גב' מיכל בן אברהם עזרוני כדירקטורית
בחברה ,עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

עשות  -אשקלון תעשיות בע"מ

312017

209747

27/02/2019

מניות

 .5לאשר את מינויו של ד" ר קובי כגן כדירקטור בחברה ,עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

עשות  -אשקלון תעשיות בע"מ

312017

209747

27/02/2019

מניות

 .6לאשר את מינויו של מר מאיר אורן כדירקטור בחברה ,עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

עשות  -אשקלון תעשיות בע"מ

312017

209747

27/02/2019

מניות

 .7לאשר את מינויה של גב' מיכל דוננפלד כדירקטורית בחברה ,עד תום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

עשות  -אשקלון תעשיות בע"מ

312017

209747

27/02/2019

מניות

 .8לאשר את מינויו של מר אהרון מרמרוש כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד
למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

כהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מ

810010

602454

27/02/2019

מניות

 .1לאשר התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לביטוח אחריות נושאי משרה
בחברה ובחברות הבנות ,הנערכת על-ידי קבוצת דלק בע"מ ,בעלת
השליטה ,עם הפניקס חברה לביטוח בע"מ (חברה בת של קבוצת דלק),
עבורה ועבור רוב חברות הבת שלה ובכללן החברה ,ובכלל זה ביטוח
אחריותם של בעלי השליטה וקרוביהם במסגרת תפקידיהם מעת לעת
כנושאי משרה בחברה ,לתקופה שמיום  1.1.2019ועד ליום 30.6.2020
בהתאם למפורט בסעיף  2.1לדוח המידי של החברה בדבר כינוס האסיפה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא עסקאות עם
בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות

כהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מ

810010

602454

27/02/2019

מניות

 .2לאשר כדיבידנד סופי את דיבידנד הביניים לשנת  ,2018אשר אושר
בדירקטוריון החברה ביום  22.11.2018בסך של  8,000,000דולר ארה"ב,
ואשר שולם ביום .20.12.2018

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא חלוקת
דיבידנד ,בהתאם לס''  9למדיניות

כהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מ

810010

602454

27/02/2019

מניות

 .3בכפוף לאישור רשם החברות בהתאם לסעיף  31לחוק החברות התשנ"ט
–  ,1999לשנות את שם החברה לשם" :כהן פיתוח בע"מ"

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא

אילקס מדיקל בע"מ

1080753

570189

27/02/2019

מניות

 .1אישור מינויו של ד" ר רוברטו נתנזון גולדשטרום כדירקטור חיצוני בחברה,
לתקופת כהונה בת שלוש שנים ( )3שתחילתה במועד האסיפה.

נגד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

אילקס מדיקל בע"מ

1080753

570189

27/02/2019

מניות

 .2בכפוף לאישור כהונתו של ד" ר נתנזון כדירקטור חיצוני בחברה ,לאשר
מתן כתב התחייבות לשיפוי ,כתב פטור מאחריות ופוליסת ביטוח אחריות
לנושאי משרה ,כמקובל בחברה.

נגד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לפטור,
שיפוי וביטוח.

גבאי התחדשות עירונית בע"מ

1116177

24375

27/02/2019

מניות

 .1אישור מינוי משרד עמית חלפון ,רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של
החברה חלף משרד קסלמן וקסלמן ( ,)PwC Israelוקבלת דיווח בדבר שכרו

בעד

מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי רו"ח מבקר.

גבאי התחדשות עירונית בע"מ

1116177

24375

27/02/2019

מניות

בעד

מדיניות אנטרופי בכל הנוגע לשינוי שם חברה.

גבאי התחדשות עירונית בע"מ

1116177

24375

27/02/2019

מניות

בעד

מדיניות אנטרופי בכל הנוגע להון החברה.

לנדמארק גרופ בע"מ (מחוקה)

1440023

0

28/02/2019

איגרות חוב

מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ

1129444

289187

28/02/2019

מניות

 .2אישור שינוי שם החברה לשם "דקמא קפיטל בע"מ" או לכל שם אחר
שיאושר על ידי רשם החברות וכן תיקון התקנון החברה בהתאם.
 .3ביטול ערכן הנקוב של מניות החברה ותיקון מסמכי ההתאגדות של
החברה בהתאם ,כך שהונה הרשום ,המונפק והנפרע של החברה יהיה
מורכב ממניות רגילות ,ללא ערך נקוב.
 .1רקע לכינוס האסיפה  -בבעלות החברה נכס בפולין אשר טרם מומש.
בתאריך  15.11.2018התקיימה אסיפת התייעצות בנוגע לפנייתו של מר
רומן צ' רנישב לסייע ולפעול לשם מימושו של הנכס האמור (להלן" :ההצעה
הישנה") .ביום  25.12.18התקיימה אסיפת הצבעה לצורך הכרעה בשאלה
האם לאשר את ההצעה הישנה .ההצעה הישנה לא התקבלה .בימים
האחרונים פנה מר רומן צ'רנישב פעם נוספת לנאמן עם הצעה חדשה (להלן:
"ההצעה החדשה") .ההצעה החדשה מצורפת לזימון כנספח א' .על סדר
היום .1 :קבלת סקירה מאת המנהל המיוחד בדבר הליך מימוש נכסי
החברה ופירוקה לרבות ביחס לנכס בפולין וכן עמדת המנהל המיוחד ביחס
להצעה החדשה של מר צ' רנישב ודיון בנושאים האמורים .2 .דיון בנושאים
שונים כפי שיועלו על ידי מחזיקי אגרות חוב בעת האסיפה.

דיון

הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח דירקטוריון החברה לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר.2017 ,

דיון

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לשינויים
בתקנון החברה.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ

1129444

289187

28/02/2019

מניות

 .2מינויו מחדש של משרד רואי החשבון דלויט  -ברייטמן ,אלמגור ,זהר
ושות' ,כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה.

בעד

מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ

1129444

289187

28/02/2019

מניות

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

בעד

מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ

1129444

289187

28/02/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של מר זק יששכר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ

1129444

289187

28/02/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של מר שרגא בר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ

1129444

289187

28/02/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של מר יגאל סלהוב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ

1129444

289187

28/02/2019

מניות

 .7מינוי מר עמרי דגול כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה.

בעד

רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ)-שותפות מוגבלת

1147750

25197

28/02/2019

רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ)-שותפות מוגבלת

1147750

25197

28/02/2019

שיכון ובינוי בע"מ

1081942

2643339

28/02/2019

שיכון ובינוי בע"מ

1081942

2643339

28/02/2019

שיכון ובינוי בע"מ

1081942

2643339

28/02/2019

שיכון ובינוי בע"מ

1081942

2643339

28/02/2019

שיכון ובינוי בע"מ

1081942

2643339

28/02/2019

 .1לאשר את מינויו של מר אבי בלין כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף
יחידת השתתפות הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים ,החל ממועד אישור
האסיפה הכללית
 .2לאשר את מינויו של מר ירון קליין כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף
יחידת השתתפות הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים ,החל ממועד אישור
האסיפה הכללית.
דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
מניות
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר .2017
 .2לאשר את חידוש מינויו של מר תמיר כהן כדירקטור בחברה ,בתנאים
כאמור בדוח הזימון המצורף ,עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של
מניות
החברה.
 .3לאשר את חידוש מינויו של מר רועי דוד כדירקטור בחברה ,בתנאים
כאמור בדוח הזימון המצורף ,עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של
מניות
החברה.
 .4לאשר את חידוש מינויו של מר שלום שמחון כדירקטור בחברה ,בתנאים
כאמור בדוח הזימון המצורף ,עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של
מניות
החברה.
 .5לאשר את חידוש מינויו של מר דורון ארבלי כדירקטור בחברה ,בתנאים
כאמור בדוח הזימון המצורף ,עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של
מניות
החברה.

בעד

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי רואה
חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

דיון
בעד

בעד

בעד

בעד

שיכון ובינוי בע"מ

1081942

2643339

28/02/2019

מניות

 .6חידוש כהונתם של רואי החשבון ממשרד רו״ח  KPMGסומך -חייקין
ושות׳ ,רו״ח ,ממגדל המילניום ,רחוב הארבעה  ,17תל אביב ,כרואי החשבון
המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה ,הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם ודיווח על שכרם של רואי
החשבון לשנת  ,2017כפי שנקבע על ידי דירקטוריון החברה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומינוי דירקטורים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר לבחינת מינוי רו"ח
מבקר.

אספן גרופ בע"מ

313015

379011

28/02/2019

מניות

 .1התקשרות החברה בהסכם שכירות חדש עם עמותת יוניסטרים

בעד

מדיניות אנטרופי בנושא הסכמים עם בעלי שליטה.

אספן גרופ בע"מ

313015

379011

28/02/2019

מניות

 .2התקשרות בהסכם העסקה עם גב' צופית הראל ,מנכ"לית החברה

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנוגע לתגמול בעלי
תפקידים שהינם מקרב בעלי השליטה.

אספן גרופ בע"מ

313015

379011

28/02/2019

מניות

 .3עדכון מדיניות התגמול של החברה

בעד

מדיניות אנטרופי לעניין מדיניות תגמול.

מג'יק תעשיות תכנה בע"מ

1082312

1368383

01/03/2019

מניות

To elect Mr. Guy Bernstein, for terms expiring at our 2019 .1
Annual General Meeting of Shareholders

בעד

מג'יק תעשיות תכנה בע"מ

1082312

1368383

01/03/2019

מניות

To elect Ms. Naamit Salomon for term expring at our 2019 .2
annual general meething xf shareholders

בעד

מג'יק תעשיות תכנה בע"מ

1082312

1368383

01/03/2019

מניות

To elect Mr.Avi Zakay for term expring at our 2019 annual.3
general meething xf shareholders

בעד

מג'יק תעשיות תכנה בע"מ

1082312

1368383

01/03/2019

מניות

for a three year term/ies law()To elect Mr.Sagi Schliesser to ( .4
serve as an external director (as such term is defined in the
israel compan

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

מג'יק תעשיות תכנה בע"מ

1082312

1368383

01/03/2019

מניות

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1120880

9039.264

03/03/2019

איגרות חוב

 .1דחיית מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') –
החלטה מיוחדת ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של  75%ממספר
הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים) לדחות את מועד תשלומי
הקרן והריבית בגין אגרות החוב ( המהווה גם מועד הפירעון הסופי בגין
אגרות החוב) אשר קבועים ליום  ,10.3.2019ליום  .10.04.2019לדחות את
מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב ( המהווה גם מועד הפירעון
הסופי בגין אגרות החוב) אשר קבועים ליום  ,10.3.2019ליום .10.04.2019
להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שלעיל• :למען הסר ספק,
דחיית מועד תשלום הקרן כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סדרת אגרות
החוב מן היתרה במסלקת הבורסה ודחיית המועדים בקשר עם תשלום
הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית"
שלא בצמוד לאגרות החוב .ככל שההחלטה לא תתקבל ,יגרעו ניירות הערך
מהמסחר ביום  5.3.2019ויסווגו כח.ש • .הריבית על קרן אגרות החוב שלא
שולמה למחזיקים תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות• .אין
בהצעת ההחלטה לעיל ו /או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל משום ויתור או
מחילה של מחזיקי אגרות החוב ,ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגר

ללא המלצה

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1120880

9039.264

03/03/2019

איגרות חוב

 .2הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועד תשלומי הקרן והריבית ,ובסה"כ
דחייה כוללת של עד  60יום במצטבר ( כולל דחיית המועד מכוח הצעת
החלטה שבסעיף  1.1לעיל) – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור
ההחלטה הינו רוב של  75%ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט
הנמנעים) ככל שההחלטה שבסעיף  1.1לעיל תתקבל ,להסמיך את הנאמן,
לדחות את מועד תשלומי הקרן והריבית ( המהווה גם מועד הפירעון הסופי
בגין אגרות החוב) ,לאחר התייעצות עם הנציגות המשותפת ועם ב"כ הנאמן
ומחזיקי אגרות החוב ,בתקופה נוספת שלא תעלה על  30ימים .להלן מספר
הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שלעיל וככל שתבוצענה דחיות נוספות
על פי הסכמת הנאמן כמפורט לעיל• :למען הסר ספק ,דחיית מועד תשלום
הקרן כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סדרת אגרות החוב מן היתרה
במסלקת הבורסה ודחיית המועדים בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל
נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות
החוב • .הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה למחזיקים תמשיך להיצבר
על פי הוראות שטר הנאמנות• .אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת
הצעת ההחלטה לעיל משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב ,ואין
בה כדי לג

ללא המלצה

אפקון החזקות בע"מ

578013

931067

04/03/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום

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 2018 ,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

 .1אישור הקצאת כתבי אופציה למנכ"ל החברה

המלצה

בעד

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר לבחינת מינוי רו"ח
מבקר.

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
הוני לנושא משרה בכירה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

גן שמואל מזון בע"מ

532010

564780

04/03/2019

מניות

מינוי מחדש של גב' בלהה שובע כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת
כהונה נוספת .מוצע למנות מחדש את גב' בלהה שובע כדירקטורית חיצונית
בחברה לתקופה כהונה נוספת של שלוש שנים ,החל ממועד סיום כהונתה
הנוכחית ( .)14.04.2019לפרטים אודות גב' בלהה שובע (לרבות השכלתה
וניסיונה) ,ראו תקנה  26בפרק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017
אשר פורסם ביום ( 27.03.2018אסמכתה"( )2018-01-024858 :הדוח
התקופתי") ,אשר האמור בו נכלל להלן על דרך ההפניה .פרטים אלו לא
השתנו ממועד הדוח התקופתי ,למעט השינויים הבאים :הפסקת כהונה
כדירקטור בקרן קיסריה אדמונד דה רוטשילד .להערכת דירקטוריון החברה,
בהסתמך ,בין היתר ,על הצהרה שמסרה ,גב' בלהה שובע הינה בעלת
מומחיות חשבונאית ופיננסית ,כהגדרת מונח זה בסעיף  240בחוק החברות
ובתקנות החברות ( תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית
ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) ,התשס"ו"( 2005-תקנות
המומחיות") .הצהרת כשירותה של גב' שובע ,בהתאם להוראת סעיפים
224ב' ו 241-לחוק החברות ,מצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה .יצוין,
כי תנאי הגמול להם זכאית גב' שובע יוותרו ללא שינוי ,קרי גב' שובע תמשיך
להיות זכאית לגמול שנתי ולגמול השתתפות בשיעור הקבוע כמשמעותו
בתקנות החברות ( כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס-
"( 2000תקנות הגמול") ,וזאת בהתחשב בדרגתה של החברה ,כפי שתהא
מעת לעת ,כמו כן תהיה זכאית להסדרי הביטוח וההתחייבות לשיפוי ,כפי
שיהיו מעת לעת ,בהתאם לתנאים החלים על יתר הדירקטורים ונושאי
המשרה בחברה ,כמפורט בתקנה 29א' בפרק ד' לדוח התקופתי של
החברה .ההחלטה המוצעת :למנות מחדש את גב' בלהה שובע כדירקטורית
חיצונית בחברה ,לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים ,החל ממועד סיום
כהונתה הנוכחית (יום .)14.04.2019

בעד

גן שמואל מזון בע"מ

532010

564780

04/03/2019

מניות

 .2מינוי גב' שרה ביינה כדירקטורית חיצונית בחברה .מוצע למנות את גב'
שרה ביינה לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת כהונה בת שלוש
שנים ,שתחל במועד סיום כהונתו של מר אמנון ברודי ,דירקטור חיצוני
בחברה (קרי ,החל מיום  .)23.06.2019לפרטים אודות גב' שרה ביינה
כנדרש על פי תקנה  26בתקנות ניירות ערך ( דוחות תקופתיים ומיידיים),
התש"ל ,1970-ר' סעיף  1.2בהודעת זימון האסיפה ,אשר האמור בו נכלל
להלן על דרך ההפניה .להערכת דירקטוריון החברה ,בהסתמך ,בין היתר,
על שאלון והצהרה שמסרה ,גב' שרה ביינה הינה בעלת מומחיות חשבונאית
ופיננסית ,כמשמעות מונח זה בסעיף  240לחוק החברות ובתקנות
המומחיות והכשירות .הצהרת כשירותה של גב' שרה ביינה כדירקטורית
בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית ,בהתאם להוראות סעיפים 224ב' ו-
 241לחוק החברות ,מצורפת כנספח ב' לדוח זימון האסיפה .עם מינויה
כדירקטורית חיצונית בחברה ,תהיה גב' שרה ביינה זכאית לגמול שנתי
ולגמול ישיבה בשיעור הקבוע כמשמעותו בתקנות הגמול ,וזאת בהתחשב
בדרגתה של החברה ,כפי שתהא מעת לעת ,וכן להסדרי הביטוח
וההתחייבות לשיפוי ,כפי שיהיו מעת לעת ,בהתאם לתנאים החלים על יתר
הדירקטורי

נגד

החלטת האסיפה

נימוקים

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' 1.1-1.2
למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
הורד מסדר היום חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' 1.1-1.2
למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

ארית תעשיות בע"מ

587014

163342

04/03/2019

מניות

 .1מינוי של עו" ד תאיר אסתר גיגי כדירקטורית חיצונית בחברה

נגד

כן פייט ביופרמה בע"מ

1094473

95809

04/03/2019

מניות

To grant of options to Pnina Fishman, the Company’s Chief .1
Executive Officer and director

בעד

(י.ז) קווינקו בע"מ

386011

243405

06/03/2019

מניות

 .1מינוי מר עמוס פיקל לכהונה כדירקטור חיצוני לתקופה בת שלוש שנים,
החל ממועד אישור האסיפה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע להענקת
תגמול הוני לנושאי משרה בכירה.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

בנק ירושלים בע"מ

726018

509632

06/03/2019

מניות

 .1מנות את מר עוזי לוי לדירקטור בלתי תלוי לפי חוק החברות ,התשנ"ט –
 1999ודירקטור חיצוני לפי הוראה  301להוראות ניהול בנקאי תקין ,לתקופת
כהונה של שלוש שנים ,החל ממועד אישור הכהונה באסיפה הכללית.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר ,בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

תפרון בע"מ

1082585

47641

06/03/2019

מניות

 .1חידוש תוקף כתבי השיפוי למר בן ליברמן ולמר מרטין ליברמן,
דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי השליטה בחברה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא שיפוי
לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס''  13למדיניות

מוצרי מעברות בע"מ

528018

424605

06/03/2019

מניות

 .1אישור מינויו של מר אריה שור כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה ואישור תנאי התגמול של מר אריה שור
כיו"ר הדירקטוריון של החברה

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ותגמול נושאי משרה בכירה.

צ.מ.ח המרמן בע"מ

1104058

172759

06/03/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום .31.12.2017

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

צ.מ.ח המרמן בע"מ

1104058

172759

06/03/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט ( )BDOכרואה החשבון
המבקר של החברה .נוסח ההחלטה המוצעת.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא

צ.מ.ח המרמן בע"מ

1104058

172759

06/03/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של מר אבי בן אברהם כדירקטור בחברה.

נגד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

צ.מ.ח המרמן בע"מ

1104058

172759

06/03/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של מר חיים פייגלין כדירקטור בחברה.

נגד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא 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

צ.מ.ח המרמן בע"מ

1104058

172759

06/03/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של מר רן בן אברהם כדירקטור בחברה.

נגד

צ.מ.ח המרמן בע"מ

1104058

172759

06/03/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של מר אברהם חרל"פ כדירקטור בחברה.

נגד

צ.מ.ח המרמן בע"מ

1104058

172759

06/03/2019

מניות

 .7מינוי מחדש של הגב' מתיה גרינהולץ כדירקטורית בחברה.

נגד

אלביט מערכות בע"מ

1081124

20401818

06/03/2019

מניות

אלביט מערכות בע"מ

1081124

20401818

06/03/2019

מניות

פריורטק בע"מ

328013

389236

06/03/2019

מניות

פריורטק בע"מ

328013

389236

06/03/2019

מניות

פריורטק בע"מ

328013

389236

06/03/2019

מניות

פריורטק בע"מ

328013

389236

06/03/2019

מניות

To elect Dr. Yehoshua Gleitman to an additional term as an .1
External Director, commencing on the expiry date of his current
;term and ending on March 31, 2020, inclusive
To approve the grant by Cyberbit Ltd. of options to the .2
Company's CEO
 .1למנות את גברת לינדה בן שושן כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת
כהונה בת שלוש ( )3שנים שתחילתה במועד האסיפה (כהונה ראשונה).
 .2לאשר תיקונים למדיניות התגמול של החברה כמפורט בנספח ב' לדוח
העסקה .מדיניות התגמול המתוקנת תהיה בתוקף לתקופה של שלוש ()3
שנים ,החל ממועד האסיפה ,בהתאם להוראות סעיף 267א(ד) לחוק
החברות.
 .3לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה ,מר יותם שטרן,
לתקופה של שלוש ( )3שנים ,החל מיום  7באוקטובר  ,2018בהתאם
להוראות סעיף (275א )1()1לחוק החברות ,ועל פי התנאים המפורטים
בסעיף  2לדוח העסקה.
 .4לאשר 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  7באוקטובר  ,2018בהתאם להוראות סעיף
(275א)1()1לחוק החברות ,ועל פי התנאים המפורטים בסעיף  2לדוח
העסקה.

בעד
בעד

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' 1.1-1.2
למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא 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
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
הוני לנושא משרה בכירה.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא 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

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

פריורטק בע"מ

328013

389236

06/03/2019

מניות

 .5לאשר הצעה פרטית מהותית ,כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית למנכ"ל
החברה ,מר יותם שטרן בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות של החברה
וליתר התנאים המפורטים בסעיף  2לדוח העסקה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים ,משתנה הוני ,בהתאם לס''  4.2.5למדיניות

פריורטק בע"מ

328013

389236

06/03/2019

מניות

 .6לאשר הצעה פרטית מהותית ,כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית ,ליו"ר
דירקטוריון החברה ,מר רפי עמית ,בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות של
החברה וליתר התנאים המפורטים בסעיף  2דוח העסקה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים ,משתנה הוני ,בהתאם לס''  4.2.5למדיניות

פריורטק בע"מ

328013

389236

06/03/2019

מניות

קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בע"מ

271015

115958

07/03/2019

מניות

קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בע"מ

271015

115958

07/03/2019

מניות

 .7לאשר הצעה פרטית מהותית ,כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית ,לכל
אחד מהדירקטורים שאינם בעל שליטה או קרובו ,ה" ה יהונתן רגב (דח"צ),
גב' לינדה בן שושן (דח"צית – בכפוף לאישור מינויה) ,אלכס קורנהאוזר
(דב"ת) ושרון דרור (דב"ת) בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות וליתר
התנאים המפורטים בסעיף  3לדוח העסקה.
 .1דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2017
ובדוח דירקטוריון החברה לשנה זו
 .2אישור מינוי 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

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול הוני
לדירקטורים ודחצים ,בהתאם לס''  4.2.9למדיניות

דיון

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי רואה
חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בע"מ

271015

115958

07/03/2019

מניות

 .3אישור מינוי מחדש של מר ויקטור אדריאן (אבי) בגס כדירקטור בחברה
לתקופת כהונה נוספת

נגד

קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בע"מ

271015

115958

07/03/2019

מניות

 .4אישור מינוי מחדש של מר קרלוס בגס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת

נגד

קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בע"מ

271015

115958

07/03/2019

מניות

 .5אישור מינוי מחדש של מר גבריאל בגס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת

נגד

קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בע"מ

271015

115958

07/03/2019

מניות

 .6אישור מינויה של גב' טל רובינשטיין כדירקטורית בחברה.

בעד

קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בע"מ

271015

115958

07/03/2019

מניות

 .7אישור הסכם ניהול עם מנכ"ל החברה ,מר שי מגל

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות
וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול
בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

ביוטיים ,אינק.

1136365

520894

07/03/2019

מניות

Approval of the issuance of BioTime common shares pursuant .1
,to the Agreement and Plan of Merger, dated as of November 7
.by and among BioTime, Project Patrick Merger Sub, Inc ,2018
and Asterias Biotherapeutics, Inc

בעד

עבר

מבנה ההון ,בהתאם לס''  8למדיניות

ביוטיים ,אינק.

1136365

520894

07/03/2019

מניות

Approval of possible adjournment of the BioTime Special .2
Meeting, if necessary, to solicit additional proxies if there are not
.sufficient votes in favor of the BioTime Share Issuance Proposal

בעד

עבר

הקווים המנחים בנושא אספות כלליות

איי.די.או .גרופ בע"מ

505016

2087611

10/03/2019

מניות

איי.די.או .גרופ בע"מ

505016

2087611

10/03/2019

מניות

 .1אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר דוד דניאל בקבוצת איידיאו נוסח
ההחלטה המוצעת :לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר דוד דניאל
בקבוצת איידיאו בתוקף ממועד תחילת כהונתו ,בהתאם למפורט בסעיף 2
לדוח זימון האסיפה ובכפוף לעדכון מדיניות התגמול של החברה כמפורט
בסעיף  3לדוח זימון האסיפה.
 .2עדכון למדיניות התגמול של החברה נוסח ההחלטה המוצעת :לאשר את
עדכון מדיניות התגמול של החברה בהתאם לנוסח העדכון המצורף כנספח
ב' לדוח זימון האסיפה

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר לבחינת תגמול
נושאי משרה בכירה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא בחינת
מדיניות תגמול.

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

531012

39311

10/03/2019

מניות

 .1אישור מינויו מחדש של מר עמרם פרץ המכהן כיו" ר הדירקטוריון ומנכ"ל
החברה במועד זימון האסיפה.

בעד

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

531012

39311

10/03/2019

מניות

 .2אישור מינויו מחדש של מר יצחק זאב דוכן המכהן כדירקטור בחברה
במועד זימון האסיפה.

בעד

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

531012

39311

10/03/2019

מניות

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

531012

39311

10/03/2019

מניות

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

531012

39311

10/03/2019

מניות

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

531012

39311

10/03/2019

מניות

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

531012

39311

10/03/2019

מניות

 .3אישור המשך כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה,
משרד רו"ח קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,כרואה החשבון המבקר של
החברה ,עד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת
דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
 .4אישור עדכון והארכת תנאי העסקתה של הגברת מרים גרציאן ,הנמנית
עם בעלי השליטה בחברה ,המועסקת כאשת מכירות במחלקת השיווק של
החברה.
 .5אישור עדכון והארכת תנאי העסקתו של מר דן פרץ ,שהינו קרוב של בעלי
השליטה בחברה כמנהל הביצוע של החברה.
 .6אישור הארכת התחייבות למתן שיפוי לנושאי משרה הנמנים על בעלי
השליטה וקרוביהם.
דיון בדוח התקופתי לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2017

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

בעד

מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי רו"ח מבקר.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושאי משרה מקרב בעלי השליטה וקרוביהם.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושאי משרה מקרב בעלי השליטה וקרוביהם.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע להענקת
כתב שיפוי לנושאי משרה.

בעד
בעד
דיון

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1120880

11356.3

10/03/2019

איגרות חוב

 .1מתן הוראות בקשר עם הצעת סרצ'לייט המעודכנת (כהגדרתה להלן):
להורות לנאמן להודיע לחברה שעמדת מחזיקי אגרות החוב הינה כי החברה
רשאית לחתום עם "( .Searchlight Capital Partners, L.Pסרצ'לייט") על
הסכם לניהול משא ומתן בלעדי לגיבוש נוסח הסכם מחייב על בסיס הצעת
סרצ' לייט המעודכנת והעדכון בדבר דחיית מועד פקיעתה שפורסמו על ידי
החברה ביום "( 3.3.2019הצעת סרצ'לייט המעודכנת") .מובהר בזאת
כדלקמן• :כי הצעת סרצ'לייט המעודכנת ,כפי שהועברה ופורסמה ,משקפת
את עמדת סרצ'לייט בלבד• .ככל שהצעת ההחלטה תתקבל ברוב הנדרש
הנאמן יפנה לחברה וימסור לה כי עמדת מחזיקי אגרות החוב הינה
להתקדם עם הצעת סרצ' לייט המעודכנת על כל התנאים בה ,כמפורט
בהצעת סרצ'לייט המעודכנת• .ככל שתקודם הצעת סרצ'לייט המעודכנת
לכדי גיבוש נוסח הסכם מחייב וככל ונוסח הסכם מחייב זה יובא תחילה
לאישור מחזיקי אגרות החוב (בין במסגרת אסיפת מחזיקים ,בין בדרך של
אישור הסדר חוב על פי סעיף  350לחוק החברות ובין בכל דרך אחרת),
החלטה סופית ומחייבת בדבר ההסכם המחייב כאמור ,ככל שתידרש,
תתקבל רק לאחר שיתקיים ההליך המתאים על פי דין לשם קבלת אישור
מחזיקי אגרות החוב .או

ללא המלצה

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1120880

11356.3

10/03/2019

איגרות חוב

 .2מתן הוראות לגבי המשך ניהול משא ומתן עם סרצ' לייט להורות לנאמן
להודיע לחברה כי מחזיקי אגרות החוב לא יתנגדו לכך שהחברה תתחייב
לבלעדיות מול סרצ' לייט לפרק זמן שלא יעלה על  10ימים ממועד קבלת
ההחלטה וזאת לצורך ניהול משא ומתן (ללא כל תנאי מוקדם) ,בשיתוף של
נציגי מחזיקי אגרות החוב (הנאמן וב"כ הנאמן והמחזיקים) ,על מנת לגבש
טיוטת הסכם מחייב לרכישת מניות ביקום על ידי סרצ'לייט ,וזאת בכפוף
לתנאים שלהלן( :א) טיוטת ההסכם המחייב (ככל שתגובש) תובא גם
לאישור של מחזיקי אגרות החוב בטרם חתימתו על ידי החברה; (ב) במסמך
הבלעדיות יקבע במפורש ,כי ככל שלא יגובש ו /או ייחתם הסכם מחייב
מסיבה כלשהי ,לא תהיה למי מהצדדים (במישרין ו/או בעקיפין) כל טענה
ו/או דרישה ו /או תביעה כלפי גורם כלשהו; (ג) אין ולא יהיה במתן הבלעדיות
כאמור כדי למנוע מהחברה לנהל משא ומתן עם הנושים שלה ו /או עם בעלי
מניות בה לצורך בחינת האפשרות לגיבוש של הסדר חוב שאינו כרוך
במכירת מניות ביקום לצד שלישי בתוך הפרק הזמן הקרוב .לעניין סעיף 1.2
זה מובהר כדלקמן • :הצעת החלטה זו תיבחן אך ורק ככל שההחלטה
שבסעיף  1.1לעיל לא תתקבל ברוב הנדרש• .כל מחזיק רשאי לה

ללא המלצה

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1120880

11356.3

10/03/2019

איגרות חוב

 .3מתן הוראות לפניה למנהלים המיוחדים וגיבוש הצעת הסדר מטעם
המחזיקים .להורות לחברה ולנאמן לפנות למנהלים המיוחדים בדרישה
לקבל מהם עד לא יאוחר מיום  20.03.2019התחייבות בלתי חוזרת שלהם
ו /או של הבנקים להזרים לחברה עד לא יאוחר מיום  31.03.2019הון ו/או
הלוואה נחותה לחוב כלפי מחזיקי האג"ח ,בסכום שלא יפחת מ 75 -מיליוני
ש"ח ,וזאת כדי לאפשר את המשך הפעלת החברה ולמנוע את הצורך
בגיבוש הסדר חלופי ,וללא כל תנאי ודרישה מצד הבנקים ו/או המנהלים
המיוחדים בקשר לחברה ו /או לנושיה ו /או לחברות המוחזקות על ידי
החברה ,וזאת למעט לדחייה של לוח הסילוקין הקיים כלפי הנושים של
החברה בפרק זמן של  12חודשים ("התחייבות ההזרמה של הבנקים") .ככל
שהתחייבות ההזרמה של הבנקים לא תתקבל עד לא יאוחר מיום
 ,20.03.2019להורות לנציגות לפעול באופן מיידי לקידום וגיבוש של הצעת
הסדר מטעם מחזיקי אגרות החוב המבוססת על העקרונות הבאים .1 :חלק
מחובות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב שלה (לכל הפחות כ 75 -מיליוני
ש"ח) יומר להון מניות (ו /או יונחת כלפי החברה באופן שלא ימנע המשך
הסחירות בבורסה ,לרבות בחינת אפשרות להפיכת החוב או חלק ממנו ל-
"non-recours

ללא המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1131614

366488.9

10/03/2019

איגרות חוב

 .1מתן הוראות בקשר עם הצעת סרצ'לייט המעודכנת (כהגדרתה להלן)
להורות לנאמן להודיע לחברה שעמדת מחזיקי אגרות החוב הינה כי החברה
רשאית לחתום עם "( .Searchlight Capital Partners, L.Pסרצ'לייט") על
הסכם לניהול משא ומתן בלעדי לגיבוש נוסח הסכם מחייב על בסיס הצעת
סרצ' לייט המעודכנת והעדכון בדבר דחיית מועד פקיעתה שפורסמו על ידי
החברה ביום "( 3.3.2019הצעת סרצ'לייט המעודכנת") .מובהר בזאת
כדלקמן• :כי הצעת סרצ'לייט המעודכנת ,כפי שהועברה ופורסמה ,משקפת
את עמדת סרצ'לייט בלבד• .ככל שהצעת ההחלטה תתקבל ברוב הנדרש
הנאמן יפנה לחברה וימסור לה כי עמדת מחזיקי אגרות החוב הינה
להתקדם עם הצעת סרצ' לייט המעודכנת על כל התנאים בה ,כמפורט
בהצעת סרצ'לייט המעודכנת• .ככל שתקודם הצעת סרצ'לייט המעודכנת
לכדי גיבוש נוסח הסכם מחייב וככל ונוסח הסכם מחייב זה יובא תחילה
לאישור מחזיקי אגרות החוב (בין במסגרת אסיפת מחזיקים ,בין בדרך של
אישור הסדר חוב על פי סעיף  350לחוק החברות ובין בכל דרך אחרת),
החלטה סופית ומחייבת בדבר ההסכם המחייב כאמור ,ככל שתידרש,
תתקבל רק לאחר שיתקיים ההליך המתאים על פי דין לשם קבלת אישור
מחזיקי אגרות החוב .אופ

ללא המלצה

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1131614

366488.9

10/03/2019

איגרות חוב

 .2מתן הוראות לגבי המשך ניהול משא ומתן עם סרצ' לייט להורות לנאמן
להודיע לחברה כי מחזיקי אגרות החוב לא יתנגדו לכך שהחברה תתחייב
לבלעדיות מול סרצ' לייט לפרק זמן שלא יעלה על  10ימים ממועד קבלת
ההחלטה וזאת לצורך ניהול משא ומתן (ללא כל תנאי מוקדם) ,בשיתוף של
נציגי מחזיקי אגרות החוב (הנאמן וב"כ הנאמן והמחזיקים) ,על מנת לגבש
טיוטת הסכם מחייב לרכישת מניות ביקום על ידי סרצ'לייט ,וזאת בכפוף
לתנאים שלהלן( :א) טיוטת ההסכם המחייב (ככל שתגובש) תובא גם
לאישור של מחזיקי אגרות החוב בטרם חתימתו על ידי החברה; (ב) במסמך
הבלעדיות יקבע במפורש ,כי ככל שלא יגובש ו /או ייחתם הסכם מחייב
מסיבה כלשהי ,לא תהיה למי מהצדדים (במישרין ו/או בעקיפין) כל טענה
ו/או דרישה ו /או תביעה כלפי גורם כלשהו; (ג) אין ולא יהיה במתן הבלעדיות
כאמור כדי למנוע מהחברה לנהל משא ומתן עם הנושים שלה ו /או עם בעלי
מניות בה לצורך בחינת האפשרות לגיבוש של הסדר חוב שאינו כרוך
במכירת מניות ביקום לצד שלישי בתוך הפרק הזמן הקרוב .לעניין סעיף 1.2
זה מובהר כדלקמן • :הצעת החלטה זו תיבחן אך ורק ככל שההחלטה
שבסעיף  1.1לעיל לא תתקבל ברוב הנדרש• .כל מחזיק רשאי לה

ללא המלצה

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1131614

366488.9

10/03/2019

איגרות חוב

 .3מתן הוראות לפניה למנהלים המיוחדים וגיבוש הצעת הסדר מטעם
המחזיקים להורות לחברה ולנאמן לפנות למנהלים המיוחדים בדרישה לקבל
מהם עד לא יאוחר מיום  20.03.2019התחייבות בלתי חוזרת שלהם ו/או
של הבנקים להזרים לחברה עד לא יאוחר מיום  31.03.2019הון ו/או
הלוואה נחותה לחוב כלפי מחזיקי האג"ח ,בסכום שלא יפחת מ 75 -מיליוני
ש"ח ,וזאת כדי לאפשר את המשך הפעלת החברה ולמנוע את הצורך
בגיבוש הסדר חלופי ,וללא כל תנאי ודרישה מצד הבנקים ו/או המנהלים
המיוחדים בקשר לחברה ו /או לנושיה ו /או לחברות המוחזקות על ידי
החברה ,וזאת למעט לדחייה של לוח הסילוקין הקיים כלפי הנושים של
החברה בפרק זמן של  12חודשים ("התחייבות ההזרמה של הבנקים") .ככל
שהתחייבות ההזרמה של הבנקים לא תתקבל עד לא יאוחר מיום
 ,20.03.2019להורות לנציגות לפעול באופן מיידי לקידום וגיבוש של הצעת
הסדר מטעם מחזיקי אגרות החוב המבוססת על העקרונות הבאים .1 :חלק
מחובות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב שלה (לכל הפחות כ 75 -מיליוני
ש"ח) יומר להון מניות (ו /או יונחת כלפי החברה באופן שלא ימנע המשך
הסחירות בבורסה ,לרבות בחינת אפשרות להפיכת החוב או חלק ממנו ל-
"non-recourse

ללא המלצה

חפציבה ג'רוזלם גולד בע"מ (מחוקה)

1099944

0

11/03/2019

איגרות חוב

 .1דיווח על ידי ב" כ מחזיקי אגרות החוב והנאמנים בנוגע למצב הליכי
הפירוק.

חפציבה ג'רוזלם גולד בע"מ (מחוקה)

1099944

0

11/03/2019

איגרות חוב

 .2דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב.

חפציבה ג'רוזלם גולד בע"מ (מחוקה)

1099951

0

11/03/2019

איגרות חוב
להמרה

חפציבה ג'רוזלם גולד בע"מ (מחוקה)

1099969

0

11/03/2019

איגרות חוב

חפציבה ג'רוזלם גולד בע"מ (מחוקה)

1099969

0

11/03/2019

איגרות חוב

 .1על סדר היום  1.1דיווח על ידי ב" כ מחזיקי אגרות החוב והנאמנים בנוגע
למצב הליכי הפירוק 1.2 .דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי
אגרות החוב.
 .1דיווח על ידי ב" כ מחזיקי אגרות החוב והנאמנים בנוגע למצב הליכי
הפירוק.
 .2דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב.

החלטת האסיפה

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אורתם סהר הנדסה בע"מ

1121060

0

11/03/2019

איגרות חוב

אורתם סהר הנדסה בע"מ

1121060

0

11/03/2019

איגרות חוב

אורתם סהר הנדסה בע"מ

1121060

0

11/03/2019

איגרות חוב

אורתם סהר הנדסה בע"מ

1128396

0

11/03/2019

איגרות חוב

אורתם סהר הנדסה בע"מ

1128396

0

11/03/2019

איגרות חוב

אורתם סהר הנדסה בע"מ

1128396

0

11/03/2019

איגרות חוב

אורתם סהר הנדסה בע"מ

1136787

0

11/03/2019

איגרות חוב
להמרה

אורתם סהר הנדסה בע"מ

1136787

0

11/03/2019

אורתם סהר הנדסה בע"מ

1136787

0

11/03/2019

איגרות חוב
להמרה
איגרות חוב
להמרה

נושאים שעל סדר היום
 .עדכון של ב" כ הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב ,עו"ד אופיר נאור ,בנוגע
לאירועים העיקריים שארעו ממועד אסיפות מחזיקי אגרות החוב האחרונות
שהתקיימו ביום  2018.11.29ועד למועד אסיפות אלו.
 .דיון והתייעצות בדבר ביטול המחאת הזכויות לרבות בדבר ההחלטות ו/או
ההליכים הדרושים לצורך ביטול המחאת הזכויות ואופן מימונם.
 .דיון בנושאים נוספים שיועלו באסיפות ע"י ב"כ הנאמנים ו/או הנאמנים ו/או
מחזיקי אגרות החוב.
 .עדכון של ב" כ הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב ,עו"ד אופיר נאור ,בנוגע
לאירועים העיקריים שארעו ממועד אסיפות מחזיקי אגרות החוב האחרונות
שהתקיימו ביום  2018.11.29ועד למועד אסיפות אלו.
 .דיון והתייעצות בדבר ביטול המחאת הזכויות לרבות בדבר ההחלטות ו/או
ההליכים הדרושים לצורך ביטול המחאת הזכויות ואופן מימונם.
 .דיון בנושאים נוספים שיועלו באסיפות ע"י ב"כ הנאמנים ו/או הנאמנים ו/או
מחזיקי אגרות החוב.
 . .1עדכון של ב" כ הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב ,עו"ד אופיר נאור ,בנוגע
לאירועים העיקריים שארעו ממועד אסיפות מחזיקי אגרות החוב האחרונות
שהתקיימו ביום  2018.11.29ועד למועד אסיפות אלו.
 .דיון והתייעצות בדבר ביטול המחאת הזכויות לרבות בדבר ההחלטות ו/או
ההליכים הדרושים לצורך ביטול המחאת הזכויות ואופן מימונם
 .דיון בנושאים נוספים שיועלו באסיפות ע"י ב"כ הנאמנים ו/או הנאמנים ו/או
מחזיקי אגרות החוב.

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

נימוקים

נטו מלינדה סחר בע"מ

1105097

972810

11/03/2019

מניות

 .1מתן התחייבות לשיפוי לה" ה עדי עזרא ודוד עזרא  ,מבעלי השליטה
בחברה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא שיפוי
לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס''  13למדיניות

נטו מ.ע .אחזקות בע"מ

168013

1228893

11/03/2019

מניות

 .1מתן התחייבות לשיפוי לה" ה עדי עזרא ודוד עזרא מבעלי השליטה
בחברה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא שיפוי
לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס''  13למדיניות

נטו מ.ע .אחזקות בע"מ

168013

1228893

11/03/2019

מניות

 .2מינוי הגב' מיכל רייס כדירקטורית חיצונית בחברה .

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מינוי דירקטור
חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' 1.1-1.2
למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

נטו מ.ע .אחזקות בע"מ

168013

1228893

11/03/2019

מניות

 .3מתן התחייבות לשיפוי לגב' מיכל רייס  ,כפוף לאישור מינויה כדירקטורית
חיצונית  ,בהתאם לנוסח המצורך לדוח זימון אסיפה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא שיפוי
לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס''  13למדיניות

נטו מ.ע .אחזקות בע"מ

168013

1228893

11/03/2019

מניות

 .4מתן התחייבות לפטור לגב' מיכל רייס ,כפוף לאישור מינויה כדירקטורית
חיצונית  ,בהתאם לנוסח המצורף לדוח זימון אסיפה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא פטור
לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס''  13למדיניות

נטו מ.ע .אחזקות בע"מ

168013

1228893

11/03/2019

מניות

 .5הכללת הגב' רייס  ,כפוף לאישור מינויה כדירקטורית חיצונית ,בפוליסת
ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא ביטוח ,שיפוי,
ופטור לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

פז חברת הנפט בע"מ

1100007

5664125

11/03/2019

מניות

 .1למנות את מר דוד אבנר כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה אשר תחל
במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של
החברה שתתקיים בשנת  ,2021בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר
השליטה .הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד ( )1מבין שני ( )2מועמדים
לכהונת דירקטור רגיל ( דוד אבנר או אמנון דיק  -ראה סעיף  2להלן) אשר
הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה  20.4לתקנון החברה ולהיתר
השליטה .יצוין ,כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה ,כהונת מר דוד אבנר
כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי
שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף  4.16.4לדוח הזימון .ההצבעה
לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד .המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע
עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור .לפרטים נוספים בקשר עם
מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה ,ראו סעיף 4
לדוח זימון האסיפה.

נגד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים והתייחסותנו למוערבות המוסדיים
בחברות ללא גרעין שליטה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

פז חברת הנפט בע"מ

1100007

5664125

11/03/2019

מניות

 .2למנות את מר אמנון דיק כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה אשר תחל
במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של
החברה שתתקיים בשנת  ,2021בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר
השליטה .הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד ( )1מבין שני ( )2מועמדים
לכהונת דירקטור רגיל ( דוד אבנר או אמנון דיק  -ראה סעיף  1לעיל) אשר
הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה  20.4לתקנון החברה ולהיתר
השליטה .יצוין ,כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה ,כהונת מר אמנון דיק
כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי
שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף  4.16.4לדוח הזימון .ההצבעה
לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד .המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע
עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור .לפרטים נוספים בקשר עם
מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה ,ראו סעיף 4
לדוח זימון האסיפה.

נגד

פז חברת הנפט בע"מ

1100007

5664125

11/03/2019

מניות

 .3מינוי של מר אברהם ביגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה אשר תחל
במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של
החברה שתתקיים בשנת , 2021כאמור בסעיף  3.1.3לעיל.

בעד

כן פייט ביופרמה בע"מ

1094473

97335

11/03/2019

מניות

To grant of options to Pnina Fishman, the Company’s Chief .1
Executive Officer and director

בעד

בנק מזרחי טפחות בע"מ

695437

16289960

12/03/2019

מניות

 .1תיאור טבעו של הנושא :מינוי דירקטור חיצוני .ההחלטה המוצעת :למנות
את מר גלעד רבינוביץ כדירקטור חיצוני בבנק ,כמשמעותו של מונח זה בחוק
החברות ,התשנ"ט ,1999-לתקופת כהונה של שלוש ( )3שנים; זאת ,בכפוף
לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או
שתודיע על הסכמתה לכך .המועמד יחל את כהונתו בבנק ביום שבו האסיפה
הכללית המיוחדת תאשר את מינויו ,כאמור לעיל ,או ביום שבו תודיע
המפקחת על הבנקים כי אין לה התנגדות למינוי האמור או שתודיע על
הסכמתה לכך ,לפי המאוחר מביניהם .פרטים נוספים :לפרטים נוספים ראו
סעיף  1לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה המיוחדת ,בענין זה ,וכן את
ההצהרה של מר גלעד רבינוביץ ,המצורפת כנספח א' לדוח המיידי האמור.

בעד

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

וונטייז פי אל סי

1138676

13152

13/03/2019

מניות

 .1אישורו של ההסדר שעניינו שינוי תנאי אגרות החוב באופן שבמשך
תקופה של שלושה חודשים החל ממועד קבלת כל האישורים הנדרשים
לאישור ההסדר  ,ניתן יהיה להמיר את אגרות החוב של החברה למניות
רגילות של החברה ,לפי שער המרה של  45אגורות למניה

בעד

מבנה ההון ,בהתאם לס''  8למדיניות

אורד בע"מ

1104496

73054

14/03/2019

מניות

אורד בע"מ

1104496

73054

14/03/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדו" ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר 2017
דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור
שירותים נוספים בשנת 2017

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים והתייחסותנו למוערבות המוסדיים
בחברות ללא גרעין שליטה.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע להענקת
תגמול הוני לנושאי משרה בכירה.

דיון

אורד בע"מ

1104496

73054

14/03/2019

מניות

 .3הארכת כהונתם של משרד רואי החשבון בריטמן ,אלמגור ,זהר ושות',
רואי חשבון כרואי החשבון המבקרים של החברה ,לתקופת ביקורת נוספת
עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,והסמכת
דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

אורד בע"מ

1104496

73054

14/03/2019

מניות

 .4מינויו מחדש של מר יצחק סולטן ,יו"ר דירקטוריון החברה ,לתקופת כהונה
נוספת כדירקטור בחברה

בעד

אורד בע"מ

1104496

73054

14/03/2019

מניות

 .5מינויו מחדש של מר ניר פלג לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה

נגד

אורד בע"מ

1104496

73054

14/03/2019

מניות

 .6מינויו מחדש של מר אמנון אדורם לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה

נגד

אורד בע"מ

1104496

73054

14/03/2019

מניות

 .7מינויו מחדש של מר אילן בן גיגי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה

בעד

אורד בע"מ

1104496

73054

14/03/2019

מניות

אורד בע"מ

1104496

73054

14/03/2019

מניות

אורד בע"מ

1104496

73054

14/03/2019

מניות

 .10אישור מדיניות התגמול של החברה

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים והתייחסותנו למוערבות המוסדיים
בחברות ללא גרעין שליטה.

דיון

בעד

 .8מינויה מחדש של הגב' איריס ארקין רביב לתקופת כהונה נוספת
כדירקטורית בלתי תלויה בחברה
 .9מינויה מחדש של הגב' רות שמחה לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית
בחברה

החלטת האסיפה

נימוקים

בעד
בעד
בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
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
תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

מפעלי פ.מ.ס .מיגון בע"מ

315010

938803

14/03/2019

מניות

 .1חידוש כהונת דירקטור חיצוני  -מוצע למנות את מר מייקל שטרן
כדירקטור חיצוני (דח"צ) בחברה ,בהתאם לסעיף  245לחוק החברות,
לתקופה כהונה נוספת (שלישית) של שלוש שנים ,החל מיום  16במרץ,
 ,2019מיד עם מועד סיום כהונתו הנוכחית .יצוין ,כי להערכת דירקטוריון
החברה ,בהתבסס על מידע שמסר מר מייקל שטרן  ,מר שטרן הינו בעלת
מומחיות חשבונאית ופיננסית ,בהתאם להוראות תקנה (2א)( )1לתקנות
החברות ( תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) ,התשס"ו .2005-בגין כהונתו כדירקטור
חיצוני בחברה ובכפוף לאישור מינויו לתקופת כהונה נוספת ,יהיה שטרן זכאי
לגמול זהה לגמול אשר ניתן לו למועד הדוח ,אשר עולה בקנה אחד עם
מדיניות התגמול אשר אושרה בחברה ,ובכלל כך גמול שנתי וגמול
השתתפות בהתאם לסכומים המזעריים המופיעים בתוספת השנייה
ובתוספת השלישית ( לפי העניין) לתקנות החברות ( כללים בדבר גמול
והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס ( 2000 -להלן" :תקנות הגמול") ,כפי
שיהיו מעת לעת בהתאם לדרגתה של החברה כקבוע בתקנות הגמול ,וזאת
בדומה לסכומי הגמול המשולמים כיום לדירקטורים החיצוניים המכהנים
בחברה .כמו כן ,ב

בעד

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

שופרסל בע"מ

777037

6249224

14/03/2019

מניות

 .1לאשר את מינויה של גב' מיכל קמיר כדירקטורית חיצונית בחברה
לתקופת כהונה של שלוש שנים המתחילה במועד אישור האסיפה הכללית

בעד

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

מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ

544015

21925

14/03/2019

מניות

אישור ,בהתאם להוראות סעיף (121ג) לחוק החברות ,תשנ"ט,1999-
לכהונת מר יאיר רוטלוי כיו" ר הדירקטוריון ולכהונת מר אבישי אברהם ,חתנו
של מר יאיר רוטלוי ,כמנכ"ל משותף בחברה ,לתקופה של שלוש שנים
נוספות החל מיום  16במרץ .2019

נגד

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

מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ

544015

21925

14/03/2019

מניות

 .2הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה שהוענקו למנכ"לים
המשותפים של החברה שהינם קרובים של בעלי השליטה בחברה.

נגד

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

הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ

3780038

17/03/2019

איגרות חוב

 .דחיית מועד תשלום קרן למחזיקי אגרות החוב )סדרה א''(

החלטת האסיפה

נימוקים

ללא המלצה

ברם תעשיות בע"מ

1094515

61062

17/03/2019

מניות

 .1לאשר את התקשרותה של החברה עם מר משה דיין ,המכהן כיו"ר
דירקטוריון החברה ,בהסכם למתן שירותי יו" ר דירקטוריון וזאת על-פי
התנאים המפורטים בסעיף  2לדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

531012

39311

17/03/2019

מניות

 .1אישור מינויו מחדש של מר עמרם פרץ המכהן כיו" ר הדירקטוריון ומנכ"ל
החברה במועד זימון האסיפה.

בעד

עבר

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

531012

39311

17/03/2019

מניות

 .2אישור מינויו מחדש של מר יצחק זאב דוכן המכהן כדירקטור בחברה
במועד זימון האסיפה.

בעד

עבר

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

531012

39311

17/03/2019

מניות

בעד

עבר

מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי רו"ח מבקר.

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

531012

39311

17/03/2019

מניות

בעד

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושאי משרה מקרב בעלי השליטה וקרוביהם.

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

531012

39311

17/03/2019

מניות

בעד

עבר

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

531012

39311

17/03/2019

מניות

בעד

עבר

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

531012

39311

17/03/2019

מניות

דיון

דיון

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110365

1127078

17/03/2019

איגרות חוב

 .3אישור המשך כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה,
משרד רו"ח קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,כרואה החשבון המבקר של
החברה ,עד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת
דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
 .4אישור עדכון והארכת תנאי העסקתה של הגברת מרים גרציאן ,הנמנית
עם בעלי השליטה בחברה ,המועסקת כאשת מכירות במחלקת השיווק של
החברה.
 .5אישור עדכון והארכת תנאי העסקתו של מר דן פרץ ,שהינו קרוב של בעלי
השליטה בחברה כמנהל הביצוע של החברה.
 .6אישור הארכת התחייבות למתן שיפוי לנושאי משרה הנמנים על בעלי
השליטה וקרוביהם.
דיון בדוח התקופתי לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2017
 .1אישור מכירת היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ המוחזקות
על ידי החברה ( )4.99%נוסח ההחלטה :לאשר ולהורות לנאמן לפנות
לחברה ולדרוש ממנה למכור את היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים
בע" מ המוחזקות על ידה ( ,)4.99%בהתאם להצעה שתקבל את מירב קולות
מחזיקי אגרות החוב .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי
והמימון שבסעיף  7לזימון המצורף ,ולעניין זה ,יראו את האמור בסעיף 7
לזימון המצ"ב ,כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

הורד מסדר היום

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושאי משרה מקרב בעלי השליטה וקרוביהם.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע להענקת
כתב שיפוי לנושאי משרה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110365

1127078

17/03/2019

איגרות חוב

 .2בחירת ההצעה המועדפת נוסח ההחלטה :לאשר ולהורות לנאמן לפנות
לחברה ולדרוש ממנה למכור את היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים
בע" מ המוחזקות על ידה ( ,)4.99%בהתאם להצעת אי.בי.אי .הנאמן יספור
את הקולות בסעיף זה אך ורק ככל שההחלטה בסעיף  1לעיל תתקבל ברוב
המתאים בסדרה זו .רקע :א.ביום  6.3.2019התקבלה בחברה הצעה מטעם
בנק השקעות פועלים אי.בי.אי – חיתום והנפקות בע"מ בשם משקיעים
מוסדיים או מסווגים ישראליים ,לרכישת יתרת אחזקותיה של החברה
באפריקה ישראל נכסים בע"מ(כ"( )4.99% -אפריקה נכסים") .ההצעה הנ"ל
פורסמה במגנ" א בדיווח מייידי מיום ( 6.3.2019אסמכתא-2019-01 :
"( )019825הצעת אי.בי.אי") .ב.ביום  7.3.2019קיבלה החברה הצעה
מחייבת ובלתי חוזרת מטעם ברק קפיטל חיתום בע"מ בשם מציעים שהינם
משקיעים מוסדיים או מסווגים ,לרכישת יתרת מניות אפריקה נכסים
המוחזקות על ידי החברה ("( )4.99%יתרת המניות") .ההצעה הנ"ל
פורסמה במגנ" א בדיווח מיידי מיום ( 7.3.2019אסמכתא-2019-01 :
"( )020065הצעת ברק קפיטל") .ג.ביום  7.3.2019קיבלה הצעה בלתי
חוזרת לרכישת יתרת המניות באמצעות לידר הנפקות ( )1993בע"מ בשם
מציעים שהינם משקיעים מוסדיים או

ללא המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110365

1127078

17/03/2019

איגרות חוב

 .3בחירת ההצעה המועדפת נוסח ההחלטה :לאשר ולהורות לנאמן לפנות
לחברה ולדרוש ממנה למכור את היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים
בע" מ המוחזקות על ידה ( ,)4.99%בהתאם להצעת ברק קפיטל (כהגדרתה
ברקע לעיל) .הנאמן יספור את הקולות בסעיף זה אך ורק ככל שההחלטה
בסעיף  1לעיל תתקבל ברוב המתאים בסדרה זו .לרקע והדגשים להחלטה
זו ,ראו בסעיף  1לעיל או בקבצי האסיפה המצורפים.

ללא המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110365

1127078

17/03/2019

איגרות חוב

 .4בחירת ההצעה המועדפת נוסח ההחלטה :לאשר ולהורות לנאמן לפנות
לחברה ולדרוש ממנה למכור את היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים
בע" מ המוחזקות על ידה ( ,)4.99%בהתאם להצעת לידר (כהגדרתה ברקע
לעיל) .הנאמן יספור את הקולות בסעיף זה אך ורק ככל שההחלטה בסעיף 1
לעיל תתקבל ברוב המתאים בסדרה זו .לרקע והדגשים להחלטה זו ,ראו
בסעיף  1לעיל או בקבצי האסיפה המצורפים.

ללא המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110365

1127078

17/03/2019

איגרות חוב

 . .5אישור מכירת היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ המוחזקות
על ידי החברה ( )4.99%נוסח ההחלטה :לאשר ולהורות לנאמן לפנות
לחברה ולדרוש ממנה למכור את היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים
בע" מ המוחזקות על ידה ( ,)4.99%בהתאם לאיזה מההצעות שבסעיפים -2
 4לעיל ,שתקבל את מירב קולות מחזיקי אגרות החוב .כחלק בלתי נפרד
מהחלטה זו ,מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות (ככל
שיהיו) ,כלפי נושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מכירת יתרת
מניות אפריקה נכסים בהתאם לאיזה מההצעות שתיבחר בסעיף  2-4לעיל.
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב-נספח א'' לכתב
ההצבעה המצורף ,ולעניין זה ,יראו את האמור ב-נספח א'' להלן ,כחלק בלתי
נפרד מההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110431

803115.7

17/03/2019

איגרות חוב

 .1אישור מכירת היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ המוחזקות
על ידי החברה ( )4.99%נוסח ההחלטה :לאשר ולהורות לנאמן לפנות
לחברה ולדרוש ממנה למכור את היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים
בע" מ המוחזקות על ידה ( ,)4.99%בהתאם להצעה שתקבל את מירב קולות
מחזיקי אגרות החוב .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי
והמימון שבסעיף  7לזימון המצורף ,ולעניין זה ,יראו את האמור בסעיף 7
לזימון המצ"ב ,כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

החלטת האסיפה

עבר

לא עבר

לא עבר

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

הורד מסדר היום

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110431

803115.7

17/03/2019

איגרות חוב

 .2בחירת ההצעה המועדפת נוסח ההחלטה :לאשר ולהורות לנאמן לפנות
לחברה ולדרוש ממנה למכור את היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים
בע" מ המוחזקות על ידה ( ,)4.99%בהתאם להצעת אי.בי.אי .הנאמן יספור
את הקולות בסעיף זה אך ורק ככל שההחלטה בסעיף  1לעיל תתקבל ברוב
המתאים בסדרה זו .רקע :א.ביום  6.3.2019התקבלה בחברה הצעה מטעם
בנק השקעות פועלים אי.בי.אי – חיתום והנפקות בע"מ בשם משקיעים
מוסדיים או מסווגים ישראליים ,לרכישת יתרת אחזקותיה של החברה
באפריקה ישראל נכסים בע"מ(כ"( )4.99% -אפריקה נכסים") .ההצעה הנ"ל
פורסמה במגנ" א בדיווח מייידי מיום ( 6.3.2019אסמכתא-2019-01 :
"( )019825הצעת אי.בי.אי") .ב.ביום  7.3.2019קיבלה החברה הצעה
מחייבת ובלתי חוזרת מטעם ברק קפיטל חיתום בע"מ בשם מציעים שהינם
משקיעים מוסדיים או מסווגים ,לרכישת יתרת מניות אפריקה נכסים
המוחזקות על ידי החברה ("( )4.99%יתרת המניות") .ההצעה הנ"ל
פורסמה במגנ" א בדיווח מיידי מיום ( 7.3.2019אסמכתא-2019-01 :
"( )020065הצעת ברק קפיטל") .ג.ביום  7.3.2019קיבלה הצעה בלתי
חוזרת לרכישת יתרת המניות באמצעות לידר הנפקות ( )1993בע"מ בשם
מציעים שהינם משקיעים מוסדיים או

ללא המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110431

803115.7

17/03/2019

איגרות חוב

 .3בחירת ההצעה המועדפת נוסח ההחלטה :לאשר ולהורות לנאמן לפנות
לחברה ולדרוש ממנה למכור את היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים
בע" מ המוחזקות על ידה ( ,)4.99%בהתאם להצעת ברק קפיטל (כהגדרתה
ברקע לעיל) .הנאמן יספור את הקולות בסעיף זה אך ורק ככל שההחלטה
בסעיף  1לעיל תתקבל ברוב המתאים בסדרה זו .לרקע והדגשים להחלטה
זו ,ראו בסעיף  1לעיל או בקבצי האסיפה המצורפים .הפניית תשומת לב
נוספת :מובהר במפורש כי הצבעה נגד בסעיף זה ,לרבות באמצעות מערכת
ההצבעות האלקטרונית ,משולה להצבעת "נמנע" בשל העובדה שרק מסלול
אחד יכול להיבחר ומכאן כי הנאמן לא יספור את קולות ה"נגד" .האפקט של
הצבעה "נגד" הינו כהצבעת "נמנע".

ללא המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110431

803115.7

17/03/2019

איגרות חוב

 .4בחירת ההצעה המועדפת נוסח ההחלטה :לאשר ולהורות לנאמן לפנות
לחברה ולדרוש ממנה למכור את היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים
בע" מ המוחזקות על ידה ( ,)4.99%בהתאם להצעת לידר (כהגדרתה ברקע
לעיל) .הנאמן יספור את הקולות בסעיף זה אך ורק ככל שההחלטה בסעיף 1
לעיל תתקבל ברוב המתאים בסדרה זו .לרקע והדגשים להחלטה זו ,ראו
בסעיף  1לעיל או בקבצי האסיפה המצורפים .הפניית תשומת לב נוספת:
מובהר במפורש כי הצבעה נגד בסעיף זה ,לרבות באמצעות מערכת
ההצבעות האלקטרונית ,משולה להצבעת "נמנע" בשל העובדה שרק מסלול
אחד יכול להיבחר ומכאן כי הנאמן לא יספור את קולות ה"נגד" .האפקט של
הצבעה "נגד" הינו כהצבעת "נמנע".

ללא המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110431

803115.7

17/03/2019

איגרות חוב

 . .5אישור מכירת היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ המוחזקות
על ידי החברה ( )4.99%נוסח ההחלטה :לאשר ולהורות לנאמן לפנות
לחברה ולדרוש ממנה למכור את היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים
בע" מ המוחזקות על ידה ( ,)4.99%בהתאם לאיזה מההצעות שבסעיפים -2
 4לעיל ,שתקבל את מירב קולות מחזיקי אגרות החוב .כחלק בלתי נפרד
מהחלטה זו ,מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות (ככל
שיהיו) ,כלפי נושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מכירת יתרת
מניות אפריקה נכסים בהתאם לאיזה מההצעות שתיבחר בסעיפים 2-4
לעיל .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב-נספח א''
לכתב ההצבעה המצורף ,ולעניין זה ,יראו את האמור ב-נספח א'' להלן,
כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110480

178857.9

17/03/2019

איגרות חוב

 .1אישור מכירת היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ המוחזקות
על ידי החברה ( )4.99%נוסח ההחלטה :לאשר ולהורות לנאמן לפנות
לחברה ולדרוש ממנה למכור את היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים
בע" מ המוחזקות על ידה ( ,)4.99%בהתאם להצעה שתקבל את מירב קולות
מחזיקי אגרות החוב .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי
והמימון שבסעיף  7לזימון המצורף ,ולעניין זה ,יראו את האמור בסעיף 7
לזימון המצ"ב ,כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

החלטת האסיפה

עבר

לא עבר

לא עבר

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

הורד מסדר היום

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110480

178857.9

17/03/2019

איגרות חוב

 .2בחירת ההצעה המועדפת נוסח ההחלטה :לאשר ולהורות לנאמן לפנות
לחברה ולדרוש ממנה למכור את היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים
בע" מ המוחזקות על ידה ( ,)4.99%בהתאם להצעת אי.בי.אי .הנאמן יספור
את הקולות בסעיף זה אך ורק ככל שההחלטה בסעיף  1לעיל תתקבל ברוב
המתאים בסדרה זו .רקע :א.ביום  6.3.2019התקבלה בחברה הצעה מטעם
בנק השקעות פועלים אי.בי.אי – חיתום והנפקות בע"מ בשם משקיעים
מוסדיים או מסווגים ישראליים ,לרכישת יתרת אחזקותיה של החברה
באפריקה ישראל נכסים בע"מ(כ"( )4.99% -אפריקה נכסים") .ההצעה הנ"ל
פורסמה במגנ" א בדיווח מייידי מיום ( 6.3.2019אסמכתא-2019-01 :
"( )019825הצעת אי.בי.אי") .ב.ביום  7.3.2019קיבלה החברה הצעה
מחייבת ובלתי חוזרת מטעם ברק קפיטל חיתום בע"מ בשם מציעים שהינם
משקיעים מוסדיים או מסווגים ,לרכישת יתרת מניות אפריקה נכסים
המוחזקות על ידי החברה ("( )4.99%יתרת המניות") .ההצעה הנ"ל
פורסמה במגנ" א בדיווח מיידי מיום ( 7.3.2019אסמכתא-2019-01 :
"( )020065הצעת ברק קפיטל") .ג.ביום  7.3.2019קיבלה הצעה בלתי
חוזרת לרכישת יתרת המניות באמצעות לידר הנפקות ( )1993בע"מ בשם
מציעים שהינם משקיעים מוסדיים או

ללא המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110480

178857.9

17/03/2019

איגרות חוב

 .3בחירת ההצעה המועדפת נוסח ההחלטה :לאשר ולהורות לנאמן לפנות
לחברה ולדרוש ממנה למכור את היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים
בע" מ המוחזקות על ידה ( ,)4.99%בהתאם להצעת ברק קפיטל (כהגדרתה
ברקע לעיל) .הנאמן יספור את הקולות בסעיף זה אך ורק ככל שההחלטה
בסעיף  1לעיל תתקבל ברוב המתאים בסדרה זו .לרקע והדגשים להחלטה
זו ,ראו בסעיף  1לעיל או בקבצי האסיפה המצורפים .הפניית תשומת לב :
מובהר במפורש כי הצבעה נגד בסעיף זה ,לרבות באמצעות מערכת
ההצבעות האלקטרונית ,משולה להצבעת "נמנע" בשל העובדה שרק מסלול
אחד יכול להיבחר ומכאן כי הנאמן לא יספור את קולות ה"נגד" .האפקט של
הצבעה "נגד" הינו כהצבעת "נמנע".

ללא המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110480

178857.9

17/03/2019

איגרות חוב

 .4בחירת ההצעה המועדפת נוסח ההחלטה :לאשר ולהורות לנאמן לפנות
לחברה ולדרוש ממנה למכור את היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים
בע" מ המוחזקות על ידה ( ,)4.99%בהתאם להצעת לידר (כהגדרתה ברקע
לעיל) .הנאמן יספור את הקולות בסעיף זה אך ורק ככל שההחלטה בסעיף 1
לעיל תתקבל ברוב המתאים בסדרה זו .לרקע והדגשים להחלטה זו ,ראו
בסעיף  1לעיל או בקבצי האסיפה המצורפים .הפניית תשומת לב  :מובהר
במפורש כי הצבעה נגד בסעיף זה ,לרבות באמצעות מערכת ההצבעות
האלקטרונית ,משולה להצבעת "נמנע" בשל העובדה שרק מסלול אחד יכול
להיבחר ומכאן כי הנאמן לא יספור את קולות ה"נגד" .האפקט של הצבעה
"נגד" הינו כהצבעת "נמנע".

ללא המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110480

178857.9

17/03/2019

איגרות חוב

 . .5אישור מכירת היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ המוחזקות
על ידי החברה ( )4.99%נוסח ההחלטה :לאשר ולהורות לנאמן לפנות
לחברה ולדרוש ממנה למכור את היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים
בע" מ המוחזקות על ידה ( ,)4.99%בהתאם לאיזה מההצעות שבסעיפים -2
 4לעיל ,שתקבל את מירב קולות מחזיקי אגרות החוב .כחלק בלתי נפרד
מהחלטה זו ,מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות (ככל
שיהיו) ,כלפי נושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מכירת יתרת
מניות אפריקה נכסים בהתאם לאיזה מההצעות שתיבחר בסעיפים 2-4
לעיל .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב-נספח א''
לכתב ההצבעה המצורף ,ולעניין זה ,יראו את האמור ב-נספח א'' להלן,
כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

1099571

68367

18/03/2019

מניות

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

1099571

68367

18/03/2019

מניות

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

1099571

68367

18/03/2019

מניות

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

1099571

68367

18/03/2019

מניות

מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן ).בע"מ (בשימור)

1096890

69047

18/03/2019

מניות

 .1אישור מינויה של הגב' שגית עמית – אבן כדירקטורית חיצונית בחברה
לתקופה של  3שנים שתחילתה במועד האסיפה הכללית.
 .2בכפוף לאישור מינויה של הגב' שגית עמית – אבן כדירקטורית חיצונית
בחברה כאמור ,לאשר את תנאי כהונתה והעסקתה בחברה.
 .3אישור מינויה של הגב' יוכבד דביר כדירקטוריות חיצונית בחברה לתקופה
של  3שנים שתחילתה במועד האסיפה הכללית.
 .4בכפוף לאישור מינויה של הגב' יוכבד דביר כדירקטורית חיצונית בחברה
כאמור  ,לאשר את תנאי כהונתה והעסקתה בחברה.
 .1אישור ותיקון תקנון ההתאגדות של החברה בקשר עם המניין החוקי
לקיום אסיפה כללית בחברה

בעד
בעד
בעד
בעד
בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

עבר

לא עבר

לא עבר

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

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
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
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לשינויים
בתקנון החברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110365

1127078

18/03/2019

איגרות חוב

 .1להסמיך את הנציגות ,של כל סדרה בנפרד ,להחליט בהתאם לשיקול
דעתה באם להורות לנאמן של אותה סדרה ,האם להעלות להצבעה למחזיקי
אגרות החוב ,הצעה או עקרונות הצעה שיוגשו להם רקע :בשבועות
האחרונים אנו עדים להתנהלות בה מציעים שונים שולחים הצעות (לרבות
הצעות מחייבות) ,אשר מקציבים לוחות זמנים קצרים מאוד לאישורן ,וזאת
בניסיון להימנע מניהול מו"מ של ממש ,ומיקסום שווי הנכסים .כך ,בפני
מחזיקי אגרות החוב עומדות הצעה של מבטח שמיר ושל שיכון ובינוי ,ומצד
שני הצעה של לפידות .לגבי אף אחת מהצעות אלו לא נוהל מו"מ כלשהו עם
הנציגות קודם להגשתן .יתרה מזאת לדעת הנציגות ,היועץ הכלכלי של
סדרות כו' ו -כז' והמומחה שמונה על ידי בית המשפט ,השווי המשתקף
מהצעות אלו בגין הנכסים השונים ,נמוך ובוודאי שאינו מהווה מיקסום ראוי
של זכויות המחזיקים .לאור האמור מובאת לפניכם הצעת ההחלטה שהלן:
נוסח ההחלטה :להסמיך את הנציגות ,של כל סדרה בנפרד ,להחליט
בהתאם לשיקול דעתה באם להורות לנאמן של אותה סדרה ,האם להעלות
להצבעה למחזיקי אגרות החוב ,הצעה או עקרונות הצעה שיוגשו להם.
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב
ההצבע

ללא המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110431

572810.2

18/03/2019

איגרות חוב

 .1להסמיך את הנציגות ,של כל סדרה בנפרד ,להחליט בהתאם לשיקול
דעתה באם להורות לנאמן של אותה סדרה ,האם להעלות להצבעה למחזיקי
אגרות החוב ,הצעה או עקרונות הצעה שיוגשו להם רקע :בשבועות
האחרונים אנו עדים להתנהלות בה מציעים שונים שולחים הצעות (לרבות
הצעות מחייבות) ,אשר מקציבים לוחות זמנים קצרים מאוד לאישורן ,וזאת
בניסיון להימנע מניהול מו"מ של ממש ,ומיקסום שווי הנכסים .כך ,בפני
מחזיקי אגרות החוב עומדות הצעה של מבטח שמיר ושל שיכון ובינוי ,ומצד
שני הצעה של לפידות .לגבי אף אחת מהצעות אלו לא נוהל מו"מ כלשהו עם
הנציגות קודם להגשתן .יתרה מזאת לדעת הנציגות ,היועץ הכלכלי של
סדרות כו' ו -כז' והמומחה שמונה על ידי בית המשפט ,השווי המשתקף
מהצעות אלו בגין הנכסים השונים ,נמוך ובוודאי שאינו מהווה מיקסום ראוי
של זכויות המחזיקים .לאור האמור מובאת לפניכם הצעת ההחלטה שהלן:
נוסח ההחלטה :להסמיך את הנציגות ,של כל סדרה בנפרד ,להחליט
בהתאם לשיקול דעתה באם להורות לנאמן של אותה סדרה ,האם להעלות
להצבעה למחזיקי אגרות החוב ,הצעה או עקרונות הצעה שיוגשו להם.
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב
ההצבע

ללא המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110480

178857.9

18/03/2019

איגרות חוב

 .1להסמיך את הנציגות ,של כל סדרה בנפרד ,להחליט בהתאם לשיקול
דעתה באם להורות לנאמן של אותה סדרה ,האם להעלות להצבעה למחזיקי
אגרות החוב ,הצעה או עקרונות הצעה שיוגשו להם רקע :בשבועות
האחרונים אנו עדים להתנהלות בה מציעים שונים שולחים הצעות (לרבות
הצעות מחייבות) ,אשר מקציבים לוחות זמנים קצרים מאוד לאישורן ,וזאת
בניסיון להימנע מניהול מו"מ של ממש ,ומיקסום שווי הנכסים .כך ,בפני
מחזיקי אגרות החוב עומדות הצעה של מבטח שמיר ושל שיכון ובינוי ,ומצד
שני הצעה של לפידות .לגבי אף אחת מהצעות אלו לא נוהל מו"מ כלשהו עם
הנציגות קודם להגשתן .יתרה מזאת לדעת הנציגות ,היועץ הכלכלי של
סדרות כו' ו -כז' והמומחה שמונה על ידי בית המשפט ,השווי המשתקף
מהצעות אלו בגין הנכסים השונים ,נמוך ובוודאי שאינו מהווה מיקסום ראוי
של זכויות המחזיקים .לאור האמור מובאת לפניכם הצעת ההחלטה שהלן:
נוסח ההחלטה :להסמיך את הנציגות ,של כל סדרה בנפרד ,להחליט
בהתאם לשיקול דעתה באם להורות לנאמן של אותה סדרה ,האם להעלות
להצבעה למחזיקי אגרות החוב ,הצעה או עקרונות הצעה שיוגשו להם.
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב
ההצבע

ללא המלצה

ג' י וואן פתרונות אבטחה בע"מ

1156280

502216

18/03/2019

מניות

ג' י וואן פתרונות אבטחה בע"מ

1156280

502216

18/03/2019

מניות

 .1מינוי הגב' ויימן אלה כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת כהונה
ראשונה  3שנים החל ממועד אישור האסיפה ,ולאשר לה תגמול לרבות
ביטוח ,הסדר שיפוי ופטור כמפורט בסעיף  3לדו"ח זימון האסיפה
 .2מינוי מר זיגלמן אבי ,כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת כהונה ראשונה
של  3שנים החל ממועד אישור האסיפה ,ולאשר לו תגמול לרבות ביטוח,
הסדר שיפוי ופטור כמפורט בסעיף  3לדו"ח זימון האסיפה

בעד

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

איילון אחזקות בע"מ

209015

426920

20/03/2019

מניות

אנדימד בע"מ

1101021

31923

20/03/2019

מניות

אנדימד בע"מ

1101021

31923

20/03/2019

מניות

אנדימד בע"מ

1101021

31923

20/03/2019

מניות

אנדימד בע"מ

1101021

31923

20/03/2019

מניות

אנדימד בע"מ

1101021

31923

20/03/2019

מניות

אנדימד בע"מ

1101021

31923

20/03/2019

מניות

אנדימד בע"מ

1101021

31923

20/03/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום

 .1אישור מינויה מחדש של ד" ר רונית קורן כדירקטורית חיצונית בחברה.
ההחלטה המוצעת :לאשר את מינויה של ד" ר רונית קורן לכהונה
כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה נוספת (שניה) החל מיום  22במרץ
 ,2019ועד ליום  21במרץ .2022 ,בכפוף לאישור מינויה של ד"ר קורן
כדירקטורית חיצונית ,תהא ד" ר קורן זכאית לגמול השתתפות וגמול שנתי
בשיעור "הסכום הקבוע" כמפורט בתקנות החברות ( כללים בדבר גמול
והוצאות לדירקטור חיצוני) ,תש"ס .2000-בנוסף ,תהא ד"ר קורן זכאית
להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות של דירקטורים ונושאי משרה אחרים
בחברה ,ולקבל כתב התחייבות לשיפוי ופטור כפי שיהיו בחברה מעת לעת.
ד" ר קורן מסרה לחברה הצהרה לפיה מתקיימים בה התנאים הנדרשים
לצורך מינויה כדירקטורית חיצונית .ההצהרה מצורפת כנספח א' לדוח זה.
דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום
 31לדצמבר  2017כפי שפורסמו על-ידי החברה ביום  21במרץ .2018
 .2לאשר מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר,
רואה חשבון ,כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת  ,2019ועד לתום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,וכן להסמיך את דירקטוריון
החברה לקבוע את שכרו בהתאם להמלצת ועדת הביקורת או ועדת המאזן
של החברה ,לאור אופי והיקף השירותים שיינתנו לחברה.
 .3מינוי מחדש של ה" ה בת שבע אלרן לתקופת כהונה נוספת כחברה
בדירקטוריון החברה ממועד אישור האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה.
 .4מינוי מחדש של ה" ה יוכבד דביר לתקופת כהונה נוספת כחברה
בדירקטוריון החברה ממועד אישור האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה.
 .5מינוי מחדש של ה"ה אנני ג' ין לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון
החברה ממועד אישור האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה.
 .6מינוי מחדש של ה" ה יואן ייבינג לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון
החברה ממועד אישור האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה.
 .7מינוי מחדש של ה" ה עפר בן צבי לתקופת כהונה נוספת כחבר
בדירקטוריון החברה ממועד אישור האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה.

המלצה

החלטת האסיפה

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

בעד

דיון

נימוקים

דיון

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

בעד

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

בעד

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

בעד

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

נגד

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

בעד

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

אנדימד בע"מ

1101021

31923

20/03/2019

מניות

 .8מינוי מחדש של ה" ה ערן נאור כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה
לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים שתחילתה ביום  13באוגוסט .2019

בעד

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

אנדימד בע"מ

1101021

31923

20/03/2019

מניות

מינוי מחדש של ה" ה ליאור וידר כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה
לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים שתחילתה ביום  13באוגוסט .2019

בעד

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

אנדימד בע"מ

1101021

31923

20/03/2019

מניות

 .10אישור לגב' בת שבע אלרן ,המכהנת גם כיו"ר דירקטוריון החברה ,גמול
זהה לגמול שהוענק לה בעבר וזהה לגמול המשתלם לדירקטורים החיצוניים
של החברה בהתאם לתקנות גמול דירקטורים החל מחודש ינואר .2019

בעד

שכר דירקטורים ודחצים ,בהתאם לס'' 4.2.8
למדיניות

אנדימד בע"מ

1101021

31923

20/03/2019

מניות

אנדימד בע"מ

1101021

31923

20/03/2019

מניות

 .11אישור של תנאי ההעסקה המעודכנים למנכ"ל החברה ,מר יוסף בר-און
אשר יהיה זכאי למשכורת חודשית בסך של ( ₪ 65,000ברוטו) ,לסך חודשי
של  ₪ 5,000בגין אחזקת רכב וכן לתנאים נילווים והטבות הנהוגות בחברה
וביניהן ,זכאות להיכלל בביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה ,כתב שיפוי,
כתב פטור ,הפרשות פנסיוניות ,קרן השתלמות ,ביטוח אובדן כושר עבודה
וכד'.
 .12אישור אימוצה של תת התוכנית האמריקאית במסגרת תוכנית האופציות
החדשה לתקופה של  10שנים מיום  7בפברואר .2019

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

בעד

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

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

862639

20/03/2019

מניות

 .1אישור הארכת תוקף כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי
השליטה או קרוביהם.

בעד

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

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

862639

20/03/2019

מניות

 .2אישור מינויו של מר הולצבלט ,לדירקטור חיצוני בחברה ,לשלוש שנים,
החל מיום  23במרץ .2019

בעד

גבאי התחדשות עירונית בע"מ

1116177

26045

20/03/2019

מניות

 .1הכללת מר ירון קליין בפוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה של החברה
וכן בפוליסות עתידיות ,כפי שתהיינה מעת לעת

בעד

שכר דירקטורים ודחצים ,בהתאם לס'''' 4.2.8
למדיניות מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון,
בהתאם לס''''  1.1-1.2למדיניות וכן 2.2.1-2.2.3
למדיניות מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון,
בהתאם לס''  1.1-1.2למדיניות וכן 2.2.1-2.2.3
למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לפוליסת
ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

גבאי התחדשות עירונית בע"מ

1116177

26045

20/03/2019

מניות

 .2מתן התחייבות לשיפוי למר ירון קליין

בעד

סינאל מלל פייווי בע"מ

1084953

191856

21/03/2019

מניות

 .1הארכת כהונתו של מר יצחק איזו שלומוביץ כדירקטור חיצוני

בעד

סינאל מלל פייווי בע"מ

1084953

191856

21/03/2019

מניות

 .2מינוי מר יעקב פניגשטיין כדירקטור חיצוני בחברה

בעד

ברנמילר אנרג'י בע"מ

1141530

66206

24/03/2019

מניות

טלסיס בע"מ

354019

282665

24/03/2019

מניות

טלסיס בע"מ

354019

282665

24/03/2019

מניות

טלסיס בע"מ

354019

282665

24/03/2019

מניות

ספיר קורפ בע"מ

365015

263696

24/03/2019

מניות

 .1לאשר את הגדלת ההון הרשום של החברה ל 100,000,000-מניות
רגילות בנות  0.01ש" ח ערך נקוב כל אחת ותיקון תקנון החברה בהתאם.
 .1אישור המשך העסקתו ותנאי העסקתו של מר אסף יגודה כאיש מכירות
מיום  25/04/19ואילך

החלטת האסיפה

נימוקים
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע להענקת
כתב שיפוי.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע להגדלת
הון רשום.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לעסקאות
בעל עניין.

נגד

עבר

בעד

עבר

בעד

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושאי משרה בכירה ובעל עניין.

בעד

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
מינוי רו"ח מבקר.

נגד

עבר

עסקאות עם בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות

ספיר קורפ בע"מ

365015

263696

24/03/2019

מניות

 .2אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר אלכס ספיר ,בעל השליטה
בחברה

בעד

עבר

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

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1120880

5827.014

24/03/2019

איגרות חוב

 .1דיווח ועדכון מאת הנהלת החברה בדבר מצב עסקי החברה ובדבר
ההתפתחויות ממועד אסיפות מחזיקי אגרות החוב שהתקיימו ביום
 6.3.2019ועד למועד האסיפות לרבות בעקבות דיווחי החברה ,חברת בי
קומיוניקיישנס בע"מ ובזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ,מהימים
האחרונים.

דיון

דיון

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1120880

5827.014

24/03/2019

איגרות חוב

 .2דיווח ועדכון מאת הנהלת החברה ,הנציגות המשותפת של מחזיקי אגרות
החוב ,ב" כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב והמומחה מטעם בית המשפט,
בקשר עם ביטוח נושאי המשרה בחברה והעלויות הכרוכות בחידוש הביטוח.

דיון

דיון

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1120880

5827.014

24/03/2019

איגרות חוב

 .3דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן.

דיון

דיון

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1131614

197660

24/03/2019

איגרות חוב

 .1דיווח ועדכון מאת הנהלת החברה בדבר מצב עסקי החברה ובדבר
ההתפתחויות ממועד אסיפות מחזיקי אגרות החוב שהתקיימו ביום
 6.3.2019ועד למועד האסיפות לרבות בעקבות דיווחי החברה ,חברת בי
קומיוניקיישנס בע"מ ובזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ,מהימים
האחרונים.

דיון

דיון

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1131614

197660

24/03/2019

איגרות חוב

 .2דיווח ועדכון מאת הנהלת החברה ,הנציגות המשותפת של מחזיקי אגרות
החוב ,ב" כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב והמומחה מטעם בית המשפט,
בקשר עם ביטוח נושאי המשרה בחברה והעלויות הכרוכות בחידוש הביטוח.

דיון

דיון

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1131614

197660

24/03/2019

איגרות חוב

 .3דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן.

דיון

שיכון ובינוי בע"מ

1081942

2763491

24/03/2019

מניות

שיכון ובינוי בע"מ

1081942

2763491

24/03/2019

מניות

שיכון ובינוי בע"מ

1081942

2763491

24/03/2019

מניות

שיכון ובינוי בע"מ

1081942

2763491

24/03/2019

מניות

מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן ).בע"מ (בשימור)

1096890

79376

25/03/2019

מניות

מהדרין בע"מ

686014

622407

25/03/2019

מניות

 .2אישור התקשרות עם ארלדן השקעות בע" מ בגין שירותי יו" ר דירקטוריון
בחברת ואריסיייט החל מיום אישור ההתקשרות לתקופה בת שלוש שנים.
 .3אישור מינוי כהונתו של משרד רואה החשבון זיו האפט כרואי החשבון
המבקרים של החברה עד לכינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה
ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
 .1התקשרות בהסכמים למכירת שתי דירות בפרויקט סרפסייד לקרוביו של
בעל השליטה בחברה

 .1אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה על פי סעיף 267א לחוק
החברות.
 .2אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל החברה ,מר משה לחמני (להלן:
"המנכ"ל") ,ובכלל זה תגמול קבוע ותנאים נלווים וכן תכנית מענק שנתי
ותגמול הוני ,וכן עדכון לתנאי כהונה שאושרו בעבר למר משה לחמני ,לרבות
הענקת כתב התחייבות לשיפוי מעודכן ,המצ"ב כנספח לדוח זה ,למנכ"ל
המכהן ו /או כפי שיכהן בה מעת לעת.
 .3אישור תנאי כהונה והעסקה ליו"ר דירקטוריון החברה ,מר תמיר כהן
(להלן" :יו"ר הדירקטוריון") ,ובכלל זה תגמול קבוע ,תנאים נלווים ,תכנית
מענק שנתי ותגמול הוני ,לרבות הענקת כתב השיפוי המעודכן ליו"ר
הדירקטוריון ,המכהן ו /או כפי שיכהן בה מעת לעת.
 .4לאשר הענקת כתב השיפוי המעודכן לדירקטורים בחברה ,אשר מכהנים
בחברה כיום ו /או שכיהנו ו /או כפי שיכהנו בה מעת לעת ,ולמעט לכאלו
שלבעל שליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתב השיפוי המעודכן להם
ולמעט למנכ"ל.
 .1אישור ותיקון תקנון ההתאגדות של החברה בקשר עם המניין החוקי
לקיום אסיפה כללית בחברה
 .1אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה כך שהוראותיו יתאמו ,יאפשרו
וישקפו את הוראות פוליסת הביטוח ,עסקת המסגרת ,תיקון כתב השיפוי
והענקת כתב הפטור

דיון

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא תגמול נושאי
משרה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
בכירים.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
בכירים.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מתן כתבי
שיפוי לנושאי משרה ודירקטורים.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לשינויים
בתקנון החברה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר לעניין תיקון תקנון.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

מהדרין בע"מ

686014

622407

25/03/2019

מניות

אישור התקשרות החברה בפוליסת "ביטוח אחריות נושאי משרה" עם מגדל
ביטוח בע"מ ,החל מיום  1בינואר  2019ועד ליום  31בדצמבר 2019

בעד

מהדרין בע"מ

686014

622407

25/03/2019

מניות

 .3אישור מראש להתקשרות מסגרת של החברה בפוליסות ביטוח לביטוח
אחריות נושאי משרה בחברה ובחברות הקבוצה ,לרבות נושאי משרה שהנם
בעל השליטה בחברה ו /או קרובו ו /או נושאי משרה שלבעל השליטה יש עניין
אישי ברכישת פוליסת הביטוח עבורם ,לרבות דירקטורים המועסקים,
המכהנים ו /או שיכהנו מעת לעת בחברה או בחברות הקבוצה ,וזאת בגין
פעולותיהם (גם לפני רכישת פוליסת הביטוח) בתוקף כהונתם כנושאי משרה
בחברה ובחברות הקבוצה ("עסקת המסגרת") .ביחס לנושאי משרה שהנם
בעל השליטה בחברה ו /או קרובו ו /או נושאי משרה שלבעל השליטה יש עניין
אישי ברכישת פוליסת הביטוח עבורם ,לרבות דירקטורים מועסקים ,תאושר
כל התקשרות בפוליסות הביטוח בהתאם לתקנות החברות (הקלות
בעסקאות בעלי ענין ,תש"ס"( 2000-תקנות ההקלות") .עסקת המסגרת
תעמוד בתוקף ביחס למספר תקופות ביטוח שלא יעלה במצטבר על שלוש
שנים ,דהיינו לתקופות ביטוח החל מיום  1בינואר  2019ועד ליום 31
בדצמבר 2021

בעד

מהדרין בע"מ

686014

622407

25/03/2019

מניות

 .4אישור תיקון לכתבי השיפוי שהוענקו על-ידי החברה ("כתב השיפוי
המתוקן") לנושאי משרה בחברה או בחברות הקבוצה וכן בגין פעולותיהם
מתוקף כהונתם ,על פי בקשת החברה ,כנושאי משרה בחברה אחרת
בחברות הקבוצה או שלחברה עניין כלשהו בה (ביחד עם חברות הקבוצה:
"חברה אחרת") ,לרבות נושאי משרה שהנם בעל השליטה בחברה ו/או
קרובו ו /או נושאי משרה שלבעל השליטה יש עניין אישי באישור כתב השיפוי
המתוקן עבורם ,לרבות דירקטורים המועסקים ,המכהנים ו /או שיכהנו מעת
לעת בחברה או בחברה אחרת ,וזאת בגין פעולותיהם (גם לפני מתן כתב
השיפוי המתוקן) בתוקף כהונתם כנושאי משרה בחברה או בחברה אחרת.

בעד

מהדרין בע"מ

686014

622407

25/03/2019

מניות

 .5אישור הענקת כתבי פטור מאחריות על ידי החברה ("כתב הפטור") לכלל
נושאי המשרה בחברה או בחברה אחרת ,לרבות נושאי משרה שהנם בעל
השליטה בחברה ו /או קרובו ו /או נושאי משרה שלבעל השליטה יש עניין אישי
באישור כתב הפטור עבורם ,לרבות דירקטורים המועסקים ,המכהנים ו/או
שיכהנו מעת לעת בחברה או בחברה אחרת ,וזאת בגין פעולותיהם (גם לפני
מתן כתב הפטור) בתוקף כהונתם כנושאי משרה בחברה או בחברה אחרת.

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לביטוח
נושאי משרה ודירקטורים.

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לביטוח
נושאי משרה ודירקטורים.

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למתן
התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה.

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע להענקת
כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה.

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1120872

200427.9

26/03/2019

איגרות חוב

 .1דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה.

דיון

דיון

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1120872

200427.9

26/03/2019

איגרות חוב

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

דיון

דיון

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1139203

1866141

26/03/2019

איגרות חוב

 .1דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה.

דיון

דיון

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1139203

1866141

26/03/2019

איגרות חוב

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

דיון

דיון

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1120880

5713.593

26/03/2019

איגרות חוב

 .1פירעון מיידי להעמיד לפירעון מיידי את מלוא היתרה הבלתי מסולקת של
אגרות החוב .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון
שבסעיף  9לזימון זה ,ולעניין זה יראו את האמור בסעיף  9שלהלן ,כחלק
בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

נגד

וונטייז פי אל סי

1141522

16124.64

26/03/2019

איגרות חוב
להמרה

 .1רקע :לרקע ראו את הזימון לאסיפה הקודמת ( דיווח מיידי מיום 28.2.19
מס' אסמכתא  .)2019-10-017863הצעת ההחלטה – אישור שינוי תנאי
ההמרה של אגח א' למשך  3חודשים :לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר
(הצבעה נגד) שינוי תנאי ההמרה של אגח א' ,באופן שבמשך תקופה של
שלושה חודשים החל ממועד קבלת כל האישורים הנדרשים לאישור ההסדר
המוצע (להלן" :חלון ההמרה המיוחד") ,ניתן יהיה להמיר את אגרות החוב
של החברה למניות רגילות של החברה ,לפי שער המרה של  45אגורות
למניה .לצורך האמור ייווסף לסייפא של סעיף  8.2לתוספת הראשונה לשטר
הנאמנות של אגרות החוב ,האמור להלן" :על אף האמור לעיל ,למשך
תקופה שתחל במועד קבלת כל האישורים הנדרשים לאישור ההסדר
בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו (בתיק פר"ק -29722
( )02-19להלן" :ההסדר") ,כל  0.45ש" ח ערך נקוב של אגרות החוב (סדרה
א') ניתנות להמרה למנייה אחת בת  0.001אירו ערך נקוב של החברה; הכל
בכפוף ובהתאם להנחיות הבורסה ,כפי שתהיינה מעת לעת ,ובכפוף
להתאמות עקב חלוקת מניות הטבה ,השתתפות בהנפקות זכויות וחלוקת
דיבידנדים כמפורט בשטר זה להלן ".אישור בקשה זו מהותה הוראה לנאמן
לאשר בפני כל ערכאה

ללא המלצה

לא עבר

מבנה ההון ,בהתאם לס''  8למדיניות

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
מדיניות תגמול של חברה.

קבוצת גולד בונד בע"מ

149013

520897

27/03/2019

מניות

 .1נושא מס'  :1עדכון מדיניות התגמול של החברה

נגד

קבוצת גולד בונד בע"מ

149013

520897

27/03/2019

מניות

 .2נושא מס'  :2עדכון הסכם העסקתו של מנכ"ל החברה ,מר אריה קרמן

נגד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

קבוצת גולד בונד בע"מ

149013

520897

27/03/2019

מניות

 .3נושא מס'  :3הענקת פטור לגב' אורלי זילברמן (דח"צית) בגין הפרת
חובת הזהירות כלפי החברה

בעד

פטור לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

473017

108814

27/03/2019

מניות

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1120872

186384.1

27/03/2019

איגרות חוב

 .1דחיית מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') עד ליום
 – 15.4.2019החלטה מיוחדת ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של
 75%ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים) לדחות את
מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב ( המהווה גם מועד הפירעון
הסופי בגין אגרות החוב) אשר קבוע ליום  ,31.3.2019ליום .15.04.2019
ההחלטה בסעיף  1זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  9לזימון
האסיפה ,ולעניין זה יראו את האמור בסעיף  9כאמור ,כחלק בלתי נפרד
מהצעת ההחלטה הנ"ל .להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה
שבסעיף  1זה • :למען הסר ספק ,דחיית מועד תשלום הקרן כאמור לעיל
נועדה למנוע גריעת סדרת אגרות החוב מן היתרה במסלקת הבורסה ודחיית
המועד בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום
הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב • .הריבית על קרן
אגרות החוב שלא שולמה למחזיקים תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר
הנאמנות • .אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל
משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על אילו מזכויותיהם ,ואין
בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב ,או להוות ויתור של

ללא המלצה

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1120872

186384.1

27/03/2019

איגרות חוב

 .2דחיית מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') מיום
 15.4.2019עד ליום  – 28.04.2019החלטה מיוחדת ( הרוב הדרוש לאישור
ההחלטה הינו רוב של  75%ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט
הנמנעים) כפוף לקבלת הצעת ההחלטה אשר בסעיף  1לעיל ,מוצע לדחות
בדחייה נוספת את מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (המהווה
גם מועד הפירעון הסופי בגין אגרות החוב) אשר יהיה קבוע ליום
 ,15.04.2019ליום  .28.04.2019ההחלטה בסעיף  2זה כפופה להתחייבות
השיפוי והמימון שבסעיף  9לזימון האסיפה ,ולעניין זה יראו את האמור
בסעיף  9כאמור ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .להלן מספר
הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף  2זה • :למען הסר ספק,
דחיית מועד תשלום הקרן כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סדרת אגרות
החוב מן היתרה במסלקת הבורסה ודחיית המועד בקשר עם תשלום הריבית
כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא
בצמוד לאגרות החוב • .הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה למחזיקים
תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות • .אין בהצעת ההחלטה לעיל
ו /או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות
החוב על

ללא המלצה

ליטו גרופ בע"מ

1142991

27/03/2019

איגרות חוב

 .נקיטת הליכים

וונטייז פי אל סי

1138676

19094

28/03/2019

מניות

וונטייז פי אל סי

1138676

19094

28/03/2019

מניות

וונטייז פי אל סי

1138676

19094

28/03/2019

מניות

וונטייז פי אל סי

1138676

19094

28/03/2019

מניות

וונטייז פי אל סי

1138676

19094

28/03/2019

מניות

וונטייז פי אל סי

1138676

19094

28/03/2019

מניות

וונטייז פי אל סי

1138676

19094

28/03/2019

מניות

וונטייז פי אל סי

1138676

19094

28/03/2019

מניות

גול פרטנרס בע"מ (מחוקה)

1093046

0

28/03/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום
 .1התקשרות החברה בהסכם למכירת מלוא זכויותיה ( )100%במקרקעין
במתחם "הפיל" בתל אביב  ,לבעל השליטה בחברה ,מר עמוס לוזון
באמצעות ע .לוזון נכסים והשקעות בע"מ ,חברה פרטית בבעלותו ולברוש
ניר עבודות הנדסה ובנין בע"מ ,בחלקים שווים והכל כמפורט בדוח המצורף
המצ" ב לדוח מיידי זה.

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר 2017
 .2אישור מינוי מחדש של מר נועם יוספידס המכהן כיור דירקטוריון וכמנכל
החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
 .3אישור מינוי מחדש של מר אורן לוי כדירקטור המכהן גם כסמנכל
הטכנולוגיות של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
 .4מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר עד לתום האסיפה השנתית שלאחר
המינוי והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו
 . .5אישור מינויו של ד" ר צביקה בן פורת כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת
כהונה בת  3שנים ,החל מיום אישור מינויו על-ידי האסיפה הכללית
 . .6אישור גמול שנתי וגמול השתתפות לד" ר צביקה בן פורת בסכום השווה
ל"סכום המזערי" כאמור בתקנות הגמול ואישור הענקת כתבי אופציה בלתי
סחירים
 . .7הענקת כתבי פטור ושיפוי לד" ר צביקה בן פורת בכפוף למינויו כדירקטור
חיצוני בחברה
 . .8אישור הענקת כתבי אופציה בלתי סחירים לדירקטורים החיצוניים
המכהנים ,קרי ה" ה רון גרופל וסופיה גלפר קומט
 .1למנות את גברת ליאן גולדשטיין כדירקטור חיצוני בחברה.

המלצה

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות עסקאות עם
בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות

ללא המלצה
דיון
נגד
נגד

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

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

נגד

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

נגד

תגמול הוני לדירקטורים ודחצים ,בהתאם לס'' 4.2.9
למדיניות

נגד
נגד
בעד

ביטוח ,שיפוי ,ופטור לדירקטורים ונושאי משרה,
בהתאם לס''  13למדיניות
תגמול הוני לדירקטורים ודחצים ,בהתאם לס'' 4.2.9
למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

גול פרטנרס בע"מ (מחוקה)

1093046

0

28/03/2019

מניות

ניסן תעשיות רפואיות בע"מ

660019

289674

28/03/2019

מניות

ניסן תעשיות רפואיות בע"מ

660019

289674

28/03/2019

מניות

זנלכל בע"מ

130013

209949

28/03/2019

מניות

מהדרין בע"מ

686014

622407

28/03/2019

מניות

אביב ארלון בע"מ

106013

97160

28/03/2019

מניות

אביב ארלון בע"מ

106013

97160

28/03/2019

מניות

אביב ארלון בע"מ

106013

97160

28/03/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום
 .2בכפוף לאישור האסיפה את מינויו של גברת ליאן גולדשטיין כדירקטורית
חיצונית בחברה ,לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי לגברת ליאן
גולדשטיין בהתאם לתנאים המפורטים בכתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים
ולנושאי משרה בחברה בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכן מעת לעת,
וכפי שהוענקו עד היום לנושאי המשרה בחברה אשר אינם נמנים על בעלי
השליטה וקרוביהם.
 .1מינוי מר בועז נגר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שנייה בת
שלוש שנים  ,החל ממועד אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית.
 .2מינויה של גב' אתי לוי כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת כהונה
שנייה בת שלוש שנים ,החל ממועד אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית.

המלצה

בעד

בעד
בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע להענקת
כתב שיפוי לדירקטור.

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

 .1אישור חידוש התקשרות החברה עם שיאד בע"מ ,חברה פרטית בבעלותו
של מר יעקב שינפלד ,בעל השליטה בחברה ויו"ר דירקטוריון החברה,
בהסכם למתן שירותי ניהול בתוקף מיום  1בינואר  2019ולמשך תקופה של
שלוש שנים ,ובד בבד לעדכן בהתאם את הוראות מדיניות התגמול של
החברה ( ראה שינויים מסומנים בסעיף  7למדיניות התגמול המצ"ב כנספח
א' לדוח זימון האסיפה ,לעומת מדיניות התגמול שאושרה באסיפה הכללית
של החברה ביום  15במאי  .)2016אישור מדיניות התגמול יהיה לתקופה של
שלוש ( )3שנים ממועד אישור מדיניות התגמול על-ידי האסיפה הכללית.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושאי משרה ולמדיניות התגמול בחברה.

למנות מחדש את מר דניאל הורסיו דרדיק כדירקטור חיצוני בחברה,
לתקופת כהונה שנייה של שלוש שנים החל מיום  28בפברואר 2019

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

בעד

מדיניות אנטרופי שרותי מחקר בנושא תגמול בכירים.

הארכת תוקפן של התקשרויות החברה עם בעלי השליטה בחברה ו/או
חברות בשליטתם ,מכוחן מועסקים הגב' דפנה הרלב ,וה" ה דורון אביב ,איל
לב ארי ויפתח אלוני כנושאי משרה בחברה לתקופה נוספת בת שלוש שנים
החל מיום  1בינואר .2019
 .2הארכת תוקפם של כתבי שיפוי לכל אחד מבין הגב' דפנה הרלב ,וה"ה
דורון אביב ,איל לב ארי ויפתח אלוני ,המכהנים כנושאי משרה בחברה.
 .3הארכת תוקפם של כתבי פטור לכל אחד מבין הגב' דפנה הרלב וה"ה
דורון אביב ,איל לב ארי ויפתח אלוני ,המכהנים כנושאי משרה בחברה.

בעד
בעד

סלקום ישראל בע"מ

1101534

1577405

28/03/2019

מניות

Re-election of Ami Erel as director .1

בעד

סלקום ישראל בע"מ

1101534

1577405

28/03/2019

מניות

Re-election of Sholem Lapidot as director .2

בעד

סלקום ישראל בע"מ

1101534

1577405

28/03/2019

מניות

Re-election of Ephraim Kunda as director .3

בעד

סלקום ישראל בע"מ

1101534

1577405

28/03/2019

מניות

Election of Gustavo Traiber as director .4

בעד

סלקום ישראל בע"מ

1101534

1577405

28/03/2019

מניות

Election of Varda Liberman as external director .5

בעד

סלקום ישראל בע"מ

1101534

1577405

28/03/2019

מניות

Election of Shmuel Hauzer as external director .6

בעד

סלקום ישראל בע"מ

1101534

1577405

28/03/2019

מניות

סלקום ישראל בע"מ

1101534

1577405

28/03/2019

מניות

רבד בע"מ

526012

187802

31/03/2019

מניות

עלבד משואות יצחק בע"מ

625012

347725

01/04/2019

מניות

הכשרת הישוב התחדשות עירונית ישראל בע"מ

1121474

39254

01/04/2019

מניות

פי.אל .טי שירותים פיננסיים בע"מ

599019

46779

01/04/2019

מניות

פי.אל .טי שירותים פיננסיים בע"מ

599019

46779

01/04/2019

מניות

Appointment of Keselman &amp; Keselman, a member of .7
PricewaterhouseCoopers International Limited, as the
.Company's independent auditors
Consideration of our audited financial statements for the year
ended December 31, 2018
 .1לאשר את התקשרות החברה בהסכם לרכישת כל ( )100%הונה המונפק
והנפרע של  ,Torrington Limitedבתמורה לכ 7.44 -מיליון אירו.
מינוי גב' רוני מנינגר כדח"צ בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום
1.4.2019
 .1אישור הארכת תוקף כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי
השליטה או קרוביהם.
 .1אישור התקשרות החברה ב"עסקת מסגרת" לפוליסת ביטוח אחריות
דירקטורים ונושאי משרה ,לתקופה של ( 3שלוש) שנים ממועד אישור
האסיפה
אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה
מסוג  On-Goingלתקופה  1ביוני  2018-1ביוני 2019

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מתן כתבי
שיפוי לנושאי משרה ודירקטורים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מתן כתבי
פטור לנושאי משרה ודירקטורים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר ,בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר ,בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

דיון
נגד
בעד
נגד
ללא המלצה
ללא המלצה

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר לבחינת עסקה עם
בעל עניין.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר ,בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא הענקת כתבי
פטור ושיפוי.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

קבוצת אשטרום בע"מ

1132315

1586508

02/04/2019

מניות

 .1אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של סמנכ"ל מנהל אגף "אשדר בוטיק"
באשדר חברה לבניה בע"מ (להלן" :אשדר") ,חברה פרטית בבעלות מלאה
של החברה ,מר עומר גוגנהיים (להלן" :מר גוגנהיים") ,קרובה של הגב' ורדה
ליפשיץ ,הנמנית על יחידי השליטה בחברה.

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

קבוצת אשטרום בע"מ

1132315

1586508

02/04/2019

מניות

 .2לאשר למר גוגנהיים כתב פטור מאחריות כמקובל באשדר.

בעד

פטור לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

המשביר  365החזקות בע"מ

1104959

175894

02/04/2019

מניות

המשביר  365החזקות בע"מ

1104959

175894

02/04/2019

מניות

 .1הארכת התחייבות החברה לשיפוי נושאי משרה המכהנים בחברה
ובחברות בת ,וכפי שיכהנו בהן מעת לעת ,ואישור עדכון כתבי ההתחייבות
לשיפוי נושאי משרה בחברה ובחברות בת
 .2מתן פטור מאחריות לנושאי משרה המכהנים בחברה ובחברות בת וכפי
שיכהנו בה מעת לעת

המשביר  365החזקות בע"מ

1104959

175894

02/04/2019

מניות

המשביר  365החזקות בע"מ

1104959

175894

02/04/2019

מניות

 .4אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה

בעד

ישראמקו נגב  2שותפות מוגבלת

232017

4960725

02/04/2019

בנק מזרחי טפחות בע"מ

695437

17112638

02/04/2019

מניות

בנק מזרחי טפחות בע"מ

695437

17112638

02/04/2019

מניות

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

1081165

3746644

03/04/2019

מניות

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

691212

14945978

03/04/2019

מניות

אוריין ש.מ .בע"מ

1103506

300275

04/04/2019

מניות

אוריין ש.מ .בע"מ

1103506

300275

04/04/2019

מניות

קנביט פארמסוטיקלס בע"מ (בשימור)

1084367

184811

04/04/2019

מניות

קנביט פארמסוטיקלס בע"מ (בשימור)

1084367

184811

04/04/2019

מניות

אירונאוטיקס בע"מ

1141142

777963

04/04/2019

מניות

אירונאוטיקס בע"מ

1141142

777963

04/04/2019

מניות

אולימפיה החזקות נדל"ן בע"מ (מחוקה)

1790054

0

04/04/2019

איגרות חוב

אולימפיה החזקות נדל"ן בע"מ (מחוקה)

1790054

0

04/04/2019

איגרות חוב

 .2תיאור טבעו של הנושא :תיקון תקנות  89 ,55ו 92 -לתקנון הבנק.
ההחלטה המוצעת :לתקן את תקנות  89 ,55ו 92 -לתקנון הבנק ,בהתאם
לנוסח המתוקן והמסומן המפורט בסעיף  1.2.3לדוח המיידי המשלים (מיום
 )6.3.2019בדבר זימון האסיפה הכללית המיוחדת ,בענין זה ,ולאשר את
הנוסח המתוקן האמור ,הכולל את התיקונים המוצעים פרטים נוספים:
לפרטים נוספים ראו סעיף  1.2לדוח המיידי המשלים (מיום )6.3.2019
בדבר זימון האסיפה הכללית המיוחדת ,בענין זה.
אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה ,מר דורון ספיר ,החל מיום
מינויו כמנכ"ל החברה 26 ,ביוני .2018
 .1לאשר את תנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון ,מר שאול קוברינסקי ,החל
מיום  3בדצמבר  ,2018כמפורט בסעיף  2לדוח זימון האסיפה ,ובכפוף לכך
שהוראות הדין /הרגולציה יאפשרו תנאי כהונה כאמור ,ותיקון מדיניות
התגמול לנושאי המשרה בבנק בהתאם.
 .1מינויה לראשונה של גב' קרן אצלאן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת
כהונה בת שלוש ( )3שנים החל ממועד אישור האסיפה
 .2אישור תנאי הכהונה של גב' קרן אצלאן כדירקטורית חיצונית בחברה,
בכפוף לאישור מינויה
 . .1עדכון בעלי הזכויות בעניינים השוטפים לרבות המשך המימון עלויות
התביעה נגד טבע.
 . .2הצבעה על חלוקת כספים לבעלי הזכויות בקופת ההסדר.
 .1לאשר את המיזוג על פי הסכם המיזוג ואת כל העסקאות ,הפעולות
וההתקשרויות בקשר עם המיזוג ,הטעונות אישור האסיפה הכללית ,והכל
כמפורט בדוח זימון האסיפה.
 .2לאשר תיקון למדיניות התגמול של החברה בהתאם למדיניות התגמול
המוצעת כמסומן בנספח ד' לדוח האסיפה
 .1דיווח מאת ב" כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ,עו"ד אמיר פלמר ועו"ד קובי
קפלנסקי ,בדבר הדיון שהתקיים ביום  25.3.2019והחלטת בית המשפט
בבקשה לסילוק על הסף של הבקשה למתן הוראות שהוגשה על ידי הנאמן
נגד נושאי משרה בחברה .פרוטוקול הדיון ופסק הדין של בית המשפט,
הבקשה למתן הוראות ,הבקשה לסילוק על הסף  ,התגובה שהגישו
הנאמנים לבקשה זו ותשובת המשיבים לתגובת הנאמנים מצ"ב (ללא
נספחיהן) כנספחים א'-ה' לזימון זה.
 .2דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או
הנאמנים.

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע להענקת
כתבי פטור.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר לבחינת תקנון
החברה.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר לבחינת מדיניות
תגמול.
מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

בעד

 .3אישור ותיקון תקנון החברה

 .1תיאור טבעו של הנושא :מינוי דירקטור חיצוני .ההחלטה המוצעת :למנות
את מר אברהם נוימן כדירקטור חיצוני בבנק ,כמשמעותו של מונח זה בחוק
החברות ,התשנ"ט ( 1999-העומד גם בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני,
לפי הוראת ניהול בנקאי תקין בעניין דירקטוריון ,שנתן המפקח על הבנקים),
לתקופת כהונה נוספת של שלוש ( )3שנים (תקופת כהונה שלישית) ,שתחל
ביום  ;11.4.2019זאת ,בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על
התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך .פרטים נוספים:
לפרטים נוספים ראו סעיף  1.1לדוח המיידי (מיום  )25.2.2019בדבר זימון
האסיפה הכללית המיוחדת ,בענין זה ,וכן את ההצהרה של מר אברהם
נוימן ,המצורפת כנספח א'' לדוח המיידי האמור.

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
כתבי שיפוי.

בעד

בעד

יחידת השתתפות  .1מינוי עו" ד מיכל קמיר כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי

החלטת האסיפה

נימוקים

בעד

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

בעד

בעד

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

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושאי משרה בכירה.

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לגמול
דירקטורים ולכתב פטור ,שיפוי וביטוח.

בעד
בעד
דיון
בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר לבחינת הסדרים.

בעד

מדיניות אנטרופי בנושא עסקאות מיזוג מהותיות

נגד

כהונה מקבילה של דירקטורים בדירקטוריונים
מהותיים ,בהתאם לס''  2.1.4ו  2.2.4למדיניות
תגמול בכירים ,רכיב משתנה במזומן ,בהתאם לס'' 3
למדיניות

דיון

דיון

דיון

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אולימפיה החזקות נדל"ן בע"מ (מחוקה)

1790062

0

04/04/2019

איגרות חוב

אולימפיה החזקות נדל"ן בע"מ (מחוקה)

1790062

0

04/04/2019

איגרות חוב

כרמית תעשיות ממתקים בע"מ

440016

58659

04/04/2019

מניות

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110365

451638.8

07/04/2019

איגרות חוב

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110431

315917.8

07/04/2019

איגרות חוב

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110480

186107.5

07/04/2019

איגרות חוב

ננו דיימנשן בע"מ

751032

100469

07/04/2019

מניות

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1107663

275497

07/04/2019

מניות

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1120872

183449

07/04/2019

איגרות חוב

אורד בע"מ

1104496

62733

08/04/2019

מניות

מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי

1139559

107973.8

08/04/2019

איגרות חוב

בנק ירושלים בע"מ

726018

525005

08/04/2019

מניות

דלתא-גליל תעשיות בע"מ

627034

2796491

08/04/2019

מניות

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1143262

71205

08/04/2019

איגרות חוב
להמרה

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1143262

71205

08/04/2019

איגרות חוב
להמרה

נושאים שעל סדר היום
 .1דיווח מאת ב" כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ,עו"ד אמיר פלמר ועו"ד קובי
קפלנסקי ,בדבר הדיון שהתקיים ביום  25.3.2019והחלטת בית המשפט
בבקשה לסילוק על הסף של הבקשה למתן הוראות שהוגשה על ידי הנאמן
נגד נושאי משרה בחברה .פרוטוקול הדיון ופסק הדין של בית המשפט,
הבקשה למתן הוראות ,הבקשה לסילוק על הסף  ,התגובה שהגישו
הנאמנים לבקשה זו ותשובת המשיבים לתגובת הנאמנים מצ"ב (ללא
נספחיהן) כנספחים א'-ה' לזימון זה.
 .2דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או
הנאמנים.
 .1אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה
 1.1דיון בנוגע להצעה מטעם חברת COLERIDGE GAS &amp; OIL
 ,EXPLORATION (ISRAEL) LLLPמיכאל שטיינברג וגורמים נוספים,
שפורסמה בדיווח מידיי מיום ( 3.4.2019אסמכתאות מס'-2019-01 :
 032752ו 1.2 .)2019-01-032659 -דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה
ע"י הנאמן ו/או ע" י מחזיקי אגרות החוב.
 1.1דיון בנוגע להצעה מטעם חברת COLERIDGE GAS &amp; OIL
 ,EXPLORATION (ISRAEL) LLLPמיכאל שטיינברג וגורמים נוספים,
שפורסמה בדיווח מידיי מיום ( 3.4.2019אסמכתאות מס'-2019-01 :
 032752ו 1.2 .)2019-01-032659 -דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה
ע"י הנאמן ו/או ע" י מחזיקי אגרות החוב.
 1.1דיון בנוגע להצעה מטעם חברת COLERIDGE GAS &amp; OIL
 ,EXPLORATION (ISRAEL) LLLPמיכאל שטיינברג וגורמים נוספים,
שפורסמה בדיווח מידיי מיום ( 3.4.2019אסמכתאות מס'-2019-01 :
 032752ו 1.2 .)2019-01-032659 -דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה
ע"י הנאמן ו/או ע" י מחזיקי אגרות החוב.
Increase the Company's registered share capital and to amend .1
and restate the Company's Articles of Association to reflect the
same
To increase the company's registered capital and to amend .1
.the company's articles of association to reflect the increase
 .1דחיית מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') עד ליום
 – 22.4.2019החלטה מיוחדת ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של
 75%ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים) לדחות את
מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב ( המהווה גם מועד הפירעון
הסופי בגין אגרות החוב) אשר קבוע ליום  ,14.4.2019ליום .22.4.2019
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  9לזימון
האסיפה ,ולעניין זה יראו את האמור בסעיף  9כאמור ,כחלק בלתי נפרד
מהצעת ההחלטה הנ"ל .להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה
שבסעיף זה • :למען הסר ספק ,דחיית מועד תשלום הקרן כאמור לעיל נועדה
למנוע גריעת סדרת אגרות החוב מן היתרה במסלקת הבורסה ודחיית
המועד בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום
הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב • .הריבית על קרן
אגרות החוב שלא שולמה למחזיקים תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר
הנאמנות • .אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל
משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על אילו מזכויותיהם ,ואין
בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב ,או להוות ויתור של מחזי
 .1אישור התקשרות החברה בעסקה למכירת פעילותה באפריקה
 .1דיווח ועדכון ע" י נציגי החברה בדבר מצב עסקיה של החברה וכן ,על רקע
דיווח החברה כאמור ,דיון בקשר עם עמדת המחזיקים ביחס לזכויותיהם
בהתאם לסעיפים 35ט 1לחוק ו 9.1.1-לשטר הנאמנות.
למנות את ד" ר רות ארד לדירקטורית חיצונית לפי חוק החברות ,התשנ"ט –
 1999ולפי הוראה  301להוראות ניהול בנקאי תקין לכהונה של שלוש שנים
שתחל ביום  10באפריל.2019 ,
 .1אישור תנאי העסקתה של גלוריה דבח ,כמפורט בסעיף  2.1לדוח הזימון.
 .1דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה ובדבר
ההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום  10.1.2019ועד
למועד האסיפה.
 .2דיווח ועדכון מאת ב" כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ומאת נציגות מחזיקי
אגרות החוב ,בדבר האירועים והפעילות ממועד האסיפה הקודמת ועד
למועד האסיפה.

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון

דיון

דיון

נגד

עבר

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

נימוקים

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע להגדלת
הון רשום.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בנושא הגדלת
הון מניות רשום.

ללא המלצה

בעד
דיון

עסקאות עם בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות
דיון

בעד
בעד
דיון

דיון

מדיניות אנטרופי שרותי מחקר בנושא תגמול נושאי
משרה בכירים הנמנים או מקרב בעלי השליטה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1143262

71205

08/04/2019

איגרות חוב
להמרה

ביטפארמס בע"מ

1080241

119498

08/04/2019

מניות

ביטפארמס בע"מ

1080241

119498

08/04/2019

מניות

פי.אל .טי שירותים פיננסיים בע"מ

599019

54602

08/04/2019

מניות

פי.אל .טי שירותים פיננסיים בע"מ

599019

54602

08/04/2019

מניות

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ

7560048

161628.2

08/04/2019

איגרות חוב

 .1לרקע בדבר הצעת ההחלטה ראו בקובץ המצורף .מוצע לאשר לחברה
כדלקמן .1 :חלוקת יתרת התמורה נטו (כהגדרתה לעיל) בין מחזיקי אגרות
החוב (סדרה ב')( ,סדרה ג') ו( -סדרה  )1בהתאם למפורט להלן.1.1 :
למחזיקי אגרות החוב (סדרה  20,179 - )1אלפי ש"ח .1.2 .למחזיקי אגרות
החוב (סדרה ב') –  4,231אלפי ש"ח .1.3 .למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג')
–  2,440אלפי ש"ח .2 .ככל שהחברה תבצע בעתיד הרחבות נוספות של
אגרות החוב (סדרה ח') ,אזי מתוך עודפי כספי גיוס עתידי נוסף שלא ייועדו
לתשלום ריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ח') ,תחילה יועבר סך של
 109,708ש" ח למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') וסך של  520,202ש"ח
למחזיקי אגרות החוב (סדרה  .)1יודגש כי האמור בסעיף  1.2.2זה יחול אך
ורק ביחס להרחבות של אגרות החוב (סדרה ח') שתבוצענה לאחר קיום
האסיפה המזומנת במסגרת דיווח זה ורק אם וככל שינבעו מאותן הרחבות,
כאמור עודפי כספי גיוס עתידי נוסף ,וזאת עד לתשלום מלוא סכומי ההפרש
למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') ו( -סדרה  ,)1כמצוין לעיל ,כאשר כל
תשלום שיועבר לכל אחת מהסדרות האמורות על חשבון סכומי ההפרש
יועבר פרי פאסו .3 .לאשר את תיקון מס'  2לשטר הנאמנות ש

ללא המלצה

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ

7560055

71226.74

08/04/2019

איגרות חוב

 .1לרקע בדבר הצעת ההחלטה ראו בקובץ המצורף .מוצע לאשר לחברה
כדלקמן .1 :חלוקת יתרת התמורה נטו (כהגדרתה לעיל) בין מחזיקי אגרות
החוב (סדרה ב')( ,סדרה ג') ו( -סדרה  )1בהתאם למפורט להלן.1.1 :
למחזיקי אגרות החוב (סדרה  20,179 - )1אלפי ש"ח .1.2 .למחזיקי אגרות
החוב (סדרה ב') –  4,231אלפי ש"ח .1.3 .למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג')
–  2,440אלפי ש"ח .2 .ככל שהחברה תבצע בעתיד הרחבות נוספות של
אגרות החוב (סדרה ח') ,אזי מתוך עודפי כספי גיוס עתידי נוסף שלא ייועדו
לתשלום ריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ח') ,תחילה יועבר סך של
 109,708ש" ח למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') וסך של  520,202ש"ח
למחזיקי אגרות החוב (סדרה  .)1יודגש כי האמור בסעיף  1.2.2זה יחול אך
ורק ביחס להרחבות של אגרות החוב (סדרה ח') שתבוצענה לאחר קיום
האסיפה המזומנת במסגרת דיווח זה ורק אם וככל שינבעו מאותן הרחבות,
כאמור עודפי כספי גיוס עתידי נוסף ,וזאת עד לתשלום מלוא סכומי ההפרש
למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') ו( -סדרה  ,)1כמצוין לעיל ,כאשר כל
תשלום שיועבר לכל אחת מהסדרות האמורות על חשבון סכומי ההפרש
יועבר פרי פאסו .3 .לאשר את תיקון מס'  2לשטר הנאמנות ש

ללא המלצה

נושאים שעל סדר היום

 .3דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו /או מחזיקי אגרות החוב.
 .1אישור עסקה שעיקרה הקצאה של מניות רגילות וכתבי אופציה (לא
סחירים) ,ב ,Bitfarms Canada -לבעלי המניות ומחזיקי כתבי האופציה,
תמורת קבלת מניותיהם וכתבי האופציה (הלא סחירים) בחברה ,לא כולל
האופציות ההדדיות ,באופן שבו תהפוך החברה לחברה בת של Bitfarms
 ,Canadaובהתאם מניותיה של החברה תימחקנה מהמסחר בבורסה והיא
תהפוך לחברה פרטית ("העסקה המוצעת") ,כמפורט בסעיף  1לדוח זימון
האסיפה.
 .2בכפוף לאישור העסקה המוצעת והשלמתה ,לרכוש פוליסת ביטוח
אחריות דירקטורים ונושאי משרה מסוג  ,RUN OFFכמפורט בסעיף  2לדוח
זימון האסיפה.
 .1אישור התקשרות החברה ב"עסקת מסגרת" לפוליסת ביטוח אחריות
דירקטורים ונושאי משרה ,לתקופה של ( 3שלוש) שנים ממועד אישור
האסיפה
אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה
מסוג  On-Goingלתקופה  1ביוני  2018-1ביוני 2019

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

דיון

נגד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא עסקאות עם
בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא ביטוח ,שיפוי,
ופטור לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

ללא המלצה
ללא המלצה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ

7560154

233877.2

08/04/2019

איגרות חוב

 .1אישור בדבר אופן חלוקת עודפי כספי גיוס סדרה ח' בין אגרות החוב
(סדרה ב')( ,סדרה ג') ו( -סדרה  )1שהנפיקה החברה ותיקון שטר הנאמנות
לאגרות החוב  .לרקע בקשר עם הצעת ההחלטה ,ראו הזימון המפורסם
במסגרת דיווח זה .לכל המונחים המפורטים בהצעת ההחלטה להלן תהיה
המשמעות שנתנה להם ברקע להצעת ההחלטה .לאשר לחברה כדלקמן:
 1.2.1חלוקת יתרת התמורה נטו (כהגדרתה לעיל) בין מחזיקי אגרות החוב
(סדרה ב')( ,סדרה ג') ו( -סדרה  )1בהתאם למפורט להלן.1.2.1.1 :
למחזיקי אגרות החוב (סדרה  20,179 - )1אלפי ש"ח .1.2.1.2 .למחזיקי
אגרות החוב (סדרה ב') –  4,231אלפי ש"ח .1.2.1.3 .למחזיקי אגרות החוב
(סדרה ג') –  2,440אלפי ש"ח .1.2.2 .ככל שהחברה תבצע בעתיד הרחבות
נוספות של אגרות החוב (סדרה ח') ,אזי מתוך עודפי כספי גיוס עתידי נוסף
שלא ייועדו לתשלום ריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ח') ,תחילה יועבר
סך של  109,708ש" ח למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') וסך של 520,202
ש" ח למחזיקי אגרות החוב (סדרה  .)1יודגש כי האמור בסעיף  1.2.2זה
יחול אך ורק ביחס להרחבות של אגרות החוב (סדרה ח') שתבוצענה לאחר
קיום האסיפה המזומנת במסגרת דיווח זה ורק אם וככל שינ

ללא המלצה

קשרי תעופה בע"מ

413013

71142

08/04/2019

מניות

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1120872

183449

08/04/2019

איגרות חוב

 .1אישור מינוי "הרמטיק נאמנות ( )1975בע"מ" כנאמן למחזיקי אגרות
החוב (סדרה ב'') של החברה ,חלף רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ[ :הרוב
הדרוש לצורך קבלת ההחלטה שבסעיף  1זה הינו רוב רגיל של מספר
הקולות המיוצגים בהצבעה והמצביעים בעד או נגד (לא כולל נמנעים)]
לאשר את מינויה של הרמטיק נאמנות ( )1975בע"מ ("הנאמן החלופי"),
כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'') של החברה חלף רזניק פז נבו
נאמנויות בע"מ .תקופת הכהונה של הנאמן החלופי כנאמן למחזיקי אגרות
החוב תחל ביום בו תאשר האסיפה (ככל שתאשר) את מינויו של הנאמן
החלופי ("מועד ההחלפה") .החל ממועד ההחלפה יהיו לנאמן החלופי
הכוחות ,הסמכויות וההרשאות האחרות ,על פי הוראות שטר הנאמנות.
הצעת ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9
לזימון האסיפה ,ולעניין זה ,יראו את האמור בסעיף  9כאמור ,כחלק בלתי
נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1120872

183449

08/04/2019

איגרות חוב

 .אישור מינוי "משמרת -חברה לשירותי נאמנות בע"מ" כנאמן למחזיקי
אגרות החוב (סדרה ב'') של החברה ,חלף רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ:
[הרוב הדרוש לצורך קבלת ההחלטה שבסעיף  2זה הינו רוב רגיל של מספר
הקולות המיוצגים בהצבעה והמצביעים בעד או נגד (לא כולל נמנעים)]
לאשר את מינויה של משמרת -חברה לשירותי נאמנות בע"מ ("הנאמן
החלופי") ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'') של החברה חלף רזניק
פז נבו נאמנויות בע"מ .תקופת הכהונה של הנאמן החלופי כנאמן למחזיקי
אגרות החוב תחל ביום בו תאשר האסיפה (ככל שתאשר) את מינויו של
הנאמן החלופי ("מועד ההחלפה") .החל ממועד ההחלפה יהיו לנאמן
החלופי הכוחות ,הסמכויות וההרשאות האחרות ,על פי הוראות שטר
הנאמנות .הצעת ההחלטה בסעיף  2זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון
שבסעיף  9לזימון האסיפה ,ולעניין זה ,יראו את האמור בסעיף  9כאמור,
כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1139203

1770930

08/04/2019

איגרות חוב

 .1מינוי נציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') והגדרת סמכויותיה -
החלטה רגילה [ הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר
הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים] למנות נציגות למחזיקי
אגרות החוב (סדרה ג') של החברה ("הנציגות") אשר סמכויותיה יהיו
כדלקמן .1.1.1 :לסייע לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב ,ולפעול כשלוחם :א.
בבדיקת אפשרות של גיבוש הצעת הסדר עם החברה ו/או בעלת השליטה
בה; ב .בבדיקת מצבה הכספי של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר
המוצע ,ככל שיוצע ,לרבות חלופות הפירוק; ג .בבדיקת הסעדים העומדים
למחזיקים ככל שחלופת ההסדר אינה אפשרית;  .1.1.2במידה והנאמן,
בהתייעצות עם הנציגות ,היועץ המשפטי והמומחים (כהגדרתם בסעיף
 1.2.4להלן) יגיעו למסקנה ,כי יש טעם בניהול משא ומתן על הסדר עם
החברה ,תנהל הנציגות יחד עם הנאמן וכשלוחה שלו מו"מ עם החברה
לגיבוש הסכמות ו/או מתווה ו/או הסדר אשר ,ככל שיגובשו ,יובאו לאישור
מחזיקי אגרות החוב;  .1.1.3במידה והנאמן ,בהתייעצות עם הנציגות היועץ
המשפטי והמומחים (כהגדרתם בסעיף  1.2.4להלן) יגיעו למסקנה כי אין
טעם בניהול משא ומתן על הסדר ,תגבש הנציגות יחד עם הנאמן כשלוחה
שלו

ללא המלצה

בנק ירושלים בע"מ

726018

525005

10/04/2019

מניות

 .1לאשר מענק שנתי משתנה למנכ"ל הבנק ,מר גיל טופז ,בגין שנת ,2018
כמפורט בדוח המיידי המצ"ב.

בעד

 .1אישור מינויו של מר ישראל טראו כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה
ראשונה בת שלוש שנים

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושאי משרה בכירים.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

בנק ירושלים בע"מ

726018

525005

10/04/2019

מניות

אביב ארלון בע"מ

106013

92668

10/04/2019

מניות

אביב ארלון בע"מ

106013

92668

10/04/2019

מניות

אביב ארלון בע"מ

106013

92668

10/04/2019

מניות

ע .לוזון נדל" ן ופיננסים בע"מ

666016

52960

10/04/2019

מניות

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110365

451638.8

10/04/2019

איגרות חוב

 .1להורות לנאמן לנהל משא ומתן עם המציע -חברת OIL &amp; GAS
 ,COLERIDGELLLP (ISRAEL) EXPLORATIONמיכאל שטיינברג
וגורמים נוספים ,בנוגע להצעת ההסדר (הבלתי מחייבת) מטעמו נוסח
ההחלטה :להורות לנאמן לנהל משא ומתן ,בסיוע הנציגות ,ב"כ והיועצים,
עם המציע -חברת )ISRAEL(GAS COLERIDGELLLP
 ,;EXPLORATION OIL &ampמיכאל שטיינברג וגורמים נוספים ,על
ההצעה הלא מחייבת מטעמו לביצוע הסדר חוב עם החברה ועם מחזיקי
אגרות החוב (סדרות כו' – כח') של החברה ,כפי שפורסמה במגנ"א ביום
"( 3.4.20191המציע" ו" -ההצעה" ,לפי העניין) .כחלק בלתי נפרד מהחלטה
זו ,מורים מחזיקי אגרות החוב לנאמן להתחייב כלפי המציע להענקת זכות
לתקן את הצעתו ככל שתעלה לאישור המחזיקים הצעה אחרת ,כמתבקש על
ידי המציע בסעיף  10להצעה .10" :ככל שהמחזיקים יביאו לאישור הצעה
אחרת ,אזי ינתנו  7ימי עסקים למציע לתקן את הצעתו ;".יודגש כי :אופן
ההצבעה של מחזיק בעניין זה לא יכבול אותו לגבי אופן הצבעתו באסיפת
המחזיקים שתכונס על פי הוראת בית המשפט בקשר עם הסדר מלא ,ככל
שתכונס והוא יהיה רשאי להצביע באופן שונה מהצבעתו באסיפה זו ,והכל
בהתאם לשיקול דעתו המוחלט .עוד יודגש

ללא המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110431

315917.8

10/04/2019

איגרות חוב

 .1להורות לנאמן לנהל משא ומתן עם המציע -חברת OIL &amp; GAS
 ,COLERIDGELLLP (ISRAEL) EXPLORATIONמיכאל שטיינברג
וגורמים נוספים ,בנוגע להצעת ההסדר (הבלתי מחייבת) מטעמו נוסח
ההחלטה :להורות לנאמן לנהל משא ומתן ,בסיוע הנציגות ,ב"כ והיועצים,
עם המציע -חברת )ISRAEL(GAS COLERIDGELLLP
 ,;EXPLORATION OIL &ampמיכאל שטיינברג וגורמים נוספים ,על
ההצעה הלא מחייבת מטעמו לביצוע הסדר חוב עם החברה ועם מחזיקי
אגרות החוב (סדרות כו' – כח') של החברה ,כפי שפורסמה במגנ"א ביום
"( 3.4.20191המציע" ו" -ההצעה" ,לפי העניין) .כחלק בלתי נפרד מהחלטה
זו ,מורים מחזיקי אגרות החוב לנאמן להתחייב כלפי המציע להענקת זכות
לתקן את הצעתו ככל שתעלה לאישור המחזיקים הצעה אחרת ,כמתבקש על
ידי המציע בסעיף  10להצעה .10" :ככל שהמחזיקים יביאו לאישור הצעה
אחרת ,אזי ינתנו  7ימי עסקים למציע לתקן את הצעתו ;".יודגש כי :אופן
ההצבעה של מחזיק בעניין זה לא יכבול אותו לגבי אופן הצבעתו באסיפת
המחזיקים שתכונס על פי הוראת בית המשפט בקשר עם הסדר מלא ,ככל
שתכונס והוא יהיה רשאי להצביע באופן שונה מהצבעתו באסיפה זו ,והכל
בהתאם לשיקול דעתו המוחלט .עוד יודגש

ללא המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110480

186107.5

10/04/2019

איגרות חוב

 .1להורות לנאמן לנהל משא ומתן עם המציע -חברת OIL &amp; GAS
 ,COLERIDGELLLP (ISRAEL) EXPLORATIONמיכאל שטיינברג
וגורמים נוספים ,בנוגע להצעת ההסדר (הבלתי מחייבת) מטעמו נוסח
ההחלטה :להורות לנאמן לנהל משא ומתן ,בסיוע הנציגות ,ב"כ והיועצים,
עם המציע -חברת )ISRAEL(GAS COLERIDGELLLP
 ,;EXPLORATION OIL &ampמיכאל שטיינברג וגורמים נוספים ,על
ההצעה הלא מחייבת מטעמו לביצוע הסדר חוב עם החברה ועם מחזיקי
אגרות החוב (סדרות כו' – כח') של החברה ,כפי שפורסמה במגנ"א ביום
"( 3.4.20191המציע" ו" -ההצעה" ,לפי העניין) .כחלק בלתי נפרד מהחלטה
זו ,מורים מחזיקי אגרות החוב לנאמן להתחייב כלפי המציע להענקת זכות
לתקן את הצעתו ככל שתעלה לאישור המחזיקים הצעה אחרת ,כמתבקש על
ידי המציע בסעיף  10להצעה .10" :ככל שהמחזיקים יביאו לאישור הצעה
אחרת ,אזי ינתנו  7ימי עסקים למציע לתקן את הצעתו ;".יודגש כי :אופן
ההצבעה של מחזיק בעניין זה לא יכבול אותו לגבי אופן הצבעתו באסיפת
המחזיקים שתכונס על פי הוראת בית המשפט בקשר עם הסדר מלא ,ככל
שתכונס והוא יהיה רשאי להצביע באופן שונה מהצבעתו באסיפה זו ,והכל
בהתאם לשיקול דעתו המוחלט .עוד יודגש

ללא המלצה

נושאים שעל סדר היום
 .2לאשר מענק שנתי משתנה לנושאי משרה בגין שנת  ,2018כמפורט בדוח
המיידי המצ"ב.
הארכת תוקפן של התקשרויות החברה עם בעלי השליטה בחברה ו/או
חברות בשליטתם ,מכוחן מועסקים הגב' דפנה הרלב ,וה" ה דורון אביב ,איל
לב ארי ויפתח אלוני כנושאי משרה בחברה לתקופה נוספת בת שלוש שנים
החל מיום  1בינואר .2019
 .2הארכת תוקפם של כתבי שיפוי לכל אחד מבין הגב' דפנה הרלב ,וה"ה
דורון אביב ,איל לב ארי ויפתח אלוני ,המכהנים כנושאי משרה בחברה.
 .3הארכת תוקפם של כתבי פטור לכל אחד מבין הגב' דפנה הרלב וה"ה
דורון אביב ,איל לב ארי ויפתח אלוני ,המכהנים כנושאי משרה בחברה.
 .1לאשר את מינויה של גב' דלית ויכסלבאום כדירקטורית חיצונית בחברה
וכן לאשר את תנאי כהונתה כמפורט בסעיף  2.1לדוח זימון האסיפה,
לתקופת כהונה של שלוש שנים בתוקף ממועד אישור האסיפה.

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושאי משרה.

בעד

מדיניות אנטרופי שרותי מחקר בנושא תגמול בכירים.

בעד
בעד
נגד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מתן כתבי
שיפוי לנושאי משרה ודירקטורים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא מתן כתבי
פטור לנושאי משרה ודירקטורים.
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

קנביט פארמסוטיקלס בע"מ (בשימור)

1084367

205810

10/04/2019

מניות

 .1אישור הקצאה פרטית חריגה ,בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 3.1
לדוח הזימון

נגד

קנביט פארמסוטיקלס בע"מ (בשימור)

1084367

205810

10/04/2019

מניות

 .2למנות את גב' יפעת קריב כדירקטורית בחברה

נגד

קנביט פארמסוטיקלס בע"מ (בשימור)

1084367

205810

10/04/2019

מניות

 .3למנות את מר איתן בן אליהו כדירקטור בחברה

נגד

קנביט פארמסוטיקלס בע"מ (בשימור)

1084367

205810

10/04/2019

מניות

 .4למנות את מר דן אנגל כדירקטור בחברה

נגד

קנביט פארמסוטיקלס בע"מ (בשימור)

1084367

205810

10/04/2019

מניות

 .5למנות את מר ארז נבון כדירקטור בחברה

נגד

קנביט פארמסוטיקלס בע"מ (בשימור)

1084367

205810

10/04/2019

מניות

 .6למנות את מר ירון נאור כדירקטור בחברה

נגד

קנביט פארמסוטיקלס בע"מ (בשימור)

1084367

205810

10/04/2019

מניות

ברוקלנד אפריל לימיטד (בהשעיה)

1136993

34127.6

11/04/2019

איגרות חוב

ברוקלנד אפריל לימיטד (בהשעיה)

1136993

34127.6

11/04/2019

איגרות חוב

ברוקלנד אפריל לימיטד (בהשעיה)

1136993

34127.6

11/04/2019

איגרות חוב

ברוקלנד אפריל לימיטד (בהשעיה)

1136993

34127.6

11/04/2019

איגרות חוב

ברוקלנד אפריל לימיטד (בהשעיה)

1136993

34127.6

11/04/2019

איגרות חוב

ברוקלנד אפריל לימיטד (בהשעיה)

1136993

34127.6

11/04/2019

איגרות חוב

פריון נטוורק בע"מ

1095819

273065

11/04/2019

מניות

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1120872

211694.5

14/04/2019

איגרות חוב

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1139203

1917891

14/04/2019

איגרות חוב

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1139203

1917891

14/04/2019

איגרות חוב

 .7לאשר את שינוי תקנון החברה ,בהתאם לשינויים המפורטים בתקנון
המצ"ב כנספח ג' לדוח הזימון
 .1דיווח ועדכון מאת בעל התפקיד מטעם ביהמ"ש בדבר התקדמות הליכי
הקפאת ההליכים ומצב עסקי החברה וההתפתחויות ממועד מינויו ועד
למועד האסיפות.
 .2דיווח ועדכון מאת ב" כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ,המומחה מטעם בית
המשפט ומאת הנציגות המשותפת של מחזיקי אגרות החוב בדבר האירועים
והפעילות ממועד אסיפות מחזיקי אגרות החוב שהתקיימו ביום 06.02.2019
ועד למועד האסיפות.
 .3דיון בדבר תיקון והבהרה בהסכם ההתקשרות עם מר רונאל בן דב כ-
 CROבחברה.
 .4דיון בדבר רכישת פוליסת ביטוח  D&amp;Oנוספת על הפוליסה
הקיימת ,אשר תכלול כיסוי ביטוחי בגין פעולותיו של מר רונאל בן דב ושל
בעל התפקיד מטעם בית המשפט – מר רון הדסי ,וזאת בהיקף של עד 5
מיליון דולר ארה"ב.
 .5דיון בדבר האפשרויות העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב בקשר עם
הגשת תביעות כנגד כל גורם ,לרבות האפשרות להמחאת מלוא זכויות
הנאמן ומחזיקי אגרות החוב להגשת תביעות כאמור לטובת קופת הסדר
נושים של החברה.
 .6דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו /או מחזיקי אגרות החוב.
.To approve amendments to the terms of employment of Mr
Gerstel, Company’s Chief Executive Officer, as detailed in the
.Proxy Statement, dated March 5, 2019
 .1.1דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה ובדבר
התפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום  26.3.19ועד למועד
האסיפה .1.2 .דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב
ו/או הנאמן.
 .1דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה ובדבר
ההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום  26.3.2019ועד
למועד האסיפה.
 .2דיווח ועדכון מאת יועצי הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ומאת ב"כ הנאמן
ומחזיקי אגרות החוב בדבר הפעילות וההתפתחויות ממועד אסיפת
המחזיקים שהתקיימה ביום  26.3.2019ועד למועד האסיפה.

החלטת האסיפה

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לשינויים
במבנה ההון.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתיקון
תקנון.

נגד
דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

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

נגד

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1139203

1917891

14/04/2019

איגרות חוב

 .3דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו /או מחזיקי אגרות החוב.

דיון

דיון

תמדא בע"מ (בשימור)

404012

36260

14/04/2019

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת .2017

דיון

דיון

תמדא בע"מ (בשימור)

404012

36260

14/04/2019

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018

דיון

דיון

תמדא בע"מ (בשימור)

404012

36260

14/04/2019

מניות

תמדא בע"מ (בשימור)

404012

36260

14/04/2019

מניות

תמדא בע"מ (בשימור)

404012

36260

14/04/2019

מניות

 .3הארכת כהונתו של רואה החשבון המבקר של החברה ,משרד קסלמן
וקסלמן רואי חשבון ,עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה ,וכן
להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
 .4הארכת כהונתו של מר אברהם ענבר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה הכללית השנתית
הבאה של בעלי מניות החברה.
 .5הארכת כהונתו של מר יונתן מלכה כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת
כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נימוקים

בעד

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

בעד

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

בעד

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

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

תמדא בע"מ (בשימור)

404012

36260

14/04/2019

מניות

אברות תעשיות בע"מ

2970192

64322.86

14/04/2019

איגרות חוב

אלון חברת הדלק לישראל בע"מ

1101567

14/04/2019

איגרות חוב

אלון חברת הדלק לישראל בע"מ

1101567

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

 .6הארכת כהונתה של גב' ורד רז -אביו כדירקטורית חיצונית בחברה
לתקופת כהונה שנייה של שלוש שנים ,שתחל ביום  18באפריל 2019
ותסתיים ביום  17באפריל .2022

בעד

 .1דיווח של החברה ודיון של מחזיקי אגרות החוב על פי הוראות סעיף 4.4
לתנאים מעבר לדף לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ד') שהונפקו על
ידי החברה ,חלה חובה על החברה להתאמת שיעור הריבית המשולמת
למחזיקי אגרות החוב בקרות אירועים המפורטים בסעיף הנ"ל .קיימת שאלה
האם החובה להעלאת הריבית תחול במקרה בו החברה לא עמדה בשתי
אמות המידה המפורטות בסעיף הנ" ל או גם במקרה בו החברה לא עמדה
באחת מאמות המידה מבין השתיים המפורטות בסעיף הנ"ל .על פי עמדת
החברה נדרשת אי עמידה בשתי אמות המידה המפורטות בסעיף ולכן
מחזיקי אגרות החוב אינם זכאים להעלאת הריבית .במקרה בו עמדת
החברה לא תתקבל זכאים מחזיק אגרות החוב להעלאה בשיעור של 0.3 %
החל מיום  27באוגוסט  .2018לאור האמור ,למניעת אי הבנות בהמשך,
החברה מבקשת להכניס הבהרה לשטר הנאמנות באופן הבא :בסעיף 4.4
לתנאים מעבר לדף ,לאחר המילים " תתווסף לשיעור האמור ולא תהווה חלק
ממנו" יתווספו המילים הבאות " :למען הסר ספק עוד יובהר כי בכל מקרה בו
החברה לא עמדה באחת מאמות המידה מבין השתיים המפורטות בסעיף
זה לעיל ,יהיו זכאים מחזיק אגרות החוב להעלאת הריבית בשיעור הקבוע
בסעיף  4.4לשטר הנאמנ

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

 .1דיון בהצעה שקיבלה החברה למכירת אחזקותיה בחברת ישראל קנדה
ניהול כבישים מהירים בע" מ ובחברות המוחזקות על ידה.
 .2דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו /או מחזיקי אגרות
החוב

14/04/2019

איגרות חוב

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1139203

1917891

14/04/2019

איגרות חוב

 .1קביעת מספר חברי הנציגות :לבחור כי נציגות מחזיקי אגרות החוב תמנה
חבר נציגות אחד או שני חברי נציגות .מספר החברים שירכיבו את הנציגות
יקבע על פי החלופה אשר תקבל את מרבית הקולות בהצבעה .מובהר בזאת
כי במערכת ההצבעות האלקטרונית – • הצבעה "בעד" משמעה הצבעה על
מינוי חבר נציגות אחד • .הצבעה "נגד" משמעה הצבעה על מינוי שני חברי
נציגות .ככל שיוחלט במסגרת הצעת החלטה זו למנות שני חברי נציגות,
ימונו כחברי נציגות שני המועמדים המפורטים בהצעת ההחלטה שבסעיף
 2להלן והצבעות מחזיקי אגרות החוב במסגרת הצעת החלטה  2להלן לא
תיבדקנה .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף
 9לזימון האסיפה ,ולעניין זה יראו את האמור בסעיף  9כאמור ,כחלק בלתי
נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1139203

1917891

14/04/2019

איגרות חוב

 .2קביעת זהות חברי הנציגות :ככל שבמסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף 1
לעיל יוחלט למנות חבר נציגות אחד בלבד ,קביעת זהות חבר הנציגות מבין
המועמדים שלהלן • :רו"ח יאיר שלהב – הצהרת מועמד לנציגות והצעת
שכ"ט מצורפים כנספח (.1.2א) לכתב ההצבעה • מר עופר גזית – הצהרת
מועמד לנציגות והצעת שכ"ט מצורפים כנספח (1.2ב) לכתב ההצבעה.
בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה ,יובהר כי • :המועמד שימונה כחבר
הנציגות יהיה המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בהצבעה • .מחזיקי
אגרות החוב רשאים להצביע בעד מועמד אחד או יותר מבין המועמדים
לעיל ,על פי שיקול דעתם .ככל שמחזיק אגרות חוב יצביע בעד יותר ממועמד
אחד ,קולותיו יתחלקו באופן שווה בין שני המועמדים • .סדר הצגת
המועמדים הוא אקראי לחלוטין .מובהר בזאת כי במערכת ההצבעות
האלקטרונית – • הצבעה "בעד" משמעה הצבעה בעד רו"ח יאיר שלהב
כחבר הנציגות • .הצבעה "נגד" משמעה הצבעה בעד מר עופר גזית כחבר
הנציגות .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9
לזימון האסיפה ,ולעניין זה יראו את האמור בסעיף  9כאמור ,כחלק בלתי
נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

נימוקים

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

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1120880

7919.23

14/04/2019

איגרות חוב

 .1קידום אילו מההצעות המפורטות בהצעת ההחלטה שבסעיף  2להלן:
להורות לנאמן להודיע לחברה כי מחזיקי אגרות החוב תומכים בקידום אחת
משתי ההצעות המפורטות בהצעת ההחלטה שבסעיף  2להלן .לעניין הצעת
ההחלטה שבסעיף  1זה מובהר כדלקמן • :ככל שתתקבל הצעת ההחלטה
שבסעיף  1זה ,יודיע הנאמן לחברה כי מחזיקי אגרות החוב תומכים בקידום
הצעת ההשקעה אשר תקבל את מירב הקולות במסגרת הצעת ההחלטה
שבסעיף  2להלן • .החלטה סופית ומחייבת בדבר הסדר ,ככל שיהא ,על פי
אילו מההצעות שבהצעת החלטה  2להלן תתקבל רק לאחר שיתקיים ההליך
המתאים על פי דין לשם קבלת ,בין היתר ,אישור מחזיקי אגרות החוב
למסמכי ההסדר • .עוד יובהר ,כי אופן ההצבעה של מחזיקי אגרות חוב
באסיפה לא יכבול אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה שתכונס לשם דיון
וקבלת החלטה בנוגע לאישור הסדר ,ככל שיהא ,על פי אילו מההצעות ,ככל
שתכונס ,והם יהיו רשאים להצביע באסיפה לאישור הסדר כאמור באופן
שונה מהצבעתם באסיפה המזומנת בזאת והכל בהתאם לשיקול דעתם
המוחלט .הצעת ההחלטה שבסעיף  1זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון
שבסעיף  9לזימון זה ,ולעניין זה יראו את האמור בסעיף  9שלהלן ,כחלק
בלתי נפרד מהצעת ה

ללא המלצה

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1120880

7919.23

14/04/2019

איגרות חוב

 .2ככל שהצעת ההחלטה שבסעיף  1לעיל תתקבל ,קבלת עמדת מחזיקי
אגרות החוב בדבר ההצעה אותה הם תומכים לקדם מבין ההצעות
המפורטות להלן .1.2.1 :הצעה לרכישת אינטרנט גולד – קווי זהב מאת
קבוצת זאבי אשר פורסמה ביום  7באפריל ( 2019מספר אסמכתא-2019 :
.1.2.2 )02-034393הצעה להשקעה באינטרנט זהב מאת קבוצת סרצ'לייט
אשר פורסמה ביום  11באפריל ( 2019מספר אסמכתא-2019-02 :
 )035587לעניין הצעת ההחלטה שבסעיף  2זה מובהר כדלקמן• :תוצאות
הצעת ההחלטה שבהצעת החלטה  2זו תיבדקנה ככל שהצעת ההחלטה
שבסעיף  1לעיל תתקבל ברוב הדרוש כמפורט לעיל• .כל מחזיק רשאי
להצביע בעד אחת משתי ההצעות שלעיל בלבד .הצבעתו של מחזיק שיצביע
בעד שתי ההצעות תיפסל• .מחזיק אשר הצביע נגד במסגרת הצעת
ההחלטה שבסעיף  1לעיל לא יהא מחויב להצביע במסגרת הצעת החלטה 2
זו• .בקשר עם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית מובהר כדלקמן:
הצבעה "בעד" במערכת ההצבעה האלקטרונית ,משמעה הצבעה בעד הצעת
קבוצת זאבי שבסעיף  1.2.1לעיל ,הצבעה "נגד" במערכת ההצבעה
האלקטרונית ,משמעה הצבעה בעד הצעת קבוצת סרצ'לייט שבסעיף 1.2.2
לעיל .הצבעה בעד ההצעה שתיבחר כהצעה המועדפת על מחזיקי אגרות
החוב מש

ללא המלצה

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1131614

238827.8

14/04/2019

איגרות חוב

 .1קידום אילו מההצעות המפורטות בהצעת ההחלטה שבסעיף  2להלן:
להורות לנאמן להודיע לחברה כי מחזיקי אגרות החוב תומכים בקידום אחת
משתי ההצעות המפורטות בהצעת ההחלטה שבסעיף  2להלן .לעניין הצעת
ההחלטה שבסעיף  1זה מובהר כדלקמן • :ככל שתתקבל הצעת ההחלטה
שבסעיף  1זה ,יודיע הנאמן לחברה כי מחזיקי אגרות החוב תומכים בקידום
הצעת ההשקעה אשר תקבל את מירב הקולות במסגרת הצעת ההחלטה
שבסעיף  2להלן • .החלטה סופית ומחייבת בדבר הסדר ,ככל שיהא ,על פי
אילו מההצעות שבהצעת החלטה  2להלן תתקבל רק לאחר שיתקיים ההליך
המתאים על פי דין לשם קבלת ,בין היתר ,אישור מחזיקי אגרות החוב
למסמכי ההסדר • .עוד יובהר ,כי אופן ההצבעה של מחזיקי אגרות חוב
באסיפה לא יכבול אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה שתכונס לשם דיון
וקבלת החלטה בנוגע לאישור הסדר ,ככל שיהא ,על פי אילו מההצעות ,ככל
שתכונס ,והם יהיו רשאים להצביע באסיפה לאישור הסדר כאמור באופן
שונה מהצבעתם באסיפה המזומנת בזאת והכל בהתאם לשיקול דעתם
המוחלט .הצעת ההחלטה שבסעיף  1זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון
שבסעיף  9לזימון זה ,ולעניין זה יראו את האמור בסעיף  9שלהלן ,כחלק
בלתי נפרד מהצעת ה

ללא המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1131614

238827.8

14/04/2019

איגרות חוב

 .2ככל שהצעת ההחלטה שבסעיף  1לעיל תתקבל ,קבלת עמדת מחזיקי
אגרות החוב בדבר ההצעה אותה הם תומכים לקדם מבין ההצעות
המפורטות להלן .1.2.1 :הצעה לרכישת אינטרנט גולד – קווי זהב מאת
קבוצת זאבי אשר פורסמה ביום  7באפריל ( 2019מספר אסמכתא-2019 :
.1.2.2 )02-034393הצעה להשקעה באינטרנט זהב מאת קבוצת סרצ'לייט
אשר פורסמה ביום  11באפריל ( 2019מספר אסמכתא-2019-02 :
 )035587לעניין הצעת ההחלטה שבסעיף  1.2זה מובהר כדלקמן• :תוצאות
הצעת ההחלטה שבהצעת החלטה  2זו תיבדקנה ככל שהצעת ההחלטה
שבסעיף  1לעיל תתקבל ברוב הדרוש כמפורט לעיל• .כל מחזיק רשאי
להצביע בעד אחת משתי ההצעות שלעיל בלבד .הצבעתו של מחזיק שיצביע
בעד שתי ההצעות תיפסל• .מחזיק אשר הצביע נגד במסגרת הצעת
ההחלטה שבסעיף  1לעיל לא יהא מחויב להצביע במסגרת הצעת החלטה 2
זו• .בקשר עם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית מובהר כדלקמן:
הצבעה "בעד" במערכת ההצבעה האלקטרונית ,משמעה הצבעה בעד הצעת
קבוצת זאבי שבסעיף  1.2.1לעיל ,הצבעה "נגד" במערכת ההצבעה
האלקטרונית ,משמעה הצבעה בעד הצעת קבוצת סרצ'לייט שבסעיף 1.2.2
לעיל .הצבעה בעד ההצעה שתיבחר כהצעה המועדפת על מחזיקי אגרות
החוב

ללא המלצה

קרדן אן.וי.

1113034

365812.2

15/04/2019

קרדן אן.וי.

1143270

15/04/2019

אינרום תעשיות בנייה בע"מ

1132356

1337335

15/04/2019

אינרום תעשיות בנייה בע"מ

1132356

1337335

15/04/2019

 1.1דיווח על ידי החברה בנוגע למצבה ומצב נכסיה 1.2 .דיווח אודות
התקדמות המשא ומתן להסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב 1.3 .דיון
איגרות חוב
והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י
הנאמנים ו /או מחזיקי אגרות החוב.
 1.1דיווח על ידי החברה בנוגע למצבה ומצב נכסיה 1.2 .דיווח אודות
התקדמות המשא ומתן להסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב 1.3 .דיון
מיועדת לפידיון
והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י
הנאמנים ו /או מחזיקי אגרות החוב.
דיון בדוחות הכספיים ובדו" ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה
מניות
ביום  31בדצמבר 2017
 .2הארכת כהונת משרד ברייטמן ,אלמגור ,זוהר ושות' כמשרד רואי החשבון
המבקר של החברה ,עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
מניות
והסמכת דירקטוריון החברה או מי מטעמו לקבוע את שכרו בהתאם לאופי
והיקף השירותים

החלטת האסיפה

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

בעד

אינרום תעשיות בנייה בע"מ

1132356

1337335

15/04/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של מר רמי ארמון (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה
עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

אינרום תעשיות בנייה בע"מ

1132356

1337335

15/04/2019

מניות

 .4מינוי של מר אשר בהרב כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית
הבאה של החברה

נגד

אינרום תעשיות בנייה בע"מ

1132356

1337335

15/04/2019

מניות

 .5מינוי של מר ציון גינת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית
הבאה של החברה

בעד

אינרום תעשיות בנייה בע"מ

1132356

1337335

15/04/2019

מניות

 .6מינוי של מר פרץ שחר כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית
הבאה של החברה

בעד

אינרום תעשיות בנייה בע"מ

1132356

1337335

15/04/2019

מניות

 .7מינוי של מר יוסי חג'ג' כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית
הבאה של החברה

בעד

אינרום תעשיות בנייה בע"מ

1132356

1337335

15/04/2019

מניות

 .8מינוי מר איציק צאיג כמועמד נוסף לכהונת דירקטור בחברה עד לתום
האסיפה השנתית הבאה של החברה,

בעד

יוזר טרנד בע"מ (בשימור)

1096007

16738

15/04/2019

מניות

 .1בכפוף להשלמת הסכם ההשקעה ,איחוד הון המניות המונפק של
החברה ,באופן שכל מאה ( )100מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב
מתוך הונה המונפק והנפרע תאוחדנה למניה רגילה אחת ( )1של החברה
ללא ערך נקוב .הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.

ללא המלצה

יוזר טרנד בע"מ (בשימור)

1096007

16738

15/04/2019

מניות

 .2אישור התקשרות החברה בהסכם ההשקעה ,וביצוע כל הפעולות הנלוות
הנדרשות להשלמת הסכם ההשקעה והוצאתו אל הפועל על פי תנאיו ,ובכלל
זה ,בכפוף להשלמת הסכם ההשקעה ,העברתם מהחברה לחברת
הפעילות ,מעת לעת ,של הסכומים הדרושים לה לצורך פעילותה השוטפת
כחלק ממהלך עסקים רגיל ,ובין היתר ,תשלום שכר עובדים ונותני שירותים,
תשלום לספקים; וכן פירעונן על ידי החברה של הלוואות שהעמידו לה מי
מהמשקיעים בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם ההשקעה .הכל כמפורט
בדוח זימון האסיפה המצ"ב.

ללא המלצה

נימוקים

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
מינוי רו"ח מבקר.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר ,בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר ,בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר ,בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר ,בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר ,בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר ,בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

יוזר טרנד בע"מ (בשימור)

1096007

16738

15/04/2019

מניות

יוזר טרנד בע"מ (בשימור)

1096007

16738

15/04/2019

מניות

יוזר טרנד בע"מ (בשימור)

1096007

16738

15/04/2019

מניות

יוזר טרנד בע"מ (בשימור)

1096007

16738

15/04/2019

מניות

יוזר טרנד בע"מ (בשימור)

1096007

16738

15/04/2019

מניות

יוזר טרנד בע"מ (בשימור)

1096007

16738

15/04/2019

מניות

יוזר טרנד בע"מ (בשימור)

1096007

16738

15/04/2019

מניות

יוזר טרנד בע"מ (בשימור)

1096007

16738

15/04/2019

מניות

יוזר טרנד בע"מ (בשימור)

1096007

16738

15/04/2019

מניות

יוזר טרנד בע"מ (בשימור)

1096007

16738

15/04/2019

מניות

יוזר טרנד בע"מ (בשימור)

1096007

16738

15/04/2019

מניות

יוזר טרנד בע"מ (בשימור)

1096007

16738

15/04/2019

מניות

יוזר טרנד בע"מ (בשימור)

1096007

16738

15/04/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום
 .3בכפוף להשלמת הסכם ההשקעה ,לאשר את מינויו של מר אלון כרמלי
כיו" ר דירקטוריון פעיל של החברה החל ממועד השלמת הסכם ההשקעה,
ובכפוף להשלמת הסכם ההשקעה ,ועד למועד האסיפה השנתית הראשונה
של בעלי המניות של החברה שתתקיים לאחר השלמת הסכם ההשקעה.
הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.
 .4בכפוף להשלמת הסכם ההשקעה ,לאשר את מינויו של מר מיכאל פרידמן
כדירקטור בחברה החל ממועד השלמת הסכם ההשקעה ,ובכפוף להשלמת
הסכם ההשקעה ,ועד למועד האסיפה השנתית הראשונה של בעלי המניות
של החברה שתתקיים לאחר השלמת הסכם ההשקעה .הכל כמפורט בדוח
זימון האסיפה המצ"ב.
 .5בכפוף להשלמת הסכם ההשקעה ,לאשר את מינויו של מר גיל רוזן
כדירקטור בלתי תלוי בחברה החל ממועד השלמת הסכם ההשקעה ,ובכפוף
להשלמת הסכם ההשקעה ,ועד למועד האסיפה השנתית הראשונה של בעלי
המניות של החברה שתתקיים לאחר השלמת הסכם ההשקעה .הכל כמפורט
בדוח זימון האסיפה המצ"ב.
 .6בכפוף להשלמת הסכם ההשקעה ,מוצע לאשר מדיניות תגמול חדשה
לנושאי המשרה בחברה אשר תיכנס לתוקפה במועד השלמת הסכם
ההשקעה ותהיה בתוקף למשך שלוש ( )3שנים ממועד ההשלמה של הסכם
ההשקעה .הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.
 .7בכפוף להשלמת הסכם ההשקעה ,וככל שיידרש לאור אישור מדיניות
התגמול ,לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים
ונושאי משרה לדירקטורים ולנושאי משרה אחרים שאינם דירקטורים שיכהנו
בחברה ו/או בחברות בנות שלה לאחר השלמת הסכם ההשקעה (ובכלל זה
חברת הפעילות) ,לרבות נושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה בחברה,
המכהנים ו/או אשר יכהנו בחברה מעת לעת ,כעסקת מסגרת לתקופה של
שלוש ( )3שנים שתחילה במועד אישור האסיפה הכללית .הכל כמפורט
בדוח זימון האסיפה המצ"ב.
 .8בכפוף להשלמת הסכם ההשקעה ,לאשר את התקשרות החברה
בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מסוג  .Run Offהכל
כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.
 .9בכפוף להשלמת הסכם ההשקעה ,לאשר הענקת כתבי פטור ושיפוי,
לנושאי משרה ודירקטורים המכהנים בחברה ,וכפי שיכהנו בחברה מעת
לעת ,ובכלל זה נושאי משרה ו /או דירקטורים שהם בעלי עניין ו/או בעלי
שליטה ו /או קרובים לבעל השליטה ו /או עובדים של בעל השליטה בחברה
במועד ההענקה .הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה הכללית המצ"ב.
 .10בכפוף להשלמת הסכם ההשקעה ,לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של
מר אלון כרמלי כיו" ר דירקטוריון פעיל של החברה ,בהיקף  33%משרה,
וזאת החל ממועד השלמת הסכם ההשקעה .הכל כמפורט בדוח זימון
האסיפה הכללית המצ"ב.
 .11בכפוף להשלמת עסקת המיזוג ,מוצע בזאת לאשר את תנאי כהונתו
והעסקתו של מר מיכאל פרידמן כמנכ"ל החברה בהיקף של  100%משרה,
שתחילתה במועד השלמת הסכם ההשקעה.
 .12מוצע לאשר ביצוע הקצאה פרטית של ( 177,246מאה שבעים ושבע
אלף מאתיים ארבעים ושש) כתבי אופציה לא רשומים של החברה (לאחר
ביצוע איחוד הון ביחס של  )1:100וכן הקצאה של עוד ( 27,846עשרים
ושבע אלף שמונה מאות וארבעים ושש) כתבי אופציה לא רשומים של
החברה ( לאחר ביצוע איחוד הון ביחס של  )1:100לניצעים מבין המשקיעים.
הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.
 .13בכפוף להשלמת הסכם ההשקעה ,מוצע לאשר הקצאת כתבי אופציה
לא רשומים של החברה לשבעה ניצעים ה"ה אלון כרמלי ,מיכאל פרידמן,
יניב בן דוד ,אורית לוי ,דרור הרפז ,אייל אורן ושרון אדלר (להלן יחדיו:
"הניצעים") ,אשר צפויים להיות לאחר השלמת הסכם ההשקעה עובדי
החברה ו /או נותני שירותים לחברה ו/או יזמים של החברה .הכל כמפורט
בדוח זימון האסיפה הכללית המצ"ב.
 .14בכפוף להשלמת הסכם ההשקעה ,לאשר החזר ההלוואות שהעמידה
חברת אל.אי .איי פיור קפיטל בע"מ ,בעלת השליטה בחברה נכון למועד דוח
זה ,ו/או מי מטעמה לחברה .הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה הכללית
המצ"ב.
 .15בכפוף להשלמת הסכם ההשקעה ,לאשר את מינויו של קסלמן וקסלמן
רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה ,החל ממועד השלמת הסכם
ההשקעה על ידי האסיפה הכללית ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של
בעלי המניות של החברה ,וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את
שכרו.

המלצה

ללא המלצה

ללא המלצה

ללא המלצה

ללא המלצה

ללא המלצה

ללא המלצה

ללא המלצה

ללא המלצה

ללא המלצה

ללא המלצה

ללא המלצה

ללא המלצה

ללא המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

יוזר טרנד בע"מ (בשימור)

1096007

16738

15/04/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

 .16בכפוף להשלמת הסכם ההשקעה ,אישור שינוי שם החברה ל-קנזון
בע"מ ובאנגלית  ,.Canzon Ltdאו לכל שם אחר אשר יאושר על ידי רשם
החברות ,ותיקון תקנון החברה בהתאם .הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה
הכללית המצ"ב.

ללא המלצה

אורבנקורפ אינק( .בהשעיה)

1137041

27216.39

15/04/2019

איגרות חוב

 .1אישור עקרוני אינדיקטיבי ולא מחייב של הצעת ההסדר המעודכנת של
אוברג'ין (כהגדרתה להלן) :לאשר באופן עקרוני ,אינדיקטיבי ולא מחייב את
תוכנית ההסדר המעודכנת יחד עם מכתב תיקון תוכנית ההסדר ,המוצעים
על ידי אוברג'ין השקעות בע"מ ("אוברג'ין") והמצורפים כנספח ג' לכתב
ההצבעה ("הצעת ההסדר המעודכנת של אוברג'ין") .לרקע בקשר עם הצעת
החלטה זו ראו הזימון המפורסם במסגרת דיווח זה .לעניין הצעת ההחלטה
שבסעיף  1זה מובהר כדלקמן • :החלטה סופית ומחייבת בדבר ההסדר על
פי הצעת ההסדר המעודכנת של אוברג' ין תתקבל רק לאחר שיתקיים ההליך
המתאים על פי דין לשם קבלת ,בין היתר ,אישור מחזיקי אגרות החוב
למסמכי ההסדר• .עוד יובהר ,כי אופן ההצבעה של מחזיקי אגרות חוב
באסיפה לא יכבול אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה שתכונס לשם דיון
וקבלת החלטה בנוגע לאישור הסדר על פי הצעת ההסדר המעודכנת של
אוברג'ין ,ככל שתכונס ,והם יהיו רשאים להצביע באסיפה לאישור הסדר
כאמור באופן שונה מהצבעתם באסיפה המזומנת בזאת והכל בהתאם
לשיקול דעתם המוחלט .הצעת ההחלטה שבסעיף  1זה כפופה להתחייבות
השיפוי והמימון שבסעיף  9לזימון זה ,ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9
שלה

ללא המלצה

אורבנקורפ אינק( .בהשעיה)

1137041

27216.39

15/04/2019

איגרות חוב

 .2פניה לבעל התפקיד לצורך תיקון הסדר הנושים להקצאת מלוא הזכויות
בהון החברה לנושים לרקע בקשר עם הצעת החלטה זו ראו הזימון
המפורסם במסגרת דיווח זה .להורות לנאמן לפנות לבעל התפקיד בבקשה
לקדם תיקון להסדר הנושים באופן שלנושי החברה ובהם מחזיקי אגרות
החוב ,יוקצו מלוא הזכויות בהון החברה וזאת כנגד ויתור של הנושים על
חלק ( מינימלי ככל הניתן) מחוב החברה כלפיהם ,ובמסגרת זו להסמיך את
הנאמן להגיש כל בקשה ,ולבצע כל פעולה הנדרשים לצורך תיקון הסדר
הנושים כאמור ,לרבות באמצעות ב" כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב .הצעת
ההחלטה שבסעיף  2זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9
לזימון זה ,ולעניין זה יראו את האמור בסעיף  9שלהלן ,כחלק בלתי נפרד
מהצעת ההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

קבוצת גולף א .ק .בע"מ

1096148

139379

16/04/2019

מניות

 .1אישור הענקת מענקים ליו" ר דירקטוריון החברה היוצא ,מר אפרים
רוזנהויז

נגד

החלטת האסיפה

נימוקים

הורד מסדר היום

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

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1120872

211694.5

16/04/2019

איגרות חוב

 .1.1מינוי נציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') והגדרת סמכויותיה
("הנציגות") :לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) מינוי נציגות
אשר סמכויותיה יהיו כדלקמן .1.1.1 :לסייע לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב,
ולפעול כשלוחם :א .בבדיקת אפשרות של גיבוש הצעת הסדר עם החברה
ו/או בעלת השליטה בה; ב .בבדיקת מצבה כספי של החברה ויכולתה לעמוד
בתנאי ההסדר המוצע ,כככל שיוצע ,לרבות חלופות הפירוק; ג .בבדיקת
הסעדים העומדים למחזיקים ככל שחלופת ההסדר אינה אפשרית; .1.1.2
במידה והנאמן בהתייעצות עם הנציגות ,היועץ המשפטי והמומחים
(כהגדרתם בסעיף  1.1.4להלן) יגיעו למסקנה ,כי יש טעם בניהול משא ומתן
על הסדר עם החברה ,תנהל הנציגות יחד עם הנאמן וכשלוחה שלו מו"מ עם
החברה לגיבוש הסכמות ו/או מתווה ו/או הסדר אשר ,ככל שיגובשו ,יובאו
לאישור מחזיקי אגרות החוב;  .1.1.3במידה והנאמן בהתייעצות עם
הנציגות ,היועץ המשפטי והמומחים (כהגדרתם בסעיף  1.1.4להלן) יגיעו
למסקנה כי אין טעם בניהול משא ומתן על הסדר ,תגבש הנציגות יחד עם
הנאמן כשלוחה שלו תוך התייעצות עם המומחים ,דרכי פעולה חלופיות
להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב אשר יובאו לאישור אסיפת מחזיקי
אגרות החוב;  .1.1.4להמליץ לנאמן על מינוי מומחים ויועצים (כגון :כלכלן,
רו" ח וכיו"ב) ("המומחים") אשר יסייעו למחזיקי אגרות החוב ולנאמן,
ולהמליץ לנאמן להחליפם מעת לעת .1.1.5 .בנוסף ,בשל היות הנציגות
שלוח של הנאמן ,חלות על חבריה כל החובות המוטלות לשלוח מכוח חוק
השליחות ,תשכ"ה –  1965וחוק הנאמנות ,תשל"ט ,1979 -לרבות חובות
אמון וסודיות .1.1.6 .סמכויותיה של הנציגות לא תפגענה גם אם מי מחבריה
יחדל לכהן כחבר בה .טופס הצהרת מועמד מצורף כנספח א' לזימון  .מחזיק
אשר מעוניין להגיש מועמדותו לנציגות יעביר טופס הצהרת מועמד עד ליום
א' בשעה  16:00לעוה" ד נורית סגל בכתובת הדואר האלקטרונית:
 nurits@mtrust.co.ilאו לפקס  .03-6374344אישור המועמדים אשר יציעו
עצמם לנציגות על ידי מחזיקי אגרות החוב יהיה בדיווח משלים לדיווח זה.
מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח
א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה,
כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה
בסעיף  1.1לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה
למעט הנמנעים .אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל " עניין מנוגד" ,לצרכי
ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב
ההצבעה ,תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה אשר יצורף בדיווח
משלים לאסיפה אשר יפורסם בהמשך.

ללא המלצה

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1120872

211694.5

16/04/2019

איגרות חוב

 .1.2לבקשת מחזיק במעל  10%מאגרות החוב  -במידה ותתקבל הצעת
ההחלטה שבסעיף  ,1.1לאשר סמכויות נוספות לנציגות כדלקמן :לאשר
(הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) כי תתווסף לסמכויות של הנציגות
הסמכות למינוי יועץ משפטי ו /או החלפת יועץ משפטי על פי שיקול דעתה וכן
יועצים אחרים בהתאם לצורך ולאשר את שכר טרחתם .מובהר כי ההחלטה
בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה,
ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד
מהצעת ההחלטה הנ"ל .הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף  1.2לעיל
הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים .אופן
בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל " עניין מנוגד" ,לצרכי ספירת קולותיהם של
מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה ,תיערך
בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעהאשר יצורף בדיווח משלים לאסיפה אשר
יפורסם בהמשך.

ללא המלצה

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1120872

211694.5

16/04/2019

איגרות חוב

 .1.3לבקשת מחזיק במעל  10%מאגרות החוב – במידה ותתקבל הצעת
ההחלטה שבסעיף  .1.1לאשר את הסמכויות הבאות לנציגות :לאשר
(הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) להסמיך את הנציגות לפעול
להגנה על זכויותיה של מחזיקי אגרות החוב באמצעות ניהול הליכים
משפטייים עקב אי פרעון של החוב ,למעט הליכי פירוק .מובהר כי ההחלטה
בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה,
ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד
מהצעת ההחלטה הנ"ל .הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף  1.3לעיל
הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים .אופן
בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל " עניין מנוגד" ,לצרכי ספירת קולותיהם של
מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה ,תיערך
בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה אשר יצורף בדיווח משלים לאסיפה אשר
יפורסם בהמשך.

ללא המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1120872

211694.5

16/04/2019

איגרות חוב

נושאים שעל סדר היום
 .1.4דחיית מועדי תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') עד
ליום  :6.5.19לאשר (הצבעה בעד) או לאשר (הצבעה נגד) לדחות את מועד
תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב ( המהווה גם מועד הפירעון הסופי
בגין אגרות החוב) אשר קבוע ליום  22.4.19ליום  .6.5.19מובהר כי
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב
ההצבעה ,ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה ,כחלק
בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף
 1.4לעיל הינו רוב מיוחד של  75%ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה
למעט הנמנעים .לצורך הצעת החלטה  1.4לעיל בלבד המניין החוקי
לפתיחת האסיפה תהיה שני מחזיקים או יותר (בעצמם או באמצעות בא
כוחם) ,המחזיקים בלפחות חמישים אחוזים ( )50%מהערך הנקוב של
היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב כפי שהייתה במועד הקובע
להשתתף ולהצביע באסיפה כפי שייקבע על ידי מזמן האסיפה או באסיפה
נדחית של אסיפה זו ,שנכחו בה שני מחזיקים או יותר (בעצמם או באמצעות
באי כוחם) המחזיקים בלפחות עשרה אחוזים ( )10%מן היתרה האמורה.
אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל " עניין מנוגד" ,לצרכי ספירת קולותיהם
של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה ,תיערך
בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה אשר יצורף בדיווח משלים לאסיפה אשר
יפורסם בהמשך.

המלצה

ללא המלצה

קנביט פארמסוטיקלס בע"מ (בשימור)

1084367

202967

16/04/2019

מניות

 .1אישור הקצאה פרטית חריגה ,בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 3.1
לדוח הזימון

נגד

קנביט פארמסוטיקלס בע"מ (בשימור)

1084367

202967

16/04/2019

מניות

 .2למנות את גב' יפעת קריב כדירקטורית בחברה

נגד

קנביט פארמסוטיקלס בע"מ (בשימור)

1084367

202967

16/04/2019

מניות

 .3למנות את מר איתן בן אליהו כדירקטור בחברה

נגד

קנביט פארמסוטיקלס בע"מ (בשימור)

1084367

202967

16/04/2019

מניות

 .4למנות את מר דן אנגל כדירקטור בחברה

נגד

קנביט פארמסוטיקלס בע"מ (בשימור)

1084367

202967

16/04/2019

מניות

 .5למנות את מר ארז נבון כדירקטור בחברה

נגד

קנביט פארמסוטיקלס בע"מ (בשימור)

1084367

202967

16/04/2019

מניות

 .6למנות את מר ירון נאור כדירקטור בחברה

נגד

קנביט פארמסוטיקלס בע"מ (בשימור)

1084367

202967

16/04/2019

אינטליקנה בע"מ

673012

317193

17/04/2019

נאוויטס פטרוליום ,שותפות מוגבלת

1141969

550769

17/04/2019

 .7לאשר את שינוי תקנון החברה ,בהתאם לשינויים המפורטים בתקנון
מניות
המצ"ב כנספח ג' לדוח הזימון
 .1אישור מינויה של גב' אתי לנגרמן לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה
לתקופת כהונה של  3שנים אשר תחילתה במועד אישור האסיפה הכללית
מניות
ולאחר קבלת אישור היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות ("היק"ר")
למינוי כאמור
 .1לאשר כי השותפות תהא רשאית לבצע פרויקטים נוספים שלא הוגדרו
במפורט בהסכם השותפות ,וזאת בכפוף לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון
יחידת השתתפות השותף הכללי ביחס לכל פרויקט ,ולשם כך לתקן את סעיף  5להסכם
השותפות כמפורט בנספח לדוח הזימון .החלטה זו תעמוד בתוקף למשך
שלוש שנים ממועד אישור האסיפה.

החלטת האסיפה

נימוקים

נגד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לשינויים
במבנה ההון.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתיקון
תקנון.

נגד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר לעניין שותפויות

אימקו תעשיות בע"מ

282012

44715

17/04/2019

מניות

 .1מינוי דח"צית חדשה לחברה .מוצע למנות לראשונה את גב' דורית זינגר
(להלן" :המועמדת") לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה
(ראשונה) בת  3שנים ,בהתאם להצעתו של דירקטוריון החברה ,באופן
שתחילת כהונתה תחל במועד מינויה על ידי האסיפה או ביום  21באפריל
 , 2019לפי המאוחר .לדוח זה מצורפת הצהרתה על כשירותה לכהן
כדירקטורית חיצונית כנדרש בסעיפים 224ב 241 ,ו 225-לחוק החברות,
התשנ"ט ,1999-וכי לא מתקיימות הגבלות על כהונתה .פרטים אודות
המועמדת פורטו בהצהרת הכשירות ובקובץ דוח זימון האסיפה המצורף.

בעד

אימקו תעשיות בע"מ

282012

44715

17/04/2019

מניות

 .2התחייבות לשיפוי לדח"צית חדשה בחברה מוצע לאשר התחייבות לשיפוי
למועמדת ,בתוקף ממועד מינויה על ידי החברה וכל עוד היא מכהנת
כנושאת משרה בחברה ,בנוסח כתב השיפוי כפי שצורף לדוח המיידי של
החברה מיום  9בינואר  ,2018מס' אסמכתא  ,2018-01-002895המובא
בדוח זה על דרך הפניה ,שהינו בתנאים זהים לתנאי התחייבות השיפוי של
נושאי משרה הזכאים לשיפוי בחברה ובהתאם למדיניות התגמול לנושאי
משרה בחברה.

בעד

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

שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

טוגדר פארמה בע"מ

462010

246566

17/04/2019

מניות

טוגדר פארמה בע"מ

462010

246566

17/04/2019

מניות

צור שמיר אחזקות בע"מ

7300148

296576

17/04/2019

איגרות חוב

הרודיום השקעות בע"מ

1104363

95793

18/04/2019

מניות

בנק ירושלים בע"מ

726018

528742

18/04/2019

מניות

בנק ירושלים בע"מ

726018

528742

18/04/2019

מניות

בנק ירושלים בע"מ

726018

528742

18/04/2019

מניות

בנק ירושלים בע"מ

726018

528742

18/04/2019

מניות

בנק ירושלים בע"מ

726018

528742

18/04/2019

מניות

בנק ירושלים בע"מ

726018

528742

18/04/2019

מניות

בנק ירושלים בע"מ

726018

528742

18/04/2019

מניות

בנק ירושלים בע"מ

726018

528742

18/04/2019

מניות

בנק ירושלים בע"מ

726018

528742

18/04/2019

מניות

בנק ירושלים בע"מ

726018

528742

18/04/2019

מניות

בנק ירושלים בע"מ

726018

528742

18/04/2019

מניות

ישרוטל בע"מ

1080985

3106953

18/04/2019

מניות

ישרוטל בע"מ

1080985

3106953

18/04/2019

מניות

בנק אגוד לישראל בע"מ

722314

1276665

18/04/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום
 .1מינויה של ד"ר הדר רון ,כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת
שלוש שנים אשר תחל במועד אישור האסיפה ולאחר קבלת אישור היחידה
לקנאביס רפואי במשרד הבריאות
 .2בכפוף לאישור מינויה של ד" ר הדר רון כדירקטורית חיצונית בחברה ,ד"ר
רון תהיה זכאית לתגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לתקנות החברות
( כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,תש"ס 2000-לפי הסכום
המירבי ,ד" ר רון תהיה זכאית לכתב פטור ושיפוי על פי הנוסח המקובל
בחברה מעת לעת וכן תיכלל במסגרת פוליסת הביטוח של החברה
לדירקטורים ונושאי משרה
 .1תיקון שטר הנאמנות לתקן את שטר הנאמנות בהתאם לתיקון מספר 1
לשטר הנאמנות ,אשר נוסחו מצורף כנספח ג' לכתב ההצבעה ("התיקון
לשטר הנאמנות") וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להורות לנאמן לחתום על
התיקון לשטר הנאמנות ועל כל מסמך נוסף שיידרש לצורך ביצוע החלטה זו.
ההחלטה בסעיף  1זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  9לזימון
זה ,ולעניין זה יראו את האמור בסעיף  9שלהלן ,כחלק בלתי נפרד מהצעת
ההחלטה הנ"ל.
 .1אישור התקשרות החברה בהסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה ונושיה
לפי סעיף  350וסעיף  303לחוק החברות במסגרתו ,בין היתר ,תבוצע
הקצאה של  74.99%מההון המונפק והנפרע של החברה (להלן" :המניות
המוקצות") בתמורה להקצאת  100%מהפעילות של פנאקסיה ישראל
בתחום הקנאביס הרפואי ,כאשר מניות החברה המוקצות תהיינה נקיות
וחופשיות מכל זכות צד ג' כמקובל ,למעט חסימת ניירות הערך על פי סעיף
15ג' לחוק ניירות ערך ותקנותיו ,וכן אישור כל ההחלטות הנלוות המפורטות
במסגרת סעיף  1לדוח הזימון ואשר נדרשות להשלמת העסקה כאמור
והוצאתה אל הפועל על פי תנאיה/
 .1סעיף  1.1לס"י  -לאשר מענק שנתי משתנה למנכ"ל הבנק ,מר גיל טופז,
בגין שנת  ,2018כמפורט בדוח המיידי המצ"ב.
 .2סעיף  1.2.1לס"י  -לאשר מענק שנתי משתנה למר דוד לוי ,משנה
למנכ"ל ,מנהל החטיבה הקמעונאית ,בגין שנת  ,2018כמפורט בדוח המיידי
המצ"ב.
 .3סעיף  1.2.2לס"י  -לאשר מענק שנתי משתנה למר רון שגיא ,סמנכ"ל,
מבקר הפנים ,בגין שנת  ,2018כמפורט בדוח המיידי המצ"ב.
 .4סעיף  1.2.3לס"י  -לאשר מענק שנתי משתנה למר משה עומר ,משנה
למנכ"ל ,מנהל החטיבה הפיננסית ,בגין שנת  ,2018כמפורט בדוח המיידי
המצ"ב.
 .5סעיף  1.2.4לס"י  -לאשר מענק שנתי משתנה למר אלכסנדר זלצמן,
סמנכ"ל ,מנהל אגף הכספים והחשבונאי הראשי ,בגין שנת  ,2018כמפורט
בדוח המיידי המצ"ב.
 .6סעיף  1.2.5לס"י  -לאשר מענק שנתי משתנה למר מריו ויינגרטין ,משנה
למנכ"ל ,מנהל חטיבת משאבים וחדשנות טכנולוגית ,בגין שנת ,2018
כמפורט בדוח המיידי המצ"ב.
 .7סעיף  1.2.6לס"י  -לאשר מענק שנתי משתנה למר אריאל לוינגר,
סמנכ"ל ,מנהל סיכונים ראשי ומנהל חטיבת הסיכונים ,בגין שנת ,2018
כמפורט בדוח המיידי המצ"ב.
 .8סעיף  1.2.7לס"י  -לאשר מענק שנתי משתנה לגב' שרית וייסטוך,
סמנכ"ל ,מנהלת אגף ייעוץ משפטי ,ציות ואכיפה ,בגין שנת  ,2018כמפורט
בדוח המיידי המצ"ב.
 .9סעיף  1.2.8לס"י  -לאשר מענק שנתי משתנה לגב' הגר פרץ-דיין,
סמנכ"ל ,מנהלת אגף שיווק ,אסטרטגיה ופיתוח עסקי ,בגין שנת ,2018
כמפורט בדוח המיידי המצ"ב.
 .10סעיף  1.2.9לס"י  -לאשר מענק שנתי משתנה למר לירן עובדיה ,מנהל
סקטור נדל"ן ,בגין שנת  ,2018כמפורט בדוח המיידי המצ"ב.
 .11סעיף  1.2.10לס"י  -לאשר מענק שנתי משתנה לגב' כרמל פלורנץ,
מזכיר הבנק ,בגין שנת  ,2018כמפורט בדוח המיידי המצ"ב.
 .1דיון בדו" חות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
 ,2018לרבות בדו" ח הדירקטוריון הכלול בהם.
 .2מוצע למנות מחדש את רואי החשבון המבקרים של החברה ,משרד
קסלמן וקסלמן רו"ח (PwC Israel))(PricewaterhouseCoopers
 , International Limitedהמכהנים כיום כרואי החשבון המבקרים של
החברה ,עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה .ולהסמיך את דירקטוריון
החברה לקבוע את שכרם .
 .1התקשרות בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה D&amp;O
(כמפורט בסעיף  1.1.11.1לדו"ח זימון האסיפה)

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בעד

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

בעד

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

בעד

מדיניות אנטרופי בנושא תיקון שטר נאמנות

נגד

מדיניות אנטרופי בנושא עסקאות מיזוג מהותיות

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושאי משרה בכירים.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושאי משרה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושאי משרה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושאי משרה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושאי משרה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושאי משרה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושאי משרה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושאי משרה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושאי משרה.

בעד
בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושאי משרה.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושאי משרה.

דיון

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

בעד

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

בנק אגוד לישראל בע"מ

722314

1276665

18/04/2019

מניות

 .2רכישת פוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה מסוג ( Run-offכמפורט
בסעיף  1.1.11.2לדו"ח זימון האסיפה)

בעד

ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

בנק אגוד לישראל בע"מ

722314

1276665

18/04/2019

מניות

 .3עדכון תנאי כהונה והעסקה של מנכ"לית הבנק ,גב' שבי שמר

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

לפידות-חלץ  -שותפות מוגבלת

1091248

102373

21/04/2019

יחידת השתתפות

לפידות-חלץ  -שותפות מוגבלת

1091248

102373

21/04/2019

יחידת השתתפות

לפידות-חלץ  -שותפות מוגבלת

1091248

102373

21/04/2019

יחידת השתתפות

לפידות-חלץ  -שותפות מוגבלת

1091248

102373

21/04/2019

יחידת השתתפות

דיון בדו" חות הכספיים המבוקרים ובדו" ח הדירקטוריון על מצב ענייני
השותפות לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2018
 .2אישור מינויו של משרד רואי החשבון  KPMGסומך -חייקין ושות' כמשרד
רואה החשבון המבקר של השותפות עד לתום האסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה ,והסמכת דירקטוריון השותף הכללי בשותפות לקבוע את
שכרו בעבור פעולות ביקורת ובעבור שירותים נוספים אשר ניתנים לשותפות
על ידי משרד רואי החשבון.
 .3אישור מינויה של גב' קרן קיבוביץ כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון
השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחל במועד
אישור האסיפה.
 .4אישור הארכת תוקפה של מדיניות התגמול לנושאי המשרה בשותפות
ובלפידות -חלץ (ניהול)  2004בע"מ ,השותף הכללי בשותפות  ,לתקופה של
 3שנים נוספות שתחילתן ביום  24בינואר 2019

החלטת האסיפה

נימוקים

דיון

דיון

בעד

עבר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

בעד

עבר

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

נגד

עבר

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

תמדא בע"מ (בשימור)

404012

36292

21/04/2019

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת .2017

דיון

דיון

תמדא בע"מ (בשימור)

404012

36292

21/04/2019

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018

דיון

דיון

תמדא בע"מ (בשימור)

404012

36292

21/04/2019

מניות

תמדא בע"מ (בשימור)

404012

36292

21/04/2019

מניות

תמדא בע"מ (בשימור)

404012

36292

21/04/2019

מניות

תמדא בע"מ (בשימור)

404012

36292

21/04/2019

מניות

מגה אור החזקות בע"מ

1104488

1468160

22/04/2019

מניות

מגה אור החזקות בע"מ

1104488

1468160

22/04/2019

מניות

מגה אור החזקות בע"מ

1104488

1468160

22/04/2019

מניות

מגה אור החזקות בע"מ

1104488

1468160

22/04/2019

מניות

מגה אור החזקות בע"מ

1104488

1468160

22/04/2019

מניות

מגה אור החזקות בע"מ

1104488

1468160

22/04/2019

מניות

מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ

1129444

311295

23/04/2019

מניות

מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ

1129444

311295

23/04/2019

מניות

מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ

1129444

311295

23/04/2019

מניות

מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ

1129444

311295

23/04/2019

מניות

מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ

1129444

311295

23/04/2019

מניות

מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ

1129444

311295

23/04/2019

מניות

מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ

1129444

311295

23/04/2019

מניות

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110431

325760.8

23/04/2019

איגרות חוב

 .3הארכת כהונתו של רואה החשבון המבקר של החברה ,משרד קסלמן
וקסלמן רואי חשבון ,עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה ,וכן
להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
 .4הארכת כהונתו של מר אברהם ענבר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה הכללית השנתית
הבאה של בעלי מניות החברה.
 .5הארכת כהונתו של מר יונתן מלכה כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת
כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.
 .6הארכת כהונתה של גב' ורד רז -אביו כדירקטורית חיצונית בחברה
לתקופת כהונה שנייה של שלוש שנים ,שתחל ביום  18באפריל 2019
ותסתיים ביום  17באפריל .2022
דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת .2017
 .2לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) ,מר צחי נחמיאס
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה.
 .3לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) ,מר עמית ברגר
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה.
 .4לאשר את חידוש מינוי של הדירקטור (דירקטור בלתי תלוי) מר משה
הרפז לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות
של החברה.
 .5מינוי מחדש של רו" ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את
שכרו.
 .6אישור עדכון מדיניות תגמול בהתאם לסעיף 267א' לחוק החברות ,באופן
בו ,בין היתר ,תתווסף האפשרות להקצאת אופציות למנכ"ל החברה והכל
כמפורט בנספח א' לדוח זימון האסיפה.
הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח דירקטוריון החברה לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר.2018 ,
 .2החלפת משרד רואי החשבון המבקר של החברה .
 .3מינוי מחדש של מר עודד פלר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה.
 .4מינוי מחדש של מר זק יששכר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה.
 .5מינוי מחדש של מר שרגא בר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה.
 .6מינוי מחדש של מר יגאל סלהוב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה.
 .7מינוי מחדש של מר עמרי דגול כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה.
 .1אישור מכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק
לישראל בע"מ )"אלון"( )חלק החברה( ,במישרין ובעקיפין ,בחברת ישראל
קנדה ניהול כבישים מהירים בע" מ ובחברות המוחזקות על ידה )"חברות
המפעיל"( ,לקרן השקעות ישראלית

בעד

עבר

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

בעד

עבר

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

בעד

עבר

מינוי דירקטור 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

דיון

דיון

בעד

עבר

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

נגד

עבר

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

בעד

עבר

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

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות מינוי רואה
חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

בעד

עבר

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

דיון

דיון

בעד

עבר

בעד

עבר

בעד

עבר

בעד

עבר

בעד

עבר

בעד

עבר

ללא המלצה

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

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

טוגדר פארמה בע"מ

462010

238701

24/04/2019

מניות

טוגדר פארמה בע"מ

462010

238701

24/04/2019

מניות

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110365

455364.3

24/04/2019

איגרות חוב

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110365

455364.3

24/04/2019

איגרות חוב

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110431

325688.4

24/04/2019

איגרות חוב

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110431

325688.4

24/04/2019

איגרות חוב

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110480

183161.3

24/04/2019

איגרות חוב

נושאים שעל סדר היום
 .1מינויה של ד"ר הדר רון ,כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת
שלוש שנים אשר תחל במועד אישור האסיפה ולאחר קבלת אישור היחידה
לקנאביס רפואי במשרד הבריאות
 .2בכפוף לאישור מינויה של ד" ר הדר רון כדירקטורית חיצונית בחברה ,ד"ר
רון תהיה זכאית לתגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לתקנות החברות
( כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,תש"ס 2000-לפי הסכום
המירבי ,ד" ר רון תהיה זכאית לכתב פטור ושיפוי על פי הנוסח המקובל
בחברה מעת לעת וכן תיכלל במסגרת פוליסת הביטוח של החברה
לדירקטורים ונושאי משרה
 .1לאשר לדירקטוריון לבצע קיבול ( מותנה בהסכמת שיכון ובינוי) של הצעת
קיסטון
 .2לאשר לדירקטוריון לבצע קיבול ( מותנה בהסכמת שיכון ובינוי) של הצעת
כלל  /הפניקס
 .1לאשר לדירקטוריון לבצע קיבול ( מותנה בהסכמת שיכון ובינוי) של הצעת
קיסטון
 .1לאשר לדירקטוריון לבצע קיבול ( מותנה בהסכמת שיכון ובינוי) של הצעת
כלל  /הפניקס
 .1לאשר לדירקטוריון לבצע קיבול ( מותנה בהסכמת שיכון ובינוי) של הצעת
קיסטון
 .1לאשר לדירקטוריון לבצע קיבול ( מותנה בהסכמת שיכון ובינוי) של הצעת
כלל  /הפניקס

המלצה

נימוקים

החלטת האסיפה

בעד

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

בעד

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

ללא המלצה
ללא המלצה
ללא המלצה
ללא המלצה
ללא המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110480

183161.3

24/04/2019

איגרות חוב

פריגו קומפני

1130699

25415804

26/04/2019

מניות

To elect Bradley A. Alford as director .1

בעד

המלצת ISS

פריגו קומפני

1130699

25415804

26/04/2019

מניות

To elect Rolf A. Classon as director .2

בעד

המלצת ISS

פריגו קומפני

1130699

25415804

26/04/2019

מניות

To elect Adriana Karaboutis as director .3

בעד

המלצת ISS

פריגו קומפני

1130699

25415804

26/04/2019

מניות

To elect Murray S. Kessler as director .4

בעד

המלצת ISS

פריגו קומפני

1130699

25415804

26/04/2019

מניות

To elect Jeffrey B. Kindler as director .5

בעד

המלצת ISS

פריגו קומפני

1130699

25415804

26/04/2019

מניות

To elect Erica Mann as director .6

בעד

המלצת ISS

פריגו קומפני

1130699

25415804

26/04/2019

מניות

To elect Donal O’Connor as director .7

בעד

המלצת ISS

פריגו קומפני

1130699

25415804

26/04/2019

מניות

To elect Geoffrey M. Parker as director .8

בעד

המלצת ISS

פריגו קומפני

1130699

25415804

26/04/2019

מניות

To elect Theodore R. Samuels as director .9

בעד

המלצת ISS

פריגו קומפני

1130699

25415804

26/04/2019

מניות

To elect Jeffrey C. Smith (Chair) as director .10

בעד

המלצת ISS

פריגו קומפני

1130699

25415804

26/04/2019

מניות

פריגו קומפני

1130699

25415804

26/04/2019

מניות

Ratify, in a non-binding advisory vote, the appointment of .11
Ernst & Young LLP as the Company’s independent auditor, and
authorize, in a binding vote, the Board of Directors, acting
through the Audit Committee, to fix the remuneration of the
;auditor
Provide advisory approval of the Company’s executive .12
;compensation

ללא המלצה

בעד

המלצת ISS

בעד

המלצת ISS

פריגו קומפני

1130699

25415804

26/04/2019

מניות

;Renew and restate the Company’s Long-Term Incentive Plan .13

בעד

המלצת ISS

פריגו קומפני

1130699

25415804

26/04/2019

מניות

Approve the creation of distributable reserves by reducing .14
;some or all of the Company’s share premium

בעד

המלצת ISS

פריגו קומפני

1130699

25415804

26/04/2019

מניות

;Renew the Board’s authority to issue shares under Irish law .15

בעד

המלצת ISS

פריגו קומפני

1130699

25415804

26/04/2019

מניות

-Renew the Board’s authority to opt-out of statutory pre .16
emption rights under Irish law; and
Transact any other business that may properly come before .17
.the meeting

המלצת ISS

בעד

פריגו קומפני

1130699

25415804

26/04/2019

מניות

דיון

דיון

ביו ויו בע"מ

1096049

44578

28/04/2019

מניות

נושא מס'  :1הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018

דיון

דיון

ביו ויו בע"מ

1096049

44578

28/04/2019

מניות

 .2נושא מס'  :2מינוי מחדש של רואה חשבון לחברה

בעד

ביו ויו בע"מ

1096049

44578

28/04/2019

מניות

 .3נושא מס'  :3.1הארכת כהונת הדירקטור המכהן ,מר עמנואל גיל

בעד

ביו ויו בע"מ

1096049

44578

28/04/2019

מניות

 .4נושא מס'  :3.2הארכת כהונת הדירקטור המכהן ,מר אלן שוויבל

בעד

ביו ויו בע"מ

1096049

44578

28/04/2019

מניות

 .5נושא מס'  :3.3הארכת כהונת הדירקטור המכהן ,מר וורן אסאנו

בעד

מדיניות אנטרופי בכל הנוגע לבחינת מינוי רו"ח
מבקר.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ולמידת הזמינות והכשירות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ולמידת הזמינות והכשירות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ולמידת הזמינות והכשירות של
המועמדים.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

ביו ויו בע"מ

1096049

44578

28/04/2019

מניות

 .6נושא מס'  :3.4למנות מחדש את ה" ה ישה סיטון לדירקטור בחברה

בעד

ביו ויו בע"מ

1096049

44578

28/04/2019

מניות

 .7נושא מס'  :4שינוי מדיניות תגמול בחברה

בעד

ביו ויו בע"מ

1096049

44578

28/04/2019

מניות

 .8נושא מס'  :5עדכון שכר מנכ"ל החברה ,מר אלן שוויבל

בעד

ביו ויו בע"מ

1096049

44578

28/04/2019

מניות

המשביר  365החזקות בע"מ

1141100

47245

28/04/2019

איגרות חוב
להמרה

אלון חברת הדלק לישראל בע"מ

1101567

28/04/2019

איגרות חוב

בתי זקוק לנפט בע"מ

2590248

5784716

29/04/2019

מניות

 .9נושא מס'  :6הקצאת אופציות למנכ"ל החברה ,מר אלן שוויבל
 1.1מתן דיווח על ידי נציגי החברה 1.2 .כללי -דיון בנושאים שיועלו על ידי
מחזיקי אגרות החוב ,ככל שיועלו.
 .1אישור מימוש זכותם של מחזיקי אגרות החוב לרכישת החזקות החברה
בישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע" מ ובחברות המוחזקות על ידה
 .1אישור מענק שנתי ליו"ר הדירקטוריון ,מר עובדיה עלי והכל כמפורט
בסעיף  1לדוח הזימון

החלטת האסיפה

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ולמידת הזמינות והכשירות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
מדיניות התגמול בחברה.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושאי משרה בכירה.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
הוני.

בעד
דיון

נימוקים

דיון

ללא המלצה
בעד

איי.אי.אס החזקות בע"מ

431015

951974

29/04/2019

מניות

 .1מינוי מחדש כדירקטור של מר חיים גייר המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה.

בעד

איי.אי.אס החזקות בע"מ

431015

951974

29/04/2019

מניות

 .2מינוי מחדש כדירקטורית של גב' נועה גייר.

בעד

איי.אי.אס החזקות בע"מ

431015

951974

29/04/2019

מניות

 .3מינוי מחדש כדירקטור בלתי תלוי של מר יעקב לסקוב.

בעד

איי.אי.אס החזקות בע"מ

431015

951974

29/04/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה ,משרד
בריטמן אלמגור זהר ושות' ( - )Deloitteרואי חשבון

בעד

איי.אי.אס החזקות בע"מ

431015

951974

29/04/2019

מניות

 .5אישור מענק בשיקול דעת ליו" ר דירקטוריון היוצא מר גדעון אלטמן

בעד

איי.אי.אס החזקות בע"מ

431015

951974

29/04/2019

מניות

 .6הסכם למתן שירותי ניהול לחברה על ידי בעל השליטה בחברה מר חיים
גייר ,כיו"ר דירקטוריון החברה

בעד

איי.אי.אס החזקות בע"מ

431015

951974

29/04/2019

מניות

 .7דיון בדוח התקופתי של החברה הכולל ,בין היתר ,את דוח הדירקטוריון
ואת הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר .2018

דיון

סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ

1098755

217151

29/04/2019

מניות

 .1אישור מתן מענק לשנת  2018למנכ"לית החברה

בעד

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

1097948

888841

29/04/2019

מניות

 .1אישור מענק בשיקול דעת בגין שנת  2018למנכ"ל החברה נוסח
ההחלטה המוצעת :לאשר הענקת מענק מיוחד למר אורן הוד ,מנכ"ל
החברה (להלן" :מנכ"ל החברה") בסך של  734,077ש"ח (להלן" :המענק
המוצע למנכ"ל") ,והכל כמפורט בסעיף  2.2לדוח זימון האסיפה (להלן:
"החלטת המענק המוצע למנכ"ל") .מובהר ,כי הענקת המענק המוצע למנכ"ל
הינה בחריגה ממדיניות התגמול של החברה ,ולפיכך כפופה לאישור
האסיפה הכללית .לפרטים נוספים בדבר מדיניות התגמול של החברה כפי
שאושרה על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ,ראו דוח מיידי מיום
( 4.5.2017מס' אסמכתא .)2017-01-037327 :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

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

1097948

888841

29/04/2019

מניות

 .2אישור מענק בשיקול דעת בגין שנת  2018למשנה למנכ"ל החברה נוסח
ההחלטה המוצעת :לאשר הענקת מענק מיוחד למר מיכה קליין ,המשנה
למנכ"ל החברה (להלן" :המשנה למנכ"ל") בסך של  324,145ש"ח (להלן:
"המענק המוצע למשנה למנכ"ל") ,והכל כמפורט בסעיף  2.3לדוח זימון
האסיפה (להלן" :החלטת המענק המוצע למשנה למנכ"ל") .מובהר ,כי
הענקת המענק המוצע למשנה למנכ" ל הינה בחריגה ממדיניות התגמול של
החברה ,ולפיכך כפופה לאישור 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 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

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושא משרה בכירה
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
מינוי רו"ח מבקר.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושאי משרה בכירה בחברה.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושא משרה בכירה ובעל שליטה בחברה.

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושאי משרה בכירה

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

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

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

1097948

888841

29/04/2019

מניות

 .3אישור מענק בשיקול דעת בגין שנת  2018לסמנכ"ל הכספים נוסח
ההחלטה המוצעת :לאשר הענקת מענק מיוחד למר אהרן פרנקל ,סמנכ"ל
הכספים (להלן" :סמנכ"ל הכספים") בסך של  279,020ש"ח (להלן" :המענק
המוצע לסמנכ"ל הכספים") ,והכל כמפורט בסעיף  2.4לדוח זימון האסיפה
(להלן" :החלטת המענק המוצע לסמנכ"ל הכספים") .מובהר ,כי הענקת
המענק המוצע לסמנכ" ל הכספים הינה בחריגה ממדיניות התגמול של
החברה ,ולפיכך כפופה לאישור 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 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

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

1097948

888841

29/04/2019

מניות

 1 .4אישור מענק בשיקול דעת בגין שנת  2018לסמנכ" ל התכנון נוסח
ההחלטה המוצעת :לאשר הענקת מענק מיוחד למר דיויד סוקט ,סמנכ"ל
התכנון של החברה (להלן" :סמנכ"ל התכנון") בסך של  198,980ש"ח (להלן:
"המענק המוצע לסמנכ"ל התכנון") ,והכל כמפורט בסעיף  2.5לדוח זימון
האסיפה (להלן" :החלטת המענק המוצע לסמנכ"ל התכנון") .מובהר ,כי
הענקת המענק המוצע לסמנכ" ל התכנון של החברה הינה בחריגה ממדיניות
התגמול של החברה ,ולפיכך כפופה לאישור 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 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

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

1097948

888841

29/04/2019

מניות

 .5אישור מענק בשיקול דעת בגין שנת  2018למנכ"ל אפריקה התחדשות
עירונית בע"מ נוסח ההחלטה המוצעת :לאשר הענקת מענק מיוחד למר
אסף סימון ,מנכ"ל אפריקה התחדשות עירונית בע"מ (להלן" :מנכ"ל אפריקה
התחדשות עירונית" ו" -חברת הבת" ,בהתאמה) בסך של  217,785ש"ח
(להלן" :המענק המוצע מנכ"ל אפריקה התחדשות עירונית") ,והכל כמפורט
בסעיף  2.6לדוח זימון האסיפה (להלן" :החלטת המענק המוצע למנכ"ל
אפריקה התחדשות עירונית") .מובהר ,כי הענקת המענק המוצע למנכ"ל
אפריקה התחדשות עירונית הינה בחריגה ממדיניות התגמול של החברה,
ולפיכך כפופה לאישור 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 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

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

1097948

888841

29/04/2019

מניות

 .6אישור תכנית מענק  2019למנכ" ל החברה ותכנית מענק תלת שנתית
נוסח ההחלטה המוצעת :לאשר תכנית מענקים לשנת  2019למנכ"ל
החברה ,לפיה מנכ" ל החברה יהיה זכאי למענק שנתי בגובה של עד 6
משכורות חודשיות ,בהתאם למדיניות התגמול של החברה ובכפוף ובהתאם
לעמידתו של מנכ" ל החברה ביעדים אשר נקבעו במסגרת תכנית המענק
לשנת  2019וכן לאשר תכנית מענק תלת שנתית למנכ"ל החברה לפיה
מנכ" ל החברה יהיה זכאי למענק תלת שנתי בגובה של עד  4.5משכורות
חודשיות (בתום שלוש שנות התכנית) ,בכפוף לעמידתו של מנכ"ל החברה
ביעד הרב שנתי אשר נקבע במסגרת תכנית המענק התלת שנתית .בנוסף,
במקרים מיוחדים של מאמץ מיוחד ו/או הישג ראוי להערכה ,ועדת הביקורת
והדירקטוריון יהיו רשאים לאשר מענק חד פעמי למנכ"ל אף שלא במסגרת
תכנית מענקים שנתית ,לאחר קבלת המלצת יו"ר הדירקטוריון ,ובלבד
שהמענק המיוחד לא יעלה על  3משכורות חודשיות .והכל כמפורט בסעיף 3
לדוח זימון האסיפה .על מי שיש לו עניין אישי בנושא ,יחולו הוראות סעיף
 276לחוק החברות ,בשינויים המחויבים ,לפיו על בעל מניה המשתתף
בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה ,או על גבי כתב ההצבעה,
אם יש לו עניין אישי ב

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

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

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

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

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

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

1097948

888841

29/04/2019

מניות

 .7עדכון תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה נוסח ההחלטה המוצעת:
לעדכן את שכרו החודשי של מנכ"ל החברה ,לסך של  100,000ש"ח לחודש
(צמוד למדד) בתוקף ממשכורת חודש אפריל  ,2019והכל כמפורט בסעיף 4
לדוח זימון האסיפה .על מי שיש לו עניין אישי בנושא ,יחולו הוראות סעיף
 276לחוק החברות ,בשינויים המחויבים ,לפיו על בעל מניה המשתתף
בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה ,או על גבי כתב ההצבעה,
אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו .על בעל מניה לציין האם
הוא :בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע
מוסדי .מי שלא סימן קיומה /העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה
לא תבוא הצבעתו במניין.

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

תגמול בכירים ,היבטי דיווח ,בהתאם לס'' 4.2.4
למדיניות

הכשרת הישוב התחדשות עירונית ישראל בע"מ

1121474

40215

29/04/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים לשנת .2018

דיון

הכשרת הישוב התחדשות עירונית ישראל בע"מ

1121474

40215

29/04/2019

מניות

 .2אישור מינויים מחדש של ה"ה קוסט ,פורר גבאי את קסירר לרואי החשבון
של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

הכשרת הישוב התחדשות עירונית ישראל בע"מ

1121474

40215

29/04/2019

מניות

 .3אישור מינויו של הדירקטור מר חן לבון ,לשלוש שנים נוספות

נגד

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

הכשרת הישוב התחדשות עירונית ישראל בע"מ

1121474

40215

29/04/2019

מניות

 .4אישור התקשרות בהסכם ניהול ,שירותים ,החזר הוצאות ושכירות עם
חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ ,בעלת השליטה בחברה

נגד

עדיקה סטייל בע"מ

1143643

113111

29/04/2019

מניות

דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנים  2017ו2018-

דיון

עדיקה סטייל בע"מ

1143643

113111

29/04/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר

בעד

עדיקה סטייל בע"מ

1143643

113111

29/04/2019

מניות

עדיקה סטייל בע"מ

1143643

113111

29/04/2019

מניות

עדיקה סטייל בע"מ

1143643

113111

29/04/2019

מניות

עדיקה סטייל בע"מ

1143643

113111

29/04/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של מר אפרים רוזנהויז כדירקטור ( שאינו דירקטור חיצוני)
לתקופת כהונה נוספת
 .4מינוי מחדש של גב' נופר מלובני כדירקטורית (שאינה דירקטורית
חיצונית) לתקופת כהונה נוספת
 .5מינוי מחדש של מר ניר אינגביר כדירקטור ( שאינו דירקטור חיצוני)
לתקופת כהונה נוספת
 .6מינוי מחדש של גב' איריס בק-קודנר כדירקטורית (שאינה דירקטורית
חיצונית) לתקופת כהונה נוספת

דיון

עסקאות עם בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות

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

בעד
בעד
בעד
בעד

אופל בלאנס השקעות בע"מ

1094986

269260

29/04/2019

מניות

 .1חידוש הסכם ההעסקה עם הגב' איריס מזרחי ,מנהלת חשבונות

בעד

עסקאות עם בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות

אופל בלאנס השקעות בע"מ

1094986

269260

29/04/2019

מניות

 .2אישור תנאי כהונה לגב' ורדה קלל בגין כהונתה כדירקטורית בדירקטוריון
החברה

נגד

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

אופל בלאנס השקעות בע"מ

1094986

269260

29/04/2019

מניות

 .3מינוי רואה החשבון המבקר וקבלת דיווח לגבי שכרו

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

אופל בלאנס השקעות בע"מ

1094986

269260

29/04/2019

מניות

 .4מינויו מחדש של מר דניאל מזרחי כדירקטור בדירקטוריון החברה

נגד

אופל בלאנס השקעות בע"מ

1094986

269260

29/04/2019

מניות

 .5מינויו מחדש של מר שחר מזרחי כדירקטור בדירקטוריון החברה

נגד

אופל בלאנס השקעות בע"מ

1094986

269260

29/04/2019

מניות

 .6מינויו מחדש של מר יהושע מזרחי כדירקטור בדירקטוריון החברה

נגד

אופל בלאנס השקעות בע"מ

1094986

269260

29/04/2019

מניות

 .7מינויו מחדש של מר עודד איתן כדירקטור בדירקטוריון החברה

נגד

אופל בלאנס השקעות בע"מ

1094986

269260

29/04/2019

מניות

 .8מינויו מחדש של מר מיכאל איתן כדירקטור בדירקטוריון החברה

נגד

אופל בלאנס השקעות בע"מ

1094986

269260

29/04/2019

מניות

 .9מינויו מחדש של מר אורן בן יאיר כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

אופל בלאנס השקעות בע"מ

1094986

269260

29/04/2019

מניות

 .10מינויה מחדש של גברת ורדה קלל כדירקטורית בדירקטוריון החברה

בעד

אופל בלאנס השקעות בע"מ

1094986

269260

29/04/2019

מניות

 .11דיון בדוח התקופתי לשנת 2018

אורביט טכנולוג'יס בע"מ

265017

189177

29/04/2019

מניות

אורביט טכנולוג'יס בע"מ

265017

189177

29/04/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום
 31בדצמבר 2017
 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה
החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה ,וכן הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר
בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו.

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 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

דיון

דיון

דיון

דיון

בעד

אורביט טכנולוג'יס בע"מ

265017

189177

29/04/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של מר יצחק גת לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה,
באותם תנאי כהונה.

בעד

אורביט טכנולוג'יס בע"מ

265017

189177

29/04/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של מר גילון בק לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה,
באותם תנאי כהונה.

בעד

אורביט טכנולוג'יס בע"מ

265017

189177

29/04/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של מר רון בן חיים לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה,
באותם תנאי כהונה.

בעד

מדיניות אנטרופי בכל הנוגע לבחינת מינוי רו"ח
מבקר.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אורביט טכנולוג'יס בע"מ

265017

189177

29/04/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של גברת נעמה זלדיס לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית
בלתי תלויה בחברה ,באותם תנאי כהונה.

בעד

אורביט טכנולוג'יס בע"מ

265017

189177

29/04/2019

מניות

 .7אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה

בעד

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1120872

217271.3

29/04/2019

איגרות חוב

 .1רקע  -כמפורט בזימון המצורף לדיווח זה .1.1 .בחירת מספר הנציגים
אשר יתמנו לנציגות מחזיקי אגרות החוב הצבעה בעד משמעותה כי
המחזיק מאשר מינוי של עד שני נציגים לנציגות מחזיקי אגרות החוב.
הצבעה נגד משמעותה כי המחזיק מאשר מינוי של נציג אחד בלבד לנציגות
מחזיקי אגרות החוב .המועמדים לנציגות ימונו על פי מספר חברי הנציגות
שיקבע בהצעת ההחלטה .סדר המינוי יהיה כזה שראשית ייבחר המועמד
שזכה למספר הקולות הרב ביותר "בעד" מינויו .תנאי סף למינוי כל נציג
לנציגות הינו כי נבחר ברוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה
(למעט נמנעים) .מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי
והמימון שבנספח א'' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את האמור שבנספח
א'' לכתב ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .הרוב
הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף  1.1לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות
המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים .אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל
" עניין מנוגד" ,לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים
על ההחלטה שבכתב ההצבעה ,תיערך בהתאם לנספח ב'' לכתב ההצבעה.

ללא המלצה

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1120872

217271.3

29/04/2019

איגרות חוב

 1.2מינוי מגדל קרנות נאמנות בע" מ באמצעות מר בוריס שניידמן לנציגות
מטעם מחזיקי אגרות החוב :לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד)
מינוי לנציגות של מחזיקי אגרות החוב והאצלת הסמכויות אשר אושרו
באסיפה למגדל קרנות נאמנות בע" מ באמצעות מר בוריס שניידמן .מצורף
בזאת טופס הצהרת מועמדותה ומסומן נספח א'' .מובהר כי ההחלטה
בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א'' לכתב ההצבעה,
ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א'' לכתב ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד
מהצעת ההחלטה הנ"ל .הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף  1.2לעיל
הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים,
בכפוף לסעיף  .1.1אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל " עניין מנוגד" ,לצרכי
ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב
ההצבעה ,תיערך בהתאם לנספח ב'' לכתב ההצבעה.

ללא המלצה

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1120872

217271.3

29/04/2019

איגרות חוב

 1.3מינוי מעין פז לנציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב לאשר (הצבעה בעד)
או לא לאשר (הצבעה נגד) מינוי לנציגות של מחזיקי אגרות החוב והאצלת
הסמכויות אשר אושרו באסיפה למעין פז .מצורפים בזאת טופס הצהרת
מועמדתו והצעת שכר טרחה אשר מסומנים נספחים ב'' ו -ג'' בהתאמה.
מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח
א'' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א'' לכתב ההצבעה,
כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה
בסעיף  1.3לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה
למעט הנמנעים ,בכפוף לסעיף  .1.1אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל
" עניין מנוגד" ,לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים
על ההחלטה שבכתב ההצבעה ,תיערך בהתאם לנספח ב'' לכתב ההצבעה.

ללא המלצה

כיטוב פארמה בע"מ

765016

74447

29/04/2019

מניות

כיטוב פארמה בע"מ

765016

74447

29/04/2019

מניות

כיטוב פארמה בע"מ

765016

74447

29/04/2019

מניות

Proposal 1 - To approve to approve the transactions for the .1
acquisition of FameWave and the ADS, warrant and option
issuances by the Company to be made in connection with the
Company’s transactions for the acquisition of FameWave and
the concurrent investment in the Company by certain investors
and shareholders of FameWave in a private placement, as set
.forth under Proposal 1in the Proxy Statement
Proposal 2 - To approve an increase in the number of ordinary .2
shares reserved under Kitov Ltd. 2016 Equity-Based Incentive
Plan to 7,500,000 ordinary shares to qualify for incentive stock
options for US Tax purposes, as set forth under Proposal 2 in the
.Proxy Statement
Proposal 3.A. - To approve the grant of equity-based incentive .3
compensation to each director so named, as set forth under
,.Proposal 3 in the Proxy Statement: - John Paul Waymack, M.D
Sc.D. Chairman of the Board of Directors and Chief Medical
Officer

בעד

נימוקים

החלטת האסיפה

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
מדיניות התגמול בחברה.

המלצת .ISS

נגד

המלצת .ISS

נגד

המלצת .ISS

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

.ISS המלצת

נגד

Proposal 3.B. - To approve the grant of equity-based incentive .4
compensation to each director so named, as set forth under
Proposal 3 in the Proxy Statement: - Isaac Israel Chief Executive
Officer and Director

מניות

29/04/2019

74447

765016

כיטוב פארמה בע"מ

.ISS המלצת

נגד

Proposal 3.C. - To approve the grant of equity-based incentive .5
compensation to each director so named, as set forth under
,.Proposal 3 in the Proxy Statement: - Gil Ben-Menachem, Ph.D
MBA Vice President of Business Development and Director

מניות

29/04/2019

74447

765016

כיטוב פארמה בע"מ

.ISS המלצת

נגד

מניות

29/04/2019

74447

765016

כיטוב פארמה בע"מ

.ISS המלצת

נגד

מניות

29/04/2019

74447

765016

כיטוב פארמה בע"מ

.ISS המלצת

נגד

מניות

29/04/2019

74447

765016

כיטוב פארמה בע"מ

.ISS המלצת

נגד

מניות

29/04/2019

74447

765016

כיטוב פארמה בע"מ

.ISS המלצת

נגד

מניות

29/04/2019

74447

765016

כיטוב פארמה בע"מ

.ISS המלצת

נגד

מניות

29/04/2019

74447

765016

כיטוב פארמה בע"מ

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
מדיניות התגמול בחברה

בעד

נימוקים

החלטת האסיפה

Proposal 3.D. - To approve the grant of equity-based incentive .6
compensation to each director so named, as set forth under
,Proposal 3 in the Proxy Statement: - Simcha Rock, CPA, MBA
Director
Proposal 3.E. - To approve the grant of equity-based incentive .7
compensation to each director so named, as set forth under
,Proposal 3 in the Proxy Statement: - Steven Steinberg
Independent Director
Proposal 3.F. - To approve the grant of equity-based incentive .8
compensation to each director so named, as set forth under
, Proposal 3 in the Proxy Statement: - Ido Agmon, MBA
Independent Director
Proposal 3.G. - To approve the grant of equity-based incentive .9
compensation to each director so named, as set forth under
Proposal 3 in the Proxy Statement: - Arye Weber, Independent
Director
Proposal 3.H. - To approve the grant of equity-based .10
incentive compensation to each director so named, as set forth
,under Proposal 3 in the Proxy Statement: - Ran Tzror, CPA
MBA, Independent Director
Proposal 3.I. - To approve the grant of equity-based incentive .11
compensation to each director so named, as set forth under
,Proposal 3 in the Proxy Statement: -Revital Stern-Raff, CPA
MBA, Independent Director

מניות

29/04/2019

405508

1091685

 טכנולוגיות בע"מ.בי.סי.פי

ללא המלצה

 תיקון ההסכם בין החברה לבין מר רונאל בן דב לאשר תיקון להסכם בין.1
-או בעקיפין) בקשר עם תפקידו כ/החברה לבין מר רונאל בן דב (במישרין ו
 של החברה אשר נחתם על פי העקרונות שפורטו במסגרת החלטהCRO
 וזאת בקשר עם התגמול בגין, שאושרה על ידי אסיפות מחזיקי אגרות החוב
 הצעת ההחלטה. ובנוסח שבנספח ג' לכתב ההצבעהCRO תפקידו כ
, לזימון זה9  זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף1 שבסעיף
 כחלק בלתי נפרד מהצעת, שלהלן9 ולעניין זה יראו את האמור בסעיף
.ההחלטה הנ"ל

 אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה.1

איגרות חוב

29/04/2019

34127.6

1136993

)ברוקלנד אפריל לימיטד (בהשעיה

ללא המלצה

 מתן הוראות לנאמן בעניין רכישת פוליסת ביטוח לנושאי משרה של.2
החברה להורות לנאמן להודיע לבעל התפקיד כי מחזיקי אגרות החוב אינם
מתנגדים לרכישת פוליסת ביטוח נושאי המשרה נוספת על ידי החברה
 בעלות, מיליון דולר ארה"ב5  בהיקף כיסוי של,)(באמצעות בעל התפקיד
 אשר תכלול הן את פעולותיו של מר, אלף דולר ארה"ב185-שנתית של כ
 והן את פעולותיו של בעל התפקיד מטעם ביתCRO -רונאל בן דב כ
.המשפט בחברות האמריקאיות המוחזקות (לרבות בשרשור) על ידי החברה
 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף2 הצעת ההחלטה שבסעיף
 כחלק בלתי נפרד, שלהלן9  ולעניין זה יראו את האמור בסעיף, לזימון זה9
.מהצעת ההחלטה הנ"ל

איגרות חוב

29/04/2019

34127.6

1136993

)ברוקלנד אפריל לימיטד (בהשעיה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

ברוקלנד אפריל לימיטד (בהשעיה)

1136993

34127.6

29/04/2019

איגרות חוב

 .3המחאת מלוא זכויות מחזיקי אגרות החוב להגשת תביעות ו/או נקיטה
בהליכים משפטיים להמחות את מלוא זכויות מחזיקי אגרות החוב להגשת
תביעות ו /או נקיטה בהליכים משפטיים ("הליכים") ,לקופת הסדר ,בגין כל
עילה הקשורה ו /או הנובעת מאגרות החוב ו/או משטר הנאמנות (לרבות על
פי חוק ניירות ערך התשכ"ח –  1968ותקנותיו) ,לרבות בנוגע לפעולות
שנעשו על ידי החברה ו/או בנכסי החברה ו /או להפרת חובות הגילוי והדיווח
של החברה לרבות בקשר עם מימוש זכויות החברה מכוח פוליסות הביטוח
של החברה וזאת כנגד כל גורם לרבות בעלי מניות ו /או דירקטורים ו/או
נושאי משרה ו /או נותני שירותים מקצועיים ) כגון עורכי דין ,רו"ח וכיוצ"ב) ו/או
כלפי כל צד שלישי .כמו כן וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו.1 :לפנות לבעל
התפקיד בבקשה שיתקשר עם משרד גיסין ושות' וכן יפעל להסמכתו של
משרד גיסין ושות' לשם ביצוע חקירות לשם בחינת קיומן של עילות תביעה
בנוגע לפעולות שנעשו בנכסי החברה ו /או להפרת חובות הגילוי והדיווח של
החברה ,בניגוד להוראות הדין ו /או שטרי הנאמנות וכן ,בכפוף לתוצאות
החקירות והבדיקות כאמור ,להסמכתו לנקוט בהליכים בשם החברה ו/או
מחזיקי אגרות החוב ,לרבות בחינת

ללא המלצה

הרודיום השקעות בע"מ

1104363

90429

30/04/2019

מניות

סטרווד ווסט לימיטד

1143544

447265

30/04/2019

איגרות חוב

שניב תעשיות נייר בע"מ

1080837

221728

30/04/2019

מניות

 .1אישור התקשרות החברה בהסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה ונושיה
לפי סעיף  350וסעיף  303לחוק החברות במסגרתו ,בין היתר ,תבוצע
הקצאה של  74.99%מההון המונפק והנפרע של החברה (להלן" :המניות
המוקצות") בתמורה להקצאת  100%מהפעילות של פנאקסיה ישראל
בתחום הקנאביס הרפואי ,כאשר מניות החברה המוקצות תהיינה נקיות
וחופשיות מכל זכות צד ג' כמקובל ,למעט חסימת ניירות הערך על פי סעיף
15ג' לחוק ניירות ערך ותקנותיו ,וכן אישור כל ההחלטות הנלוות המפורטות
במסגרת סעיף  1לדוח הזימון ואשר נדרשות להשלמת העסקה כאמור
והוצאתה אל הפועל על פי תנאיה/
 .1סקירת תוצאותיה הכספיות של החברה לשנת  2018ועדכון שוטף בדבר
מצב עסקי החברה
 .1עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה ,מר פסח ברנט ,לתקופה
שבין  1.4.2019ל .31.3.2022-מוצע להגדיל את אחוזי המשרה של מר פסח
ברנט ,מנכ"ל החברה ,מ 80% -משרה למשרה מלאה ולעדכן את שכרו
החודשי ,מ 40-אלף אלפי  ₪ברוטו ל 60-אלף אלפי  ₪ברוטו.

נגד

דיון

מדיניות אנטרופי בנושא עסקאות מיזוג מהותיות

דיון

בעד

מצלאוי חברה לבנין בע"מ

1106749

73265

30/04/2019

מניות

דיון בדוחות התקופתיים של החברה לשנים 2018-2016

דיון

מצלאוי חברה לבנין בע"מ

1106749

73265

30/04/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים

בעד

מצלאוי חברה לבנין בע"מ

1106749

73265

30/04/2019

מודיעין אנרגיה  -שותפות מוגבלת

345017

105682

30/04/2019

מודיעין אנרגיה  -שותפות מוגבלת

345017

105682

30/04/2019

מודיעין אנרגיה  -שותפות מוגבלת

345017

105682

30/04/2019

מודיעין אנרגיה  -שותפות מוגבלת

345017

105682

30/04/2019

 .3מוצע לאשר מחדש את מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה,
אשר אינם דירקטורים חיצוניים ,קרי :ה"ה סמיר מצלאוי ,אליהו קנפלר,
מניות
יחזקאל כהן ,אהרון אקסול ויצחק נפתלין.
 .1לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בשותף הכללי ובשותפות
יחידת השתתפות לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה ,בנוסח המצורף
כנספח א' לזימון לאסיפה
 .2לאשר מחדש הענקת כתבי התחייבות לשיפוי בנוסח המצורף כנספח ב'
לזימון לאסיפה וכתבי פטור מאחריות בנוסח המצורף כנספח ג' לזימון
לאסיפה ,לשותף הכללי ולנושאי משרה בשותף הכללי ו/או בשותפות ו/או
יחידת השתתפות
בחברות בנות שלהם ,לרבות נושאי משרה שהם ו/או קרוביהם נחשבים
כבעלי שליטה בשותף הכללי ו/או בשותפות ו/או שלמי שנחשב כבעל שליטה
כאמור ענין אישי במינויים ,כפי שיהיו מעת לעת.

החלטת האסיפה

נימוקים

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

דיון
מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

בעד

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

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

בעד

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

 .3להחליף את נוסח סעיף  9.1.3בהסכם השותפות בנוסח כדלקמן" :השותף
הכללי או מי מטעמו יהיה האחראי המופקד על ניהול וביצוע כל פעולות
חיפושי הנפט לרבות פיתוח ו/או הפקה במסגרת נכסי הנפט שבהם יש
לשותפות המוגבלת אינטרס (להלן" :המפעיל") והוא או מי מטעמו יהיה זכאי
להתמנות כמפעיל במסגרת נכסי הנפט שבהם יהיה לה אינטרס בעתיד.
בתמורה לשירותים כאמור ,השותף הכללי או מי מטעמו יהיה זכאי לגבי כל
נכסי הנפט שבהם יש ו /או יהיה לשותפות ו /או לתאגידים מוחזקים שלה
אינטרס ,גם אם קיים מפעיל נוסף ל"דמי מפעיל" בשיעור של ( 4.95%בצרוף
יחידת השתתפות
מע"מ) מסך כל ההוצאות של השותפות (על בסיס דולרי) בגין פעולות חיפושי
הנפט ו/או פתוח ו/או הפקה ( לא כולל הוצאות הנכללות בסעיף  9.1.2לעיל),
שיחושבו ויותאמו מדי חודש על בסיס מצטבר .ביקורת על התאמת הסכומים
והחזר ,במידת הצורך ,יערכו על ידי רואה חשבון השותפות ובאישור
המפקח ,בסוף כל שנה קלנדרית .לגבי כל נכס נפט שלשותפות זכויות
השתתפות בו ,אשר בו יהיו לשותפות הוצאות בקשר עם עבודות בניה ו/או
התקנה של מתקנים להפקת נפט ( לא כולל הוצאות קידוח) ,יהיו דמי המפעיל
בגין עבודות בניה ו/או התקנה של מתקנים להפקת נפ

בעד

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

 .4לאשר הקצאת כתבי אופציה למנכ" ל השותף הכללי כמפורט בסעיף 3.1
יחידת השתתפות
לדוח זימון האסיפה הכללית

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

 .5לאשר הקצאת כתבי אופציה לנושאי משרה אחרים ועובדים בשותף
יחידת השתתפות
הכללי ובשותפות כמפורט בסעיף  3.2לדוח זימון האסיפה הכללית

המלצה

מודיעין אנרגיה  -שותפות מוגבלת

345017

105682

30/04/2019

נייר חדרה בע"מ

632018

1715398

30/04/2019

מניות

נייר חדרה בע"מ

632018

1715398

30/04/2019

מניות

נייר חדרה בע"מ

632018

1715398

30/04/2019

מניות

נייר חדרה בע"מ

632018

1715398

30/04/2019

מניות

נייר חדרה בע"מ

632018

1715398

30/04/2019

מניות

נייר חדרה בע"מ

632018

1715398

30/04/2019

מניות

נייר חדרה בע"מ

632018

1715398

30/04/2019

מניות

נייר חדרה בע"מ

632018

1715398

30/04/2019

מניות

נייר חדרה בע"מ

632018

1715398

30/04/2019

מניות

א.ליבנטל אחזקות בע"מ

584011

74458

30/04/2019

מניות

א.ליבנטל אחזקות בע"מ

584011

74458

30/04/2019

מניות

אפריקה ישראל נכסים בע"מ

1091354

2843420

30/04/2019

מניות

 .1אישור עדכון מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון  20לחוק
החברות נוסח ההחלטה המוצעת :לאשר את עדכון מדיניות התגמול של
נושאי המשרה בחברה ,אשר עיקריה מפורטים בסעיף  2לדוח זימון האסיפה
וכמפורט במסמך מדיניות התגמול המעודכנת המצורף כנספח א' לדוח זימון
האסיפה (להלן" :מסמך מדיניות התגמול המעודכנת") ומסומן ביחס למסמך
מדיניות התגמול שאושר על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה מיום
( 11.5.2017להלן" :מדיניות  ,)"2017כפי שפורסמה ביום ( 6.4.2017מס'
אסמכתא ,)2017-01-038967 :והכל כמפורט בסעיף  2.1לדוח 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

אפריקה ישראל נכסים בע"מ

1091354

2843420

30/04/2019

מניות

 .2אישור תנאי כהונה והעסקה של מר אבי ברזילי ,מנכ"ל החברה נוסח
ההחלטה המוצעת :בכפוף לאישור החלטת מדיניות התגמול ,לאשר את
תנאי כהונתו והעסקתו של מר אבי ברזילי ,מנכ"ל החברה ,כמפורט בסעיף
 2.2לדוח זימון האסיפה ,ובתוקף מיום  .8.10.2018על 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

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018
 .2מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,מר ישי דוידי ,לתקופת כהונה
נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
 .3מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,מר עמירם בם ,לתקופת
כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
 .4מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,מר עמית בן צבי ,לתקופת
כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
 .5מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,מר יצחק שריר ,לתקופת
כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
 .6מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי המכהן בחברה ,מר שלום זינגר,
לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
 .7מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה ,גב' קרן כהן-טרומן,
לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
 .8מינוי מחדש של ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי חשבון מבקרים של
החברה לשנת  2019ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה .כאשר
בהתאם לתקנון החברה ,הדירקטוריון יהא מוסמך לקבוע את שכרם.
 .9לאשר את הארכת התקשרות החברה בהסכם הניהול עם קרן פימי,
בעלת השליטה בחברה ,כמפורט במסגרת דוח זימון האסיפה
 .1אישור המשכת הסכם ניהול עם מנהלה הכללי של החברה ,מר ברוך
אופיר ארביב ההחלטה המוצעת :לאשר את המשכת התקשרות החברה
בהסכם ניהול עם מנהלה הכללי של החברה ,מר ברוך אופיר ארביב ,עד
ליום .30.4.2022
אישור כהונת מנהלה הכללי של החברה כיו"ר דירקטוריון החברה ההחלטה
המוצעת :הסמכת מר ברוך אופיר ארביב לכהן כמנהל הכללי של החברה
וכיו" ר דירקטוריון החברה עד ליום .30.4.2022

החלטת האסיפה

מבנה ההון ,בהתאם לס''  8למדיניות תגמול הוני
לדירקטורים ודחצים ,בהתאם לס''  4.2.9למדיניות

בעד
דיון
בעד
בעד
בעד
בעד
בעד
בעד

נימוקים

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

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

נגד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

נגד

כהונה מקבילה של יו"ר כמנכ"ל ,בהתאם לס'' 2.1.5
ו  2.2.8למדיניות

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

אפריקה ישראל נכסים בע"מ

1091354

2843420

30/04/2019

מניות

 .3אישור מענקים בשיקול דעת למנכ"ל החברה ,למשנה למנכ"ל ולסמנכ"ל
הנדסה נוסח ההחלטה המוצעת :לאשר הענקת מענק מיוחד למר אבי
ברזילי ,מנכ"ל החברה בסך של  766,620ש"ח ,וכן לאשר הענקת מענק
מיוחד למר אריאל גולדשטיין ,המשנה למנכ" ל ומנהל הכספים הראשי של
החברה בסך של  316,288ש" ח ומענק מיוחד לטל סגל ,סמנכ"ל הנדסה של
החברה בסך של  252,747ש"ח ,והכל כמפורט בסעיף  2.3לדוח 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

אפריקה ישראל נכסים בע"מ

1091354

2843420

30/04/2019

מניות

 .4מינוי גב' רחל לוין כדירקטורית חיצונית נוסח ההחלטה המוצעת :לאשר
את מינויה של גב' רחל לוין לתקופת כהונה בת שלוש שנים כדירקטורית
חיצונית בחברה ,החל ממועד אישור 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 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

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

אפריקה ישראל נכסים בע"מ

1091354

2843420

30/04/2019

מניות

בעד

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

אפריקה ישראל נכסים בע"מ

1091354

2843420

30/04/2019

מניות

בעד

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

מהדרין בע"מ

686014

658315

30/04/2019

מניות

מהדרין בע"מ

686014

658315

30/04/2019

מניות

מהדרין בע"מ

686014

658315

30/04/2019

מניות

מהדרין בע"מ

686014

658315

30/04/2019

מניות

מהדרין בע"מ

686014

658315

30/04/2019

מניות

שופרסל בע"מ

777037

5782438

30/04/2019

מניות

אספן גרופ בע"מ

313015

407218

30/04/2019

מניות

 .5מינוי מר איתן בן זאב כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת :לאשר
את מינויו של מר איתן בן זאב כדירקטור בחברה ,החל ממועד אישור
האסיפה הכללית.
 .6מינוי מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת :לאשר
את מינויו של מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה ,החל ממועד אישור
האסיפה הכללית.
הצגה ודיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018
 .2אישור מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה -
משרד רואי החשבון סומך חייקין  KPMGכרואי החשבון המבקר של
החברה ,והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
 .3מינוי מחדש של מר אלחנדרו גוסטבו אלשטיין ,לפרטיו של מר אלשטיין
כנדרש על פי תקנה  26לתקנות הדוחות ,ראה פרק ד' (פרטים נוספים) לדוח
התקופתי לשנת 2018
 .4מינוי מחדש של מר רועי יקיר ( לפרטיו של מר יקיר כנדרש על פי תקנה
 26לתקנות הדוחות ,ראה פרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי לשנת
.)2018
 .5מינוי מחדש של אורי אלון  -דירקטור בלתי תלוי ( לפרטיו של מר אלון
כנדרש על פי תקנה  26לתקנות הדוחות ,ראה פרק ד' (פרטים נוספים) לדוח
התקופתי .)2018
לאשר את מינויו של אלדד אברהם כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה
שניה בת שלוש שנים ,החל מיום  24במאי 2019
 .1אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת  2019ליו"ר דירקטוריון החברה ,מר
גיא פרג

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

דיון
בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

בעד

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

בעד

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

בעד

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

בעד
בעד

אספן גרופ בע"מ

313015

407218

30/04/2019

מניות

 .2מינוי מר גיא פרג כדירקטור בדירקטוריון החברה.

בעד

אספן גרופ בע"מ

313015

407218

30/04/2019

מניות

 .3מינוי הגב' מיכל גור כדירקטורית בדירקטוריון החברה.

בעד

אספן גרופ בע"מ

313015

407218

30/04/2019

מניות

 .4מינוי מר עמיחי קרנר כדירקטור בדירקטוריון החברה.

בעד

אספן גרופ בע"מ

313015

407218

30/04/2019

מניות

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

בעד

אספן גרופ בע"מ

313015

407218

30/04/2019

מניות

 .6דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת .2018

דיון

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

639013

1116697

30/04/2019

מניות

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

639013

1116697

30/04/2019

מניות

 .1אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם חלוקת עלויות (הסכם
שירותים) עם חברה בשליטתו של בעל השליטה.
 .2אישור מחדש למתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה שהינם בעלי
השליטה בחברה ו /או קרוביהם וכן לנושאי משרה בחברה שבעלי השליטה
בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי במתן כתבי שיפוי להם

החלטת האסיפה

נימוקים

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 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
 .6דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת .2018

בעד

עסקאות עם בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות

בעד

שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

פתאל נכסים(אירופה)בע"מ

1140854

208700.9

30/04/2019

איגרות חוב

 .1תיקון שטר הנאמנות (סדרה ב') רקע :א)תמורת ההנפקה הראשונה
לציבור של אגרות החוב (סדרה ב') של החברה ,על פי דוח הצעת מדף מיום
 27באפריל ( 2017מכוח תשקיף המדף של החברה נושא תאריך 26
בספטמבר  , )2016וכן התמורה מהרחבת הסדרה (ב') אשר בוצעה בדרך
של הנפקה פרטית בחודש מאי  ,2018הועמדו על ידי החברה כהלוואה
לחברת ( .Fattal Hotels (Netherlands) B.Vחברה נכדה ( )100%של
החברה) (להלן" :חברת הנכס" ו"-הלוואת ה )"Back to Back-וזאת לצורך
מימון חלק מעלויות הקמת מלון Leonardo Hotel Overamstel
באמסטרדם (להלן" :המלון"); ב) כבטוחה להבטחת הקיום המלא והמדויק
של כל התחייבויות החברה על-פי אגרות החוב (סדרה ב') ושטר הנאמנות,
שיעבדו החברה וחברת הנכס ( לפי העניין) בהתאם לשטר הנאמנות וזאת
לטובת הנאמן במשכנתא ראשונה בדרגה מוגבלת בסכום ו/או ( לפי העניין)
שעבוד יחיד קבוע ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום ,בין היתר ,את מלוא
זכויות החברה מכוח הסכם הלוואת ה ,Back to Back-מלוא זכויות חברת
הנכס בהסכם החכירה ותקבולים מהמלון וכן את מלוא זכויות חברת הנכס
בהסכם השכירות של המלון (להלן" :הבטוחות"); ג) ולאור העובדה כי הקבלן
המבצע את עבודות הק

נגד

המשביר  365החזקות בע"מ

1141100

47245

30/04/2019

איגרות חוב
להמרה

 .1אישור תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ה') נוסח ההחלטה:
לאשר לתקן את שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ה') שנחתם ביום
"( 13.6.2017שטר הנאמנות") ,באופן המפורט ב -נספח ג' לכתב ההצבעה.
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' להלן,
ולעניין זה ,יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה המצורף ,כחלק בלתי
נפרד מההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

צור שמיר אחזקות בע"מ

7300148

296884

30/04/2019

איגרות חוב

אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינק.

1155019

52350456

01/05/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום

 .1תיקון שטר הנאמנות לתקן את שטר הנאמנות בהתאם לתיקון מספר 1
לשטר הנאמנות ,אשר נוסחו מצורף כנספח ג'' לכתב ההצבעה ("התיקון
לשטר הנאמנות") וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להורות לנאמן לחתום על
התיקון לשטר הנאמנות ועל כל מסמך נוסף שיידרש לצורך ביצוע החלטה זו.
ההחלטה בסעיף  1זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  9לזימון
זה ,ולעניין זה יראו את האמור בסעיף  9שלהלן ,כחלק בלתי נפרד מהצעת
ההחלטה הנ"ל.
Elect members of the Board of Directors for a one-year term .1
:expiring at the 2020 Annual Meeting of Shareholders. Nominees
1a. Marcello V. Bottoli

המלצה

בעד

בעד

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

אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינק.

1155019

52350456

01/05/2019

מניות

1b. Dr. Linda Buck .2

אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינק.

1155019

52350456

01/05/2019

מניות

1c. Michael L. Ducker .3

בעד

אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינק.

1155019

52350456

01/05/2019

מניות

1d. David R. Epstein .4

בעד

אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינק.

1155019

52350456

01/05/2019

מניות

.1e. Roger W. Ferguson, Jr .5

בעד

אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינק.

1155019

52350456

01/05/2019

מניות

1f. John F. Ferraro .6

בעד

אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינק.

1155019

52350456

01/05/2019

מניות

1g. Andreas Fibig .7

בעד

אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינק.

1155019

52350456

01/05/2019

מניות

1h. Christina Gold .8

בעד

אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינק.

1155019

52350456

01/05/2019

מניות

1i. Katherine M. Hudson .9

בעד

אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינק.

1155019

52350456

01/05/2019

מניות

1j. Dale F. Morrison .10

בעד

אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינק.

1155019

52350456

01/05/2019

מניות

1k. Stephen Williamson .11

אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינק.

1155019

52350456

01/05/2019

מניות

אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינק.

1155019

52350456

01/05/2019

מניות

חברת פלסטופיל הזורע בע"מ (בשימור)

1092840

65627

01/05/2019

מניות

א.נ שוהם ביזנס בע"מ

1082007

150497

01/05/2019

מניות

א.נ שוהם ביזנס בע"מ

1082007

150497

01/05/2019

מניות

 .1הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם
 .1נושא מס'  :1הקצאה פרטית של  650א' כתבי אופציה למר אלי נידם
(מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה)
 .2נושא מס'  :2אישור הקצאה פרטית של כתבי אופציה (לא רשומים למסחר)
של מקורב לבעל השליטה בחברה (גב' דניאל נידם)

תיקון שטר נאמנות לצורך הרחבת סדרת אג"ח

מדיניות אנטרופי בנושא תיקון שטר נאמנות

בעד

Ratify the selection of PricewaterhouseCoopers LLP as our .12
independent registered public accounting firm for the 2019 fiscal
.year
Approve, on an advisory basis, the compensation of our .13
.named executive officers in 2018

החלטת האסיפה

נימוקים

בעד
בעד
בעד
נגד
נגד
נגד

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 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
אישור רטרואקטיבי של עסקאות ,בהתאם לס'' 15
למדיניות מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס'' 14
למדיניות
תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע להגדלת
הון רשום.
תגמול בכירים ,משתנה הוני ,בהתאם לס'' 4.2.5
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

א.נ שוהם ביזנס בע"מ

1082007

150497

01/05/2019

מניות

חברת גב-ים לקרקעות בע"מ

759019

3790603

01/05/2019

מניות

חברת גב-ים לקרקעות בע"מ

759019

3790603

01/05/2019

מניות

חברת גב-ים לקרקעות בע"מ

759019

3790603

01/05/2019

מניות

סים קומרשייל טראסט קורפוריישן

1142306

4187378

01/05/2019

מניות

סים קומרשייל טראסט קורפוריישן

1142306

4187378

01/05/2019

מניות

סים קומרשייל טראסט קורפוריישן

1142306

4187378

01/05/2019

מניות

סים קומרשייל טראסט קורפוריישן

1142306

4187378

01/05/2019

מניות

סים קומרשייל טראסט קורפוריישן

1142306

4187378

01/05/2019

מניות

סים קומרשייל טראסט קורפוריישן

1142306

4187378

01/05/2019

מניות

סים קומרשייל טראסט קורפוריישן

1142306

4187378

01/05/2019

מניות

סים קומרשייל טראסט קורפוריישן

1142306

4187378

01/05/2019

מניות

סים קומרשייל טראסט קורפוריישן

1142306

4187378

01/05/2019

מניות

חברה לנכסים ולבנין בע"מ

699017

1943542

01/05/2019

מניות

 .1אישור מחדש של מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה מקרב בעלי
שליטה בחברה ,כפי שיהיו מעת לעת ו/או קרוביהם ,המכהנים ו /או שיכהנו
בחברה מעת לעת וזאת בגין פעולותיהם (גם לפני הענקת כתב השיפוי)
בתוקף כהונתם בחברה וכן בגין פעולותיהם בתוקף כהונתם על -פי בקשתה
של החברה כנושאי משרה בחברה אחרת אשר החברה מחזיקה בה מניות
או שלחברה עניין כלשהו בה.

בעד

ענבר גרופ פיננסים בע"מ

424010

27662

01/05/2019

מניות

 .1אישור מענק מיוחד בגין שנת  2018לגלי ליברמן ,יו"ר דירקטוריון החברה.

נגד

ענבר גרופ פיננסים בע"מ

424010

27662

01/05/2019

מניות

ענבר גרופ פיננסים בע"מ

424010

27662

01/05/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום
 .3נושא מס'  :3אישור עדכון תנאי כהונה והקצאת אופציות ליו" ר דירקטוריון
החברה ,מר איתן מימון
 .1מינוי גב' חוה שכטר כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופה של שלוש
שנים ,החל ממועד אישור האסיפה.
 .2אישור מחדש של הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה
אשר נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם ,כפי שיכהנו בה מעת לעת.
 .3אישור תשלום או החזר הוצאות ,בגין הוצאות יו" ר הדירקטוריון של
החברה בקשר עם מילוי תפקידו כיו"ר דירקטוריון החברה בישראל.
To elect Douglas Bech to serve for a one year term as a .1
member of CIM Commercial’s board of directors, to hold office
until the next annual meeting of stockholders and until respective
successor has been elected and qualify
To elect Robert Cresci to serve for a one year term as a .2
member of CIM Commercial’s board of directors, to hold office
until the next annual meeting of stockholders and until respective
successor has been elected and qualify
To elect Kelly Eppich to serve for a one year term as a .3
member of CIM Commercial’s board of directors, to hold office
until the next annual meeting of stockholders and until respective
successor has been elected and qualify
To elect Frank Golay Jr. to serve for a one year term as a .4
member of CIM Commercial’s board of directors, to hold office
until the next annual meeting of stockholders and until respective
successor has been elected and qualify
To elect Shaul Kuba to serve for a one year term as a member .5
of CIM Commercial’s board of directors, to hold office until the
next annual meeting of stockholders and until respective
successor has been elected and qualify
To elect Richard Ressler to serve for a one year term as a .6
member of CIM Commercial’s board of directors, to hold office
until the next annual meeting of stockholders and until respective
successor has been elected and qualify
To elect Avi Shemesh to serve for a one year term as a .7
member of CIM Commercial’s board of directors, to hold office
until the next annual meeting of stockholders and until respective
successor has been elected and qualify
To approve the ratification of the appointment of BDO as .8
.CMCT independent registered public accounting firm
To approve, on a non-binding advisory basis, the .9
compensation of Jan F. Salit, the Company’s only named
executive officer being compensated by the Company, as
,disclosed pursuant to the SEC’s compensation disclosure rules
,including the Compensation Discussion and Analysis
compensation tables and narrative discussion contained in this
.proxy statement

 .2אישור מענק מיוחד בגין שנת  2018ליאיר פודים ,סגן יו" ר דירקטוריון
החברה.
 .3מינוי גב' אורית ברזילי לכהונה שנייה בת  3שנים כדירקטורית חיצונית
בדירקטוריון החברה.

המלצה

בעד
בעד

החלטת האסיפה

נימוקים
תגמול בכירים ,משתנה הוני ,בהתאם לס'' 4.2.5
למדיניות
מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

בעד

שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

בעד

עסקאות עם בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
מינוי רו"ח מבקר.

נגד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושאי משרה בכירה בחברה.

בעד
בעד

ענבר גרופ פיננסים בע"מ

424010

27662

01/05/2019

מניות

 .4דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018

דיון

ענבר גרופ פיננסים בע"מ

424010

27662

01/05/2019

מניות

 .5מינוי גב' גלי ליברמן כדירקטורית בדירקטוריון החברה.

בעד

ענבר גרופ פיננסים בע"מ

424010

27662

01/05/2019

מניות

 .6מינוי מר יאיר פודים כדירקטור בדירקטוריון החברה.

בעד

שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

תגמול בכירים ,רכיב משתנה במזומן ,בהתאם לס'' 3
למדיניות
תגמול בכירים ,רכיב משתנה במזומן ,בהתאם לס'' 3
למדיניות
מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
 .4דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018
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

ענבר גרופ פיננסים בע"מ

424010

27662

01/05/2019

מניות

 .7מינוי מר עמית ברגר כדירקטור בדירקטוריון החברה.

ענבר גרופ פיננסים בע"מ

424010

27662

01/05/2019

מניות

 .8מינוי מר אמיר איל כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

ענבר גרופ פיננסים בע"מ

424010

27662

01/05/2019

מניות

 .9מינוי רואה החשבון המבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו

בעד

אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ

589010

579751

01/05/2019

מניות

אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ

589010

579751

01/05/2019

מניות

אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ

589010

579751

01/05/2019

מניות

אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ

589010

579751

01/05/2019

מניות

אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ

589010

579751

01/05/2019

מניות

אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ

589010

579751

01/05/2019

מניות

אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ

589010

579751

01/05/2019

מניות

אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ

589010

579751

01/05/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום

הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח דירקטוריון החברה לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר.2018 ,
 .2מינוי 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,
זאת חלף משרד רואה החשבון דלוייט ישראל אשר כהונתם תסתיים במועד
אישור מינויו של משרד רואה החשבון המבקר החדש.
 .3מינוי מחדש של מר יוסי שחק כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה.
 .4מינוי מחדש של מר רונן נקר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה.
 .5מינוי מחדש של גב' תמי גוטליב כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה.
 .6מינוי מחדש של גב' יוכבד (יוכי) פלר כדירקטורית בחברה עד תום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
 .7מינוי מחדש של מר יצחק קליין כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה.
 .8מינוי גב' יעל פלר-טל לדירקטורית בחברה ,החל ממועד אישור האסיפה
הכללית השנתית של החברה.

המלצה

החלטת האסיפה

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

נגד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

דיון

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

בעד

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

בעד
בעד

בעד

בעד
בעד
נגד

היקף בני משפחה ,בהתאם לס''  1.2.2למדיניות

אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ

589010

579751

01/05/2019

מניות

 .9מינוי גב' נועה ממן לדירקטורית בחברה ,החל ממועד אישור האסיפה
הכללית השנתית של החברה.

נגד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות היקף בני
משפחה ,בהתאם לס''  1.2.2למדיניות

אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ

589010

579751

01/05/2019

מניות

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

נגד

מינוי נושאי משרה הכפופים למנכ:ל כדירקטורים,
בהתאם לס''  2.2.7למדיניות שיעור דירקטורים בלתי
תלויים בדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.2.1למדיניות
היקף בני משפחה ,בהתאם לס''  1.2.2למדיניות

אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ

589010

579751

01/05/2019

מניות

 .11מינוי מר עומר פלר לדירקטור בחברה ,החל ממועד אישור האסיפה
הכללית השנתית של החברה.

נגד

היקף בני משפחה ,בהתאם לס''  1.2.2למדיניות

אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ

589010

579751

01/05/2019

מניות

 .12מתן התחייבות לשיפוי לגב'' יוכבד (יוכי) פלר

בעד

אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ

589010

579751

01/05/2019

מניות

 .13מתן התחייבות לשיפוי לגב'' יעל פלר-טל

נגד

אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ

589010

579751

01/05/2019

מניות

 .14מתן התחייבות לשיפוי לגב'''' נועה ממן

בעד

אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ

589010

579751

01/05/2019

מניות

 .15מתן התחייבות לשיפוי לגב'' ע בר פלר

נגד

אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ

589010

579751

01/05/2019

מניות

 .16מתן התחייבות לשיפוי למר עומר פלר

נגד

אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ

589010

579751

01/05/2019

מניות

 .17התקשרות בין כימוביל בע"מ ועומר פלר  1317לעדכון תנאי העסקתו.

בעד

מגוריט ישראל בע"מ

1139195

295204

01/05/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018

דיון

מגוריט ישראל בע"מ

1139195

295204

01/05/2019

מניות

מגוריט ישראל בע"מ

1139195

295204

01/05/2019

מניות

מגוריט ישראל בע"מ

1139195

295204

01/05/2019

מניות

 .4מתן התחייבות לשיפוי למר ויספיש

מגוריט ישראל בע"מ

1139195

295204

01/05/2019

מניות

 .5מתן התחייבות לפטור למר ויספיש

בעד

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

230011

7522121

02/05/2019

מניות

אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף 267א' לחוק
החברות ,לרבות עדכונה ,לתקופה של  3שנים ,החל מיום  1בינואר .2019

נגד

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

230011

7522121

02/05/2019

מניות

 .2אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה.

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1107663

286605

02/05/2019

מניות

To approve the new Compensation Policy attached to the .1
.Proxy Statement as Exhibit A for a period of three (3) years

 .2מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון
המבקר של החברה ודיווח בדבר שכרו.
 .3אישור הכללתו של מר חיים ויספיש ,המכהן כדירקטור בחברה (להלן:
"ויספיש") ,בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה,
בפוליסות עתידיות ובפוליסת POSI

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

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
מינוי רו"ח מבקר.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לביטוח
דירקטורים ונושאי משרה.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע להענקת
כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע להענקת
כתב פטור לדירקטורים ונושאי משרה.

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות
הורד מסדר היום

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר לבחינת מדיניות
תגמול

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1107663

286605

02/05/2019

מניות

To authorize the Compensation Committee and the Board of .2
Directors to implement the Compensation Policy’s provisions
.regarding the purchase of insurance for officers and directors

בעד

ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ

1094283

170682

02/05/2019

מניות

הצגה ודיון בדוחותיה הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר .2018

דיון

ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ

1094283

170682

02/05/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של הדירקטור שאול זילברשטיין

בעד

ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ

1094283

170682

02/05/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של הדירקטור יאיר דר

בעד

ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ

1094283

170682

02/05/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטור יוסף ז'רז'בסקי

בעד

ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ

1094283

170682

02/05/2019

מניות

ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ

1094283

170682

02/05/2019

מניות

איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ

1081074

847607

05/05/2019

מניות

איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ

1081074

847607

05/05/2019

מניות

איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ

1081074

847607

05/05/2019

מניות

איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ

1081074

847607

05/05/2019

מניות

איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ

1081074

847607

05/05/2019

מניות

איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ

1081074

847607

05/05/2019

מניות

איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ

1081074

847607

05/05/2019

מניות

איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ

1081074

847607

05/05/2019

מניות

איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ

1081074

847607

05/05/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של משרד דונסקי קנובל בלצר ושות' כרואה החשבון של
החברה לתקופה שעד לאסיפה השנתית הבאה ,והסמכת דירקטוריון החברה
לקבוע את שכרו
 .6אישור התקשרותה של ברימאג מערכות בע"מ ,חברה בת באחזקה מלאה
של החברה ,עם מר אבי זילברשטיין ,בנו של מר שאול זילברשטיין ,יו"ר
דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה ,בהסכם העסקה לתפקיד מנהל תחום
מכונות קפה מוסדיות ( ,)B2Bלמשך שלוש שנים החל ממועד אישור
ההתקשרות האמורה על ידי האסיפה ,כמפורט בסעיף  6.1לדוח זימון
האסיפה.
דיון בדוחות הכספיים ובדו" ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר 2018
דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור
שירותים נוספים בשנת 2018
 .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
 .4הארכת כהונתו של מרדכי קרת לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד
לאסיפה השנתית הבאה של החברה
 .5הארכת כהונתו של עמיחי גרין לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד
לאסיפה השנתית הבאה של החברה
 .6הארכת כהונתו של ערן זמורה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד
לאסיפה השנתית הבאה של החברה
 .7הארכת כהונתו של אהוד רובינשטיין לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד
לאסיפה השנתית הבאה של החברה
 .8הארכת כהונתו של שחר בוצר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד
לאסיפה השנתית הבאה של החברה
 .9הארכת כהונתו של גרא וינר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד
לאסיפה השנתית הבאה של החברה

החלטת האסיפה

נימוקים

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
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

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

בעד

עסקאות עם בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות

דיון
דיון

בעד

נגד
נגד
נגד
נגד
נגד
נגד

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 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

איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ

1081074

847607

05/05/2019

מניות

 .10מינוי מר אבי שומר כדירקטור בחברה

נגד

איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ

1081074

847607

05/05/2019

מניות

 .11אישור הארכת כהונתו של הדירקטור החיצוני מר עופר גת ,ב 3 -שנים

בעד

ארזים השקעות בע"מ

138016

0

05/05/2019

מניות

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018

דיון

ויתניה בע"מ

1109966

650552

05/05/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר ,2017אשר פורסמו ביום  28במרס  2018וכן דיון בדוחות
הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר  , 2018אשר פורסמו ביום  27במרס .2019

דיון

ויתניה בע"מ

1109966

650552

05/05/2019

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

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

ויתניה בע"מ

1109966

650552

05/05/2019

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.

בעד

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

ויתניה בע"מ

1109966

650552

05/05/2019

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.

בעד

מינוי דירקטור חיצוני 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

ויתניה בע"מ

1109966

650552

05/05/2019

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.

בעד

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

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

ויתניה בע"מ

1109966

650552

05/05/2019

מניות

ויתניה בע"מ

1109966

650552

05/05/2019

מניות

ויתניה בע"מ

1109966

650552

05/05/2019

מניות

ויתניה בע"מ

1109966

650552

05/05/2019

מניות

ויתניה בע"מ

1109966

650552

05/05/2019

מניות

ויתניה בע"מ

1109966

650552

05/05/2019

מניות

ויתניה בע"מ

1109966

650552

05/05/2019

מניות

ויתניה בע"מ

1109966

650552

05/05/2019

מניות

ויתניה בע"מ

1109966

650552

05/05/2019

מניות

ויתניה בע"מ

1109966

650552

05/05/2019

מניות

ויתניה בע"מ

1109966

650552

05/05/2019

מניות

קנביט פארמסוטיקלס בע"מ

1084367

180893

05/05/2019

מניות

ביג מרכזי קניות בע"מ

1097260

3310979

05/05/2019

מניות

ביג מרכזי קניות בע"מ

1097260

3310979

05/05/2019

מניות

ביג מרכזי קניות בע"מ

1097260

3310979

05/05/2019

מניות

ביג מרכזי קניות בע"מ

1097260

3310979

05/05/2019

מניות

פתאל החזקות ( )1998בע"מ

1143429

5921138

05/05/2019

מניות

פתאל החזקות ( )1998בע"מ

1143429

5921138

05/05/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום
 .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.
 .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.
 .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.
 .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.
 .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.
 .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.
 .12מינויו של מר אבי רייק כדירקטור בחברה ,וזאת במקומו של מר גיא
חזק ,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.
 .13אישור מדיניות מעודכנת לנושאי המשרה בחברה  ,לתקופה של  3שנים,
בהתאם להוראות סעף 267א לחוק החברות  ,בתוקף משנת  ,2018בנוסח
המצורף כנספח א' לדוח המיידי ,והכול כמפורט בחלק ב' לדוח המיידי.
 .14אישור הוספת מנגנון מענק שנתי בהתאם לפרמטרים מדידים ,כקבוע
במדיניות התגמול המוצעת ,כנספח להסכם העסקתו של מר אהוד סמסונוב,
מבעלי השליטה בחברה ,המכהן כיו" ר דירקטוריון פעיל של החברה, ,
בתוקף משנת  ( 2018באופן בו יהיה זכאי למענק שנתי של  625אלפי ש"ח
בגין שנת  ,)2018והכל כמפורט בחלק ג' לדוח המיידי .
 .15אישור הוספת מנגנון מענק שנתי בהתאם לפרמטרים מדידים ,כקבוע
במדיניות התגמול המוצעת ,כנספח להסכם העסקתו של מר עופר זיו,
המכהן כמנכ"ל החברה ,בתוקף משנת  ( 2018באופן בו יהיה זכאי למענק
שנתי של  358אלפי ש"ח בגין שנת  ,)2018והכל כמפורט בחלק ד' לדוח
המיידי אשר כתב הצבעה זה מצורף לו.
 .16אישור תשלום מענק שנתי מיוחד בשיקול דעת בגין שנת  2017למר
אהוד סמסונוב ,המחושב בהתאם למדיניות התגמול המוצעת ,בסך של 625
אלפי ש"ח ,וזאת לאור תרומתו הרבה לחברה בשנה זו ,כמפורט בחלק ה'
לדוח המיידי .
 .1לאשר התקשרות של החברה בפוליסת ביטוח מסוג  Run-Offל 7-שנים
בפרמיה שלא תעלה על  25אלפי דולר ארה" ב ואשר תכנס לתוקף במידה
ופוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה תפקע ותהפוך לפוליסת -Run
 Offבעקבות עסקת ההשקעה עם קבוצת משקיעים בראשות מר ברק רוזן
אישור התקשרות בהסכם לקבלת שירותי ייעוץ ממר יהודה נפתלי ,מבעלי
השליטה בחברה ,וזאת על פי התנאים המפורטים בסעיף  2.1לדוח זימון
האסיפה המצורף ,בתוקף החל מיום  1ביולי .2019
 .2אישור תנאי כהונתו של מר איתן בר זאב ,אשר עתיד לכהן כיו"ר
דירקטוריון החברה ,וזאת על פי התנאים המפורטים בסעיף  2.2לדוח זימון
האסיפה המצורף ,בתוקף החל מיום  1ביולי .2019
 .3אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר חי גאליס ,אשר עתיד לכהן כמנכ"ל
החברה ,וזאת על פי התנאים המפורטים בסעיף  2.3לדוח זימון האסיפה
המצורף ,בתוקף החל מיום  1ביולי .2019
 .4אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה ,בנוסח המצורף כנספח א'
לדוח זימון האסיפה ,כמפורט בסעיף  2.4לדוח ,בתוקף החל מיום  1ביולי
.2019
 .1אישור מתן התחייבות לשיפוי לה"ה נדב פתאל ,אסף פתאל ויובל פתאל,
בניו של מר דוד פתאל  -יו"ר ומנכ"ל החברה ,בעל השליטה בה.
 .2אישור מתן התחייבות לפטור לה"ה נדב פתאל ,אסף פתאל ויובל פתאל,
בניו של מר דוד פתאל  -יו"ר ומנכ"ל החברה ,בעל השליטה בה.

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בעד

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

בעד

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

בעד

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

בעד

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

בעד

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

בעד

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

בעד

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

בעד

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

נגד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

בעד

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

נגד

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

בעד

ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

נגד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לעסקת
בעל עניין בנושא תגמול.

נגד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושאי משרה בכירה.

נגד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושאי משרה בכירה.

נגד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
מדיניות התגמול.

בעד
בעד

שיפוי 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

פתאל החזקות ( )1998בע"מ

1143429

5921138

05/05/2019

מניות

נקסטקום בע"מ

1095785

78924

06/05/2019

מניות

נקסטקום בע"מ

1095785

78924

06/05/2019

מניות

נקסטקום בע"מ

1095785

78924

06/05/2019

מניות

נקסטקום בע"מ

1095785

78924

06/05/2019

מניות

נקסטקום בע"מ

1095785

78924

06/05/2019

מניות

נקסטקום בע"מ

1095785

78924

06/05/2019

מניות

ארן מחקר ופיתוח ( )1982בע"מ

1085265

71233

06/05/2019

מניות

ארן מחקר ופיתוח ( )1982בע"מ

1085265

71233

06/05/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום
 .3אישור שינוי לא מהותי בתנאי העסקה של מר שחר עקה ,דירקטור
וסמנכ"ל הכספים החברה.
דיון בדוחות הכספיים ובדו" ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר.2018 ,
 .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
 .3מינויו מחדש של מר גיא ישראלי ,בעל השליטה בחברה ,מנכ"ל החברה
ויו"ר דירקטוריון החברה ,לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה ,עד
למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
 .4מינויה מחדש של הגב'' נורית שיאון לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית
בלתי תלויה בחברה ,עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה
 .5מינוי של מר ישראל צ''צ'' יק לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה ,עד
למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
 .6ארכת התקשרות החברה בהסכם למתן שירותים עם פיטנגו ישראלי
בע"מ ("פיטנגו") ,חברה בשליטתה של נגה ישראלי ,אשתו של גיא ישראלי,
בעל השליטה בחברה ,לשלוש שנים נוספות בהתאם להוראות סעיף
(275א()1א) לחוק החברות ,וזאת החל מיום  1ביוני 2019
 .1דיון וקבלת הדו"ח התקופתי של החברה לשנת  ,2017אשר פורסם באתר
ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה ביום  28במרץ
( 2018מס' אסמכתא.)2018-01-031699 :
 .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.

המלצה

בעד

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

בעד

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

בעד

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

בעד

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

דיון

בעד

ארן מחקר ופיתוח ( )1982בע"מ

1085265

71233

06/05/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של מר אברהם זכאי לדירקטוריון החברה

ארן מחקר ופיתוח ( )1982בע"מ

1085265

71233

06/05/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של מר רן סתו לדירקטוריון החברה

בעד

ארן מחקר ופיתוח ( )1982בע"מ

1085265

71233

06/05/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של מר אמנון זכאי לדירקטוריון החברה

בעד

ארן מחקר ופיתוח ( )1982בע"מ

1085265

71233

06/05/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של גב' אורית סתו לדירקטוריון החברה

בעד

ארן מחקר ופיתוח ( )1982בע"מ

1085265

71233

06/05/2019

מניות

 .7מינוי מחדש של מר גיורא ענבר לדירקטוריון החברה ( כדירקטור בלתי
תלוי)

בעד

ארן מחקר ופיתוח ( )1982בע"מ

1085265

71233

06/05/2019

מניות

ארן מחקר ופיתוח ( )1982בע"מ

1085265

71233

06/05/2019

מניות

מליסרון בע"מ

323014

8067760

06/05/2019

מניות

מליסרון בע"מ

323014

8067760

06/05/2019

מניות

קרור אחזקות בע"מ

621011

1218386

06/05/2019

מניות

קרור אחזקות בע"מ

621011

1218386

06/05/2019

מניות

 .1לאשר את מינויו של מר שלמה זהר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה של שלוש שנים המתחילה במועד אישור האסיפה הכללית
 .2לאשר את מינויה של גב' רינת גזית לתקופת כהונה שנייה כדירקטורית
חיצונית בחברה ,החל מתום תקופת כהונתה הראשונה (היינו ,לתקופה בת
שלוש שנים שתחילתה ביום ה)26.5.2019-
דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום
 31בדצמבר 2018
 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה
החשבון המבקר של החברה לשנת  ,2019ועד לתום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה ,וכן הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו של
רואה החשבון המבקר בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

דיון

בעד

 .8לאשר הארכת התחייבות החברה לשיפוי נושאי משרה בחברה שהינם
מקרב בעלי השליטה בחברה ו /או קרוביהם וכן לנושאי משרה בחברה
שבעלי השליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי במתן כתבי שיפוי
להם
 .9לאשר את התקשרות החברה בפוליסה לביטוח חבות נושאי משרה של
החברה (כולל דירקטורים) ,לרבות נושאי משרה אשר הם ו/או קרוביהם
הינם בעלי שליטה בחברה ,לתקופה של שלוש ( )3שנים נוספות החל ממועד
אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה.

החלטת האסיפה

נימוקים

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
מינוי רו"ח מבקר.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ולמידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ולמידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ולמידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ולמידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ולמידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע להענקת
כתב שיפוי לנושאי משרה ודירקטורים.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
פוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה
בחברה.

בעד

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

דיון

בעד

קרור אחזקות בע"מ

621011

1218386

06/05/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של מר שלמה רודב לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה

בעד

קרור אחזקות בע"מ

621011

1218386

06/05/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של מר דורון שטיגר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות
מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

קרור אחזקות בע"מ

621011

1218386

06/05/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של מר דוד שמואל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה

בעד

קרור אחזקות בע"מ

621011

1218386

06/05/2019

מניות

 .6אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצורף כנספח ב'
לדוח זימון האסיפה

בעד

גן שמואל מזון בע"מ

532010

570483

06/05/2019

מניות

מינוי גב' תמר כפיר כדירקטורית חיצונית בחברה .מוצע למנות את גב' תמר
כפיר לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת כהונה בת שלוש שנים,
שתחל במועד סיום כהונתו של מר אמנון ברודי ,דירקטור חיצוני בחברה
(קרי ,החל מיום  .)23.06.2019לפרטים אודות גב' תמר כפיר כנדרש על פי
תקנה  26בתקנות ניירות ערך ( דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל,1970-
ר' סעיף  1בהודעת זימון האסיפה ,אשר האמור בו נכלל להלן על דרך
ההפניה .להערכת דירקטוריון החברה ,בהסתמך ,בין היתר ,על שאלון
והצהרה שמסרה ,גב' תמר כפיר הינה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית,
כמשמעות מונח זה בסעיף  240לחוק החברות ובתקנות המומחיות
והכשירות .הצהרת כשירותה של גב' שתמר כפיר כדירקטורית בעלת
מומחיות חשבונאית ופיננסית ,בהתאם להוראות סעיפים 224ב' ו 241 -לחוק
החברות ,מצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה .עם מינויה כדירקטורית
חיצונית בחברה ,תהיה גב' תמר כפיר זכאית לגמול שנתי ולגמול ישיבה
בשיעור הקבוע כמשמעותו בתקנות הגמול ,וזאת בהתחשב בדרגתה של
החברה ,כפי שתהא מעת לעת ,וכן להסדרי הביטוח וההתחייבות לשיפוי,
כפי שיהיו מעת לעת ,בהתאם לתנאים החלים על יתר הדירקטורים ונושאי
המשרה בחברה ,כמפורט בתקנה 29א' בפרק ד' לדוח התקופתי של
החברה .ההחלטה המוצעת :מוצע למנות את גב' תמר כפיר כדירקטורית
חיצונית בחברה ,לתקופת כהונה בת שלוש שנים ,שתחל ביום .23.06.2019

בעד

מדיפאואר (אוברסיס) פאבליק קו .לימיטד

1139955

186243

06/05/2019

מניות

מדיפאואר (אוברסיס) פאבליק קו .לימיטד

1139955

186243

06/05/2019

מניות

הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר.2018 ,
 .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.

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

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

בעד

מדיפאואר (אוברסיס) פאבליק קו .לימיטד

1139955

186243

06/05/2019

מניות

 .3לאשר את הארכת מינויו של מר יאיר גולדפינגר כדירקטור בחברה

מדיפאואר (אוברסיס) פאבליק קו .לימיטד

1139955

186243

06/05/2019

מניות

 .4לאשר את הארכת מינויו של מר אמיר שרף כדירקטור בחברה

בעד

מדיפאואר (אוברסיס) פאבליק קו .לימיטד

1139955

186243

06/05/2019

מניות

 .5לאשר את הארכת מינויו של מר פטרוס אדאמידס כדירקטור בחברה

בעד

מדיפאואר (אוברסיס) פאבליק קו .לימיטד

1139955

186243

06/05/2019

מניות

 .6לאשר את הארכת מינויו של מר לואיס קלאפאס כדירקטור בחברה

מדיפאואר (אוברסיס) פאבליק קו .לימיטד

1139955

186243

06/05/2019

מניות

מדיפאואר (אוברסיס) פאבליק קו .לימיטד

1139955

186243

06/05/2019

מניות

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110365

455173.2

06/05/2019

איגרות חוב

 .1בחירה של אחת מבין שלוש ההצעות (שבסעיפים  1-3להלן) למכירת
מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ
("אלון")(חלק החברה) במישרין ובעקיפין ,בחברת ישראל קנדה ניהול
כבישים מהירים בע"מ ("חברת המפעיל") נוסח ההחלטה :לאשר
לדירקטוריון החברה לבצע קיבול של הצעת קיסטון (כהגדרתה להלן),
למכירת אחזקותיהן של החברה ושל אלון (חלק החברה) ,במישרין ובעקיפין,
בחברת המפעיל .)1( :קיסטון ריט בע״מ  -כפי שפורסמה ועודכנה בדיווחים
מיידיים מיום  01-2019040198-( 28.4.2019ו ,)2019-01-040600-מיום
 2019-01-040012( 23.4.2019ו )2019-01-039823 -ומיום 15.4.2019
( ,)2019-01-037453או כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה
ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה ("הצעת קיסטון") כחלק מהחלטה זו,
מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות /ואו תביעות (ככל
שיהיו) ,כלפי החברה ונושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם
מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו/או ההתקשרות בעסקה עם אלו
מהמציעות ,לרבות ,להסרת ספק ,תוצאותיהן האפשריות ,ובכלל זאת,
מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם להצעה ו/או מכירתן ,כולן
או חלקן ,למציעה ו/או למי מבעלי מנ

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

דיון

בעד

 .7לאשר את הארכת מינויה של גב' שירלי שטריפלר כדירקטורית בלתי
תלויה בחברה
 .8לאשר את הארכת התקשרות החברה עם מר יאיר גולדפינגר בהסכם
למתן שירותי יו" ר דירקטוריון עד ליום  1באפריל 2022

החלטת האסיפה

נימוקים

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות
מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
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

בעד
בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

בעד

הורד מסדר היום

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110365

455173.2

06/05/2019

איגרות חוב

 .2בחירה של אחת מבין שלוש ההצעות (שבסעיפים  1-3להלן) למכירת
מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ
("אלון")(חלק החברה) במישרין ובעקיפין ,בחברת ישראל קנדה ניהול
כבישים מהירים בע"מ ("חברת המפעיל") נוסח ההחלטה :לאשר
לדירקטוריון החברה לבצע קיבול של הצעת כלל/הפניקס (כהגדרתה להלן),
למכירת אחזקותיהן של החברה ושל אלון (חלק החברה) ,במישרין ובעקיפין,
בחברת המפעיל .)2( :גופים הקשורים לכלל חברה לביטוח בע"מ ול-
הפניקס חברה לביטוח בע"מ – כפי שפורסמה בדיווחים מיידיים מיום
 )2019-01-039763( 22.4.2019וביום ,)2019-01-040000( 23.4.2019
או כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת
ההצבעה ("הצעת כלל /הפניקס") כחלק מהחלטה זו ,מוותרים מחזיקי אגרות
החוב על טענות ו/או דרישות /ואו תביעות (ככל שיהיו) ,כלפי החברה ונושאי
המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה
ו/או ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות ,לרבות ,להסרת ספק,
תוצאותיהן האפשריות ,ובכלל זאת ,מכירת אחזקות החברה בחברות
המפעיל בהתאם להצעה ו/או מכירתן ,כולן או חלקן ,למציעה ו /או למי מבעלי
מניות האחרים בחברות ה

הורד מסדר היום

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110365

455173.2

06/05/2019

איגרות חוב

 .3בחירה של אחת מבין שלוש ההצעות (שבסעיפים  1-3להלן) למכירת
מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ
("אלון")(חלק החברה) במישרין ובעקיפין ,בחברת ישראל קנדה ניהול
כבישים מהירים בע"מ ("חברת המפעיל") נוסח ההחלטה :לאשר
לדירקטוריון החברה לבצע קיבול של הצעת דור אלון (כהגדרתה להלן),
למכירת אחזקותיהן של החברה ושל אלון (חלק החברה) ,במישרין ובעקיפין,
בחברת המפעיל .)3( :דור אלון אנרגיה בישראל ( )1988בע"מ – כפי
שפורסם בדיווח מיידי מיום  ,)201901-040024-( 23.4.2019או כל נוסח
מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה
("הצעת דור אלון") כחלק מהחלטה זו ,מוותרים מחזיקי אגרות החוב על
טענות ו/או דרישות /ואו תביעות (ככל שיהיו) ,כלפי החברה ונושאי המשרה
והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו/או
ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות ,לרבות ,להסרת ספק ,תוצאותיהן
האפשריות ,ובכלל זאת ,מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם
להצעה ו/או מכירתן ,כולן או חלקן ,למציעה ו /או למי מבעלי מניות האחרים
בחברות המפעיל ,בהתאם למנגנונים הקבועים בהסכמי בעלי המניות של
חברות המפעיל ("סעיף

הורד מסדר היום

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110365

455173.2

06/05/2019

איגרות חוב

 .בחירה של אחת מבין שתי ההצעות (שבסעיפים  4ו 5 -להלן) למכירת
מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ
("אלון")(חלק החברה) במישרין ובעקיפין ,בחברת ישראל קנדה ניהול
כבישים מהירים בע"מ ("חברת המפעיל") נוסח ההחלטה :לאשר
לדירקטוריון החברה לבצע קיבול של הצעת קיסטון (כהגדרתה להלן),
למכירת אחזקותיהן של החברה ושל אלון (חלק החברה) ,במישרין ובעקיפין,
בחברת המפעיל .)1( :קיסטון ריט בע״מ  -כפי שפורסמה ועודכנה בדיווחים
מיידיים מיום  2019-01-040198( 28.4.2019ו ,)2019-01-040600-מיום
 2019-01-040012( 23.4.2019ו ,)2019-01-039823 -ומיום 15.4.2019
( )2019-01-037453ומיום ( 2.5.2019אסמכתא ,)2019-01-042820 :או
כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת
ההצבעה ("הצעת קיסטון") .כחלק מהחלטה זו ,מוותרים מחזיקי אגרות
החוב על טענות ו/או דרישות /ואו תביעות (ככל שיהיו) ,כלפי החברה ונושאי
המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה
ו/או ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות ,לרבות ,להסרת ספק,
תוצאותיהן האפשריות ,ובכלל זאת ,מכירת אחזקות החברה בחברות
המפעיל בהתאם להצעה ו/

המלצה

ללא המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110365

455173.2

06/05/2019

איגרות חוב

 . .5בחירה של אחת מבין שתי ההצעות (שבסעיפים  4ו ) 5 -למכירת מלוא
אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ("אלון")(חלק
החברה) במישרין ובעקיפין ,בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים
בע"מ ("חברת המפעיל") נוסח ההחלטה :לאשר לדירקטוריון החברה
לבצע קיבול של הצעת דור אלון (כהגדרתה להלן) ,למכירת אחזקותיהן של
החברה ושל אלון (חלק החברה) ,במישרין ובעקיפין ,בחברת המפעיל.)1( :
דור אלון אנרגיה בישראל ( )1988בע"מ – כפי שפורסם בדיווח מיידי מיום
 )2019-01-040024( 23.4.2019ומיום ( 2.5.2019אסמכתאות-2019-01 :
 042811ו ,)2019-01-042814 -או כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי
המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה ("הצעת דור אלון") .כחלק
מהחלטה זו ,מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות /ואו
תביעות (ככל שיהיו) ,כלפי החברה ונושאי המשרה והדירקטורים בחברה
בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו/או ההתקשרות בעסקה עם אלו
מהמציעות ,לרבות ,להסרת ספק ,תוצאותיהן האפשריות ,ובכלל זאת,
מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם להצעה ו/או מכירתן ,כולן
או חלקן ,למציעה ו /או למי מבעלי מניות האחרים בחברות המפעיל

ללא המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110431

325254.2

06/05/2019

איגרות חוב

 .בחירה של אחת מבין שלוש ההצעות (שבסעיפים  1-3להלן) למכירת מלוא
אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ("אלון")(חלק
החברה) במישרין ובעקיפין ,בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים
בע"מ ("חברת המפעיל") נוסח ההחלטה :לאשר לדירקטוריון החברה
לבצע קיבול של הצעת קיסטון (כהגדרתה להלן) ,למכירת אחזקותיהן של
החברה ושל אלון (חלק החברה) ,במישרין ובעקיפין ,בחברת המפעיל.)1( :
קיסטון ריט בע״מ  -כפי שפורסמה ועודכנה בדיווחים מיידיים מיום
 01-2019040198-( 28.4.2019ו ,)2019-01-040600-מיום 23.4.2019
( 2019-01-040012ו )2019-01-039823 -ומיום -2019-01( 15.4.2019
 ,)037453או כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד
למועד נעילת ההצבעה ("הצעת קיסטון") כחלק מהחלטה זו ,מוותרים
מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות /ואו תביעות (ככל שיהיו) ,כלפי
החברה ונושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על
קיבול ההצעה ו/או ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות ,לרבות ,להסרת
ספק ,תוצאותיהן האפשריות ,ובכלל זאת ,מכירת אחזקות החברה בחברות
המפעיל בהתאם להצעה ו/או מכירתן ,כולן או חלקן ,למציעה ו/או למי מב

הורד מסדר היום

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110431

325254.2

06/05/2019

איגרות חוב

 .1בחירה של אחת מבין שלוש ההצעות (שבסעיפים  1-3להלן) למכירת
מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ
("אלון")(חלק החברה) במישרין ובעקיפין ,בחברת ישראל קנדה ניהול
כבישים מהירים בע"מ ("חברת המפעיל") נוסח ההחלטה :לאשר
לדירקטוריון החברה לבצע קיבול של הצעת כלל/הפניקס (כהגדרתה להלן),
למכירת אחזקותיהן של החברה ושל אלון (חלק החברה) ,במישרין ובעקיפין,
בחברת המפעיל .)2( :גופים הקשורים לכלל חברה לביטוח בע"מ ול-
הפניקס חברה לביטוח בע"מ – כפי שפורסמה בדיווחים מיידיים מיום
 )2019-01-039763( 22.4.2019וביום ,)2019-01-040000( 23.4.2019
או כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת
ההצבעה ("הצעת כלל /הפניקס") כחלק מהחלטה זו ,מוותרים מחזיקי
אגרות החוב על טענות ו/או דרישות /ואו תביעות (ככל שיהיו) ,כלפי החברה
ונושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול
ההצעה ו/או ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות ,לרבות ,להסרת ספק,
תוצאותיהן האפשריות ,ובכלל זאת ,מכירת אחזקות החברה בחברות
המפעיל בהתאם להצעה ו/או מכירתן ,כולן או חלקן ,למציעה ו /או למי מבעלי
מניות האחרים

הורד מסדר היום

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110431

325254.2

06/05/2019

איגרות חוב

 .2בחירה של אחת מבין שלוש ההצעות (שבסעיפים  1-3להלן) למכירת
מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ
("אלון")(חלק החברה) במישרין ובעקיפין ,בחברת ישראל קנדה ניהול
כבישים מהירים בע"מ ("חברת המפעיל") נוסח ההחלטה :לאשר
לדירקטוריון החברה לבצע קיבול של הצעת דור אלון (כהגדרתה להלן),
למכירת אחזקותיהן של החברה ושל אלון (חלק החברה) ,במישרין ובעקיפין,
בחברת המפעיל .)3( :דור אלון אנרגיה בישראל ( )1988בע"מ – כפי
שפורסם בדיווח מיידי מיום  ,)201901-040024-( 23.4.2019או כל נוסח
מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה
("הצעת דור אלון") כחלק מהחלטה זו ,מוותרים מחזיקי אגרות החוב על
טענות ו/או דרישות /ואו תביעות (ככל שיהיו) ,כלפי החברה ונושאי המשרה
והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו/או
ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות ,לרבות ,להסרת ספק ,תוצאותיהן
האפשריות ,ובכלל זאת ,מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם
להצעה ו/או מכירתן ,כולן או חלקן ,למציעה ו /או למי מבעלי מניות האחרים
בחברות המפעיל ,בהתאם למנגנונים הקבועים בהסכמי בעלי המניות של
חברות המפעיל

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110431

325254.2

06/05/2019

איגרות חוב

 .3בחירה של אחת מבין שתי ההצעות (שבסעיפים  4ו 5 -להלן) למכירת
מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ
("אלון")(חלק החברה) במישרין ובעקיפין ,בחברת ישראל קנדה ניהול
כבישים מהירים בע"מ ("חברת המפעיל") נוסח ההחלטה :לאשר
לדירקטוריון החברה לבצע קיבול של הצעת קיסטון (כהגדרתה להלן),
למכירת אחזקותיהן של החברה ושל אלון (חלק החברה) ,במישרין ובעקיפין,
בחברת המפעיל .)1( :קיסטון ריט בע״מ  -כפי שפורסמה ועודכנה בדיווחים
מיידיים מיום  2019-01-040198( 28.4.2019ו ,)2019-01-040600-מיום
 2019-01-040012( 23.4.2019ו ,)2019-01-039823 -ומיום 15.4.2019
( )2019-01-037453ומיום ( 2.5.2019אסמכתא ,)2019-01-042820 :או
כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת
ההצבעה ("הצעת קיסטון") .כחלק מהחלטה זו ,מוותרים מחזיקי אגרות
החוב על טענות ו/או דרישות /ואו תביעות (ככל שיהיו) ,כלפי החברה ונושאי
המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה
ו/או ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות ,לרבות ,להסרת ספק,
תוצאותיהן האפשריות ,ובכלל זאת ,מכירת אחזקות החברה בחברות
המפעיל בהתאם להצעה ו

ללא המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110431

325254.2

06/05/2019

איגרות חוב

 .4בחירה של אחת מבין שתי ההצעות (שבסעיפים  4ו ) 5 -למכירת מלוא
אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ("אלון")(חלק
החברה) במישרין ובעקיפין ,בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים
בע"מ ("חברת המפעיל") נוסח ההחלטה :לאשר לדירקטוריון החברה
לבצע קיבול של הצעת דור אלון (כהגדרתה להלן) ,למכירת אחזקותיהן של
החברה ושל אלון (חלק החברה) ,במישרין ובעקיפין ,בחברת המפעיל.)1( :
דור אלון אנרגיה בישראל ( )1988בע"מ – כפי שפורסם בדיווח מיידי מיום
 )2019-01-040024( 23.4.2019ומיום ( 2.5.2019אסמכתאות-2019-01 :
 042811ו ,)2019-01-042814 -או כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי
המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה ("הצעת דור אלון") .כחלק
מהחלטה זו ,מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות /ואו
תביעות (ככל שיהיו) ,כלפי החברה ונושאי המשרה והדירקטורים בחברה
בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו/או ההתקשרות בעסקה עם אלו
מהמציעות ,לרבות ,להסרת ספק ,תוצאותיהן האפשריות ,ובכלל זאת,
מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם להצעה ו/או מכירתן ,כולן
או חלקן ,למציעה ו /או למי מבעלי מניות האחרים בחברות המפעיל,

ללא המלצה

המלצה

החלטת האסיפה

הורד מסדר היום

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110480

183028.9

06/05/2019

איגרות חוב

 .1בחירה של אחת מבין שלוש ההצעות (שבסעיפים  1-3להלן) למכירת
מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ
("אלון")(חלק החברה) במישרין ובעקיפין ,בחברת ישראל קנדה ניהול
כבישים מהירים בע"מ ("חברת המפעיל") נוסח ההחלטה :לאשר
לדירקטוריון החברה לבצע קיבול של הצעת קיסטון (כהגדרתה להלן),
למכירת אחזקותיהן של החברה ושל אלון (חלק החברה) ,במישרין ובעקיפין,
בחברת המפעיל .)1( :קיסטון ריט בע״מ  -כפי שפורסמה ועודכנה בדיווחים
מיידיים מיום  01-2019040198-( 28.4.2019ו ,)2019-01-040600-מיום
 2019-01-040012( 23.4.2019ו )2019-01-039823 -ומיום 15.4.2019
( ,)2019-01-037453או כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה
ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה ("הצעת קיסטון") כחלק מהחלטה זו,
מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות /ואו תביעות (ככל
שיהיו) ,כלפי החברה ונושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם
מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו/או ההתקשרות בעסקה עם אלו
מהמציעות ,לרבות ,להסרת ספק ,תוצאותיהן האפשריות ,ובכלל זאת,
מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם להצעה ו/או מכירתן ,כולן
או חלקן ,למציעה ו/או למי מבעלי מנ

הורד מסדר היום

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110480

183028.9

06/05/2019

איגרות חוב

 .2בחירה של אחת מבין שלוש ההצעות (שבסעיפים  1-3להלן) למכירת
מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ
("אלון")(חלק החברה) במישרין ובעקיפין ,בחברת ישראל קנדה ניהול
כבישים מהירים בע"מ ("חברת המפעיל") נוסח ההחלטה :לאשר
לדירקטוריון החברה לבצע קיבול של הצעת כלל/הפניקס (כהגדרתה להלן),
למכירת אחזקותיהן של החברה ושל אלון (חלק החברה) ,במישרין ובעקיפין,
בחברת המפעיל .)2( :גופים הקשורים לכלל חברה לביטוח בע"מ ול-
הפניקס חברה לביטוח בע"מ – כפי שפורסמה בדיווחים מיידיים מיום
 )2019-01-039763( 22.4.2019וביום ,)2019-01-040000( 23.4.2019
או כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת
ההצבעה ("הצעת כלל /הפניקס") כחלק מהחלטה זו ,מוותרים מחזיקי אגרות
החוב על טענות ו/או דרישות /ואו תביעות (ככל שיהיו) ,כלפי החברה ונושאי
המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה
ו/או ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות ,לרבות ,להסרת ספק,
תוצאותיהן האפשריות ,ובכלל זאת ,מכירת אחזקות החברה בחברות
המפעיל בהתאם להצעה ו/או מכירתן ,כולן או חלקן ,למציעה ו /או למי מבעלי
מניות האחרים בחברות ה

הורד מסדר היום

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110480

183028.9

06/05/2019

איגרות חוב

 .3בחירה של אחת מבין שלוש ההצעות (שבסעיפים  1-3להלן) למכירת
מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ
("אלון")(חלק החברה) במישרין ובעקיפין ,בחברת ישראל קנדה ניהול
כבישים מהירים בע"מ ("חברת המפעיל") נוסח ההחלטה :לאשר
לדירקטוריון החברה לבצע קיבול של הצעת דור אלון (כהגדרתה להלן),
למכירת אחזקותיהן של החברה ושל אלון (חלק החברה) ,במישרין ובעקיפין,
בחברת המפעיל .)3( :דור אלון אנרגיה בישראל ( )1988בע"מ – כפי
שפורסם בדיווח מיידי מיום  ,)201901-040024-( 23.4.2019או כל נוסח
מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה
("הצעת דור אלון") כחלק מהחלטה זו ,מוותרים מחזיקי אגרות החוב על
טענות ו/או דרישות /ואו תביעות (ככל שיהיו) ,כלפי החברה ונושאי המשרה
והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו/או
ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות ,לרבות ,להסרת ספק ,תוצאותיהן
האפשריות ,ובכלל זאת ,מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם
להצעה ו/או מכירתן ,כולן או חלקן ,למציעה ו /או למי מבעלי מניות האחרים
בחברות המפעיל ,בהתאם למנגנונים הקבועים בהסכמי בעלי המניות של
חברות המפעיל ("סעיף

הורד מסדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110480

183028.9

06/05/2019

איגרות חוב

 .בחירה של אחת מבין שתי ההצעות (שבסעיפים  4ו 5 -להלן) למכירת
מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ
("אלון")(חלק החברה) במישרין ובעקיפין ,בחברת ישראל קנדה ניהול
כבישים מהירים בע"מ ("חברת המפעיל") נוסח ההחלטה :לאשר
לדירקטוריון החברה לבצע קיבול של הצעת קיסטון (כהגדרתה להלן),
למכירת אחזקותיהן של החברה ושל אלון (חלק החברה) ,במישרין ובעקיפין,
בחברת המפעיל .)1( :קיסטון ריט בע״מ  -כפי שפורסמה ועודכנה בדיווחים
מיידיים מיום  2019-01-040198( 28.4.2019ו ,)2019-01-040600-מיום
 2019-01-040012( 23.4.2019ו ,)2019-01-039823 -ומיום 15.4.2019
( )2019-01-037453ומיום ( 2.5.2019אסמכתא ,)2019-01-042820 :או
כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת
ההצבעה ("הצעת קיסטון") .כחלק מהחלטה זו ,מוותרים מחזיקי אגרות
החוב על טענות ו/או דרישות /ואו תביעות (ככל שיהיו) ,כלפי החברה ונושאי
המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה
ו/או ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות ,לרבות ,להסרת ספק,
תוצאותיהן האפשריות ,ובכלל זאת ,מכירת אחזקות החברה בחברות
המפעיל בהתאם להצעה ו/

ללא המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110480

183028.9

06/05/2019

איגרות חוב

 . .5בחירה של אחת מבין שתי ההצעות (שבסעיפים  4ו ) 5 -למכירת מלוא
אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ("אלון")(חלק
החברה) במישרין ובעקיפין ,בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים
בע"מ ("חברת המפעיל") נוסח ההחלטה :לאשר לדירקטוריון החברה
לבצע קיבול של הצעת דור אלון (כהגדרתה להלן) ,למכירת אחזקותיהן של
החברה ושל אלון (חלק החברה) ,במישרין ובעקיפין ,בחברת המפעיל.)1( :
דור אלון אנרגיה בישראל ( )1988בע"מ – כפי שפורסם בדיווח מיידי מיום
 )2019-01-040024( 23.4.2019ומיום ( 2.5.2019אסמכתאות-2019-01 :
 042811ו ,)2019-01-042814 -או כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי
המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה ("הצעת דור אלון") .כחלק
מהחלטה זו ,מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות /ואו
תביעות (ככל שיהיו) ,כלפי החברה ונושאי המשרה והדירקטורים בחברה
בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו/או ההתקשרות בעסקה עם אלו
מהמציעות ,לרבות ,להסרת ספק ,תוצאותיהן האפשריות ,ובכלל זאת,
מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם להצעה ו/או מכירתן ,כולן
או חלקן ,למציעה ו /או למי מבעלי מניות האחרים בחברות המפעיל

ללא המלצה

הרודיום השקעות בע"מ

1104363

90429

07/05/2019

מניות

 .1אישור התקשרות החברה בהסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה ונושיה
לפי סעיף  350וסעיף  303לחוק החברות במסגרתו ,בין היתר ,תבוצע
הקצאה של  74.99%מההון המונפק והנפרע של החברה (להלן" :המניות
המוקצות") בתמורה להקצאת  100%מהפעילות של פנאקסיה ישראל
בתחום הקנאביס הרפואי ,כאשר מניות החברה המוקצות תהיינה נקיות
וחופשיות מכל זכות צד ג' כמקובל ,למעט חסימת ניירות הערך על פי סעיף
15ג' לחוק ניירות ערך ותקנותיו ,וכן אישור כל ההחלטות הנלוות המפורטות
במסגרת סעיף  1לדוח הזימון ואשר נדרשות להשלמת העסקה כאמור
והוצאתה אל הפועל על פי תנאיה/

נגד

גנריישן קפיטל

1156926

0

07/05/2019

מניות

גנריישן קפיטל

1156926

0

07/05/2019

מניות

גנריישן קפיטל

1156926

0

07/05/2019

מניות

גנריישן קפיטל

1156926

0

07/05/2019

מניות

גנריישן קפיטל

1156926

0

07/05/2019

מניות

גנריישן קפיטל

1156926

0

07/05/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2018כפי שפורסמו ביום  26במרץ
( 2019מס' אסמכתא)2019-01-025188 :
 .2מינויו מחדש של משרד  KPMGסומך חייקין רואי חשבון ,כרואה החשבון
המבקר של החברה ,החל ממועד אישור האסיפה ועד תום האסיפה הכללית
השנתית הבאה
 .3מינויו לראשונה של מר אשר גרינבאום כדירקטור חיצוני בדירקטוריון
החברה ,לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור
האסיפה
 .4מינויו לראשונה של מר דוד ברוך כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה,
לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה
 .5מינויו לראשונה של מר יובל ברונשטיין כדירקטור חיצוני בדירקטוריון
החברה ,לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור
האסיפה
 .6מינויה לראשונה של הגברת ענת קינן כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון
החברה ,לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור
האסיפה

החלטת האסיפה

נימוקים

מדיניות אנטרופי בנושא עסקאות מיזוג מהותיות

דיון

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

בעד

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

בעד

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

בעד

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

בעד

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

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1120872

219348.5

07/05/2019

איגרות חוב

ארד בע"מ

1091651

1137613

07/05/2019

מניות

ארד בע"מ

1091651

1137613

07/05/2019

מניות

ארד בע"מ

1091651

1137613

07/05/2019

מניות

ארד בע"מ

1091651

1137613

07/05/2019

מניות

ארד בע"מ

1091651

1137613

07/05/2019

מניות

ארד בע"מ

1091651

1137613

07/05/2019

מניות

ארד בע"מ

1091651

1137613

07/05/2019

מניות

ארד בע"מ

1091651

1137613

07/05/2019

מניות

ארד בע"מ

1091651

1137613

07/05/2019

מניות

ארד בע"מ

1091651

1137613

07/05/2019

מניות

ארד בע"מ

1091651

1137613

07/05/2019

מניות

ארד בע"מ

1091651

1137613

07/05/2019

מניות

ארד בע"מ

1091651

1137613

07/05/2019

מניות

ארד בע"מ

1091651

1137613

07/05/2019

מניות

אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ

720011

1480893

07/05/2019

מניות

 .1מינוי של משרד  KPMGסומך חייקין כרואה החשבון המבקר של החברה,
חלף משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' ,החל ממועד אישור
המינוי על ידי האסיפה ועד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה,
ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו ,כמפורט בדוח הזימון.

בבילון בע"מ

1101666

77921

07/05/2019

מניות

דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018

בבילון בע"מ

1101666

77921

07/05/2019

מניות

בבילון בע"מ

1101666

77921

07/05/2019

מניות

בבילון בע"מ

1101666

77921

07/05/2019

מניות

 .4מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים לתקופת כהונה נוספת -מוצע
לאשר את מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת כיום בדירקטוריון
החברה ,אשר איננה דירקטורית חיצונית ,הגב' שנית פאר צפוני ,לתקופת
כהונה נוספת ,החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית כמפורט
בדוח הזימון .למען הסר ספק ,יובהר כי הגב' שנית פאר צפוני אינה זכאית
לשכר בגין כהונתה כדירקטורית בחברה .הצהרות הכשירות של שנית פאר
צפוני בהתאם להוראות סעיף 224ב(א) לחוק החברות מצורפת כנספח א'
לכתב ההצבעה.

נגד

בבילון בע"מ

1101666

77921

07/05/2019

מניות

 .5מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים לתקופת כהונה נוספת -מוצע
לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה,
אשר אינו דירקטור חיצוני ,ה" ה ערן הדר כדירקטור בלתי תלוי בחברה,
לתקופת כהונה נוספת ,החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית
כמפורט בדוח הזימון .הצהרות הכשירות של ערן הדר בהתאם להוראות
סעיף 224ב(א) לחוק החברות מצורפת כנספח א' לכתב ההצבעה.

בעד

נושאים שעל סדר היום
 .1.1דיווח ועדכון מאת נציגי סרצ' לייט ונציגי החברה בדבר הצעת
( .Searchlight Capital Partners, L.Pלהלן" :סרצ'לייט") לביצוע השקעה
בחברה (להלן" :ההצעה") .1.2 .דיווח ועדכון מאת ב" כ נציגי החברה וב"כ
הנאמן על מצב עסקי החברה והתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים
שהתקיימה ביום  14.4.19ועד למועד האסיפה .1.3 .דיון בנושאים נוספים
ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן.
דיון בדו" חות הכספיים ובדו" ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018
 .2למנות מחדש את משרד רואי חשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואה
חשבון מבקר של החברה .להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו של
רואה החשבון המבקר תמורת פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים
לחברה שאינם פעולת ביקורת.
 .3לתקן את תקנה  74ולבטל את תקנה  76לתקנון כמפורט בנוסח המצורף
לדוח זה כנספח א'
 .4למנות את דר הוגו צ'אופן ,כדירקטור בחברה ( שאינו דירקטור חיצוני)
באותם תנאי כהונה
 .5למנות את סרחיו וקסלר ,כדירקטור בחברה ( שאינו דירקטור חיצוני)
באותם תנאי כהונה
 .6למנות את שחם מיטלר ,כדירקטור בחברה ( שאינו דירקטור חיצוני)
באותם תנאי כהונה
 .7למנות את עמוס בן דרור ,כדירקטור בחברה ( שאינו דירקטור חיצוני)
באותם תנאי כהונה
 .8למנות את רוני ברניר כדירקטור בחברה ( שאינו דירקטור חיצוני) באותם
תנאי כהונה
 .9למנות את דניאל ווקנין ,כדירקטור בחברה ( שאינו דירקטור חיצוני)
באותם תנאי כהונה
 .10למנות את אפרים אברמזון ,כדירקטור בחברה ( שאינו דירקטור חיצוני)
באותם תנאי כהונה
 .11למנות את אריק כהן ,כדירקטור בחברה ( שאינו דירקטור חיצוני) באותם
תנאי כהונה
 .12למנות את שמעון צור ,כדירקטור בחברה ( שאינו דירקטור חיצוני)
באותם תנאי כהונה
 .13למנות את שמואל לשם ,כדירקטור חברה ( שאינו דירקטור חיצוני) החל
ממועד אישור האסיפה הכללית ,כולל תנאי כהונה והעסקתו כמקובל בחברה
 .14למנות את אורי מיטל ,כדירקטור חברה ( שאינו דירקטור חיצוני) החל
ממועד אישור האסיפה הכללית ,כולל תנאי כהונה והעסקתו כמקובל בחברה

 .2מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר  -אישור מינויו מחדש של
קסלמן וקסלמן כרואי החשבון של החברה לשנת  2019והסמכת דירקטוריון
החברה לקבוע את שכרם.
 .3מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים לתקופת כהונה נוספת -מוצע
לאשר את מינוייו מחדש של הדירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה,
אשר אינו דירקטור חיצוני ,ה"ה נועם לניר ,לתקופת כהונה נוספת ,החל
ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית כמפורט בדוח הזימון .הצהרות
הכשירות של נועם לניר בהתאם להוראות סעיף 224ב(א) לחוק החברות
מצורפת כנספח א' לכתב ההצבעה.

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון

דיון

דיון

בעד

מדיניות אנטרופי בנושא מינוי משרד רו"ח מבקר
שינויים בתקנון החברה ובמתכונת דיווח ,בהתאם
לס''  16למדיניות
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 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 והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

נגד
נגד
נגד
נגד
נגד
נגד
נגד
נגד
נגד
נגד
נגד
נגד

בעד

דיון

נימוקים

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

דיון

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
מינוי רו"ח מבקר.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
מבנה הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
מבנה הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
מבנה הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

בבילון בע"מ

1101666

77921

07/05/2019

מניות

בבילון בע"מ

1101666

77921

07/05/2019

מניות

בבילון בע"מ

1101666

77921

07/05/2019

מניות

מיטרוניקס בע"מ

1091065

2579625

07/05/2019

מניות

מיטרוניקס בע"מ

1091065

2579625

07/05/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום
 .6מינוי דירקטורית חיצונית לתקופת כהונה נוספת -מוצע לאשר את מינויה
מחדש של הדירקטורית החיצונית המכהנת כיום בדירקטוריון החברה ,גברת
זיוה פתיר ,לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים ,החל מיום  3ביוני ,2019
מועד סיום כהונתה הנוכחית ,כמפורט בדוח הזימון .גברת פתיר מסרה
לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים  224ב ו 241-לחוק החברות ,אשר העתק
ממנה מצורף כנספח ג' לדוח מיידי זה.
 .7מינוי דירקטורית חיצונית -מוצע לאשר את מינויה של הגב' ריטה אבני
כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת כהונה בת  3שנים החל מיום  3ביוני
 ,2019כמפורט בדוח הזימון .גב' אבני מסרה לחברה הצהרה בהתאם
לסעיפים  224ב ו 241-לחוק החברות ,אשר העתק ממנה מצורף כנספח ד'
לדוח מיידי זה.
 .8אישור מדיניות תגמול -תיקונים למדיניות התגמול ,של החברה מיום 29
במאי 2016 ,על מנת שתשקף את השינויים שחלו בתחום פעילות החברה
ותמלא אחר הצרכים המאפיינים את תחום הפעילות האמור כמפורט בדוח
הזימון.
דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר2018 ,
מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר :קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ודיווח
על שכרו לשנת 2018

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
מבנה הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
מבנה הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
מדיניות התגמול.

דיון
בעד

מיטרוניקס בע"מ

1091065

2579625

07/05/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של מר יונתן בשיא כדירקטור בחברה

בעד

מיטרוניקס בע"מ

1091065

2579625

07/05/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של מר אבנר אלתרלוי כדירקטור בחברה

בעד

מיטרוניקס בע"מ

1091065

2579625

07/05/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של מר שמעון זילס כדירקטור בחברה

בעד

מיטרוניקס בע"מ

1091065

2579625

07/05/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של מר דן ללוז כדירקטור בחברה

בעד

מיטרוניקס בע"מ

1091065

2579625

07/05/2019

מניות

 .7מינוי מחדש של מר ג'רמי פרלינג כדירקטור בחברה

בעד

מיטרוניקס בע"מ

1091065

2579625

07/05/2019

מניות

 .8מינוי מחדש של גב' עירית מור כדירקטורית בחברה

בעד

מיטרוניקס בע"מ

1091065

2579625

07/05/2019

מניות

 .9מינוי מחדש של מר אריאל ברין דולינקו כדירקטור בחברה

בעד

מיטרוניקס בע"מ

1091065

2579625

07/05/2019

מניות

 .10אישור תקרה ויעדי מענק שנתי של מנכ"ל החברה ,מר אייל טריבר,
לשנת  2019בהתאם למדיניות התגמול של החברה

בעד

מיטרוניקס בע"מ

1091065

2579625

07/05/2019

מניות

 .11אישור העלאת שכרו של מנכ"ל החברה ,מר אייל טריבר

בעד

מיטרוניקס בע"מ

1091065

2579625

07/05/2019

מניות

 .12תיקון תקנון החברה ,כמפורט בסעיף  1.6לדוח זימון האסיפה

בעד

אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ

387019

3048376

07/05/2019

מניות

 .1הארכת תקופת הכהונה של הדירקטור החיצוני ,מר רוני בר און ,לתקופת
כהונה נוספת עד ליום  9.5.2022שיחל מיום סיום הכהונה הקודמת שאושרה
ידי האסיפה הכללית של החברה (קרי ,החל מיום  ;)8.5.2019מר רוני בר
און ימשיך להיות זכאי לכל התנאים כמקובל בחברה ביחס לדירקטורים
חיצוניים ,לרבות ,אך לא רק ,גמול שנתי וגמול השתתפות ,היכללות בפוליסת
הביטוח לנושאי משרה הקיימת בחברה ,שיפוי וכיו"ב ,וזאת כמפורט
בדיווחיה המיידים של החברה ,לרבות בהתחשב בכך ,כי דירקטוריון החברה
אישר ,בשים לב להצהרתו של מר דוד גרנות ,כי המועמד הינו "דירקטור
חיצוני מומחה" כמשמעותו בתקנות החברות ( כללים בדבר גמול והוצאות
לדירקטור חיצוני) ,תש"ס"( 2000-תקנות הגמול") ,ועל כן יהא זכאי לתוספת
כקבוע בתקנות האמורות באופן שגמולו יהיה הסכום השווה לממוצע שבין
הסכום המרבי לבין הסכום המזערי ( כמשמעו בתוספת השנייה והשלישית
לתקנות הגמול ,לפי העניין) (היינו ,הסכום המזערי בצירוף הסכום המרבי
לדירקטור חיצוני מומחה חלקי שתיים) ,כפי שמתעדכן מאליו מעת לעת,
וזאת בהתחשב בשינויים במדד ובדרגתה של החברה ( נכון ליום דיווח זה,
דרגה ה').

בעד

ביטפארמס בע"מ

1080241

123750

07/05/2019

מניות

 .1אישור העמדת בטוחות על ידי החברה לצורך קבלת הפעימה השלישית
ואילך להבטחת פירעון הסכומים שיגיעו לחברת Dominion Capital LLC
(" דומיניון") מ ,Backbone Hosting Solutions Inc ("Backbone"( -חברה
בת של החברה ,בקשר עם הסכם בין  Backboneלדומיניון להעמדת
הלוואה ב 4-פעימות שוות למימון פעילותה של  Backboneומתן אופציות
לדומיניון לרכישת מניות רגילות של  Bitfarms Ltdאשר יומרו לאופציות
למניות רגילות של החברה ככל שההסדר לפי סעיף  350לחוק החברות לא
יושלם בתוך התקופה שנקבעה בהסכם ההלוואה.

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות
מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
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
תגמול בכירים ,רכיב משתנה במזומן ,בהתאם לס'' 3
למדיניות
תגמול בכירים ,רכיב קבוע ,בהתאם לס'' 4.2.2
למדיניות
שינויים בתקנון החברה ובמתכונת דיווח ,בהתאם
לס''  16למדיניות

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

עסקאות עם בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1120872

219348.5

07/05/2019

איגרות חוב

 .1.1הבאת עמדת אינדיקטיבית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של
החברה להצעה לביצוע השקעה בחברה :לתמוך (הצבעה בעד) או לא
לתמוך (הצבעה נגד) אינדיקטיבית בהצעת Searchlight Capital
( .Partners, L.Pלהלן" :סרצ'לייט") לביצוע השקעה בחברה כמפורט בדיווח
מיידי של החברה מיום ( 2/5/2019להלן":ההצעה")  ,ובכפוף לכך שההסכם/
ההסדר הסופי יובא לאישור מחזיקי אגרות החוב .מובהר כי ההחלטה בסעיף
זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה ,ולעניין
זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מהצעת
ההחלטה הנ"ל .הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף  1.1לעיל הינו רוב
רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים .אופן בדיקת
מעמדו של מחזיק כבעל " עניין מנוגד" ,לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי
אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה ,תיערך בהתאם
לנספח ב' לכתב ההצבעה.

ללא המלצה

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716019

36085

07/05/2019

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת שנסתיימה ביום 31
בדצמבר 2018

דיון

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716019

36085

07/05/2019

מניות

 .2אישור מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים של החברה

בעד

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716019

36085

07/05/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של הגב' ארנה טופל כדירקטורית בחברה

נגד

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716019

36085

07/05/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של הגב' שרונה שניצר כדירקטורית בחברה

נגד

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716019

36085

07/05/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של מר ערן בן עזר כדירקטור בחברה

נגד

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716019

36085

07/05/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של מר משה לוסקי כדירקטור בחברה

נגד

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716019

36085

07/05/2019

מניות

 .7מינוי מחדש של מר אלחנן הראל כדירקטור בחברה

נגד

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716019

36085

07/05/2019

מניות

 .8מינוי מחדש של הגב' רבקה בן עזר כדירקטורית בחברה

נגד

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716019

36085

07/05/2019

מניות

 .9מינוי מחדש של מר שי שניצר כדירקטור בחברה

נגד

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716019

36085

07/05/2019

מניות

 .10מינוי מחדש של הגב' עדי מאייר כדירקטור בחברה

נגד

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716019

36085

07/05/2019

מניות

 . .11שינוי מבנה והרכב דירקטוריון החברה

בעד

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716035

36085

07/05/2019

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת שנסתיימה ביום 31
בדצמבר 2018

דיון

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716035

36085

07/05/2019

מניות

 .2אישור מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים של החברה

בעד

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716035

36085

07/05/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של הגב' ארנה טופל כדירקטורית בחברה

נגד

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716035

36085

07/05/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של הגב' שרונה שניצר כדירקטורית בחברה

נגד

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716035

36085

07/05/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של מר ערן בן עזר כדירקטור בחברה

נגד

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716035

36085

07/05/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של מר משה לוסקי כדירקטור בחברה

נגד

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716035

36085

07/05/2019

מניות

 .7מינוי מחדש של מר אלחנן הראל כדירקטור בחברה

נגד

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716035

36085

07/05/2019

מניות

 .8מינוי מחדש של הגב' רבקה בן עזר כדירקטורית בחברה

נגד

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716035

36085

07/05/2019

מניות

 .9מינוי מחדש של מר שי שניצר כדירקטור בחברה

נגד

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716035

36085

07/05/2019

מניות

 .10מינוי מחדש של הגב' עדי מאייר כדירקטור בחברה

נגד

י.ס.פ .מטעי הדר ישראל בע"מ

716035

36085

07/05/2019

מניות

 . .11שינוי מבנה והרכב דירקטוריון החברה

אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ

5010129

1059074

07/05/2019

מניות

אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ

5010129

1059074

07/05/2019

מניות

ענבר גרופ פיננסים בע"מ

424010

27541

08/05/2019

מניות

עדכון מדיניות התגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה
בחברה ,בהתאם לשינויים המסומנים בנוסח המדיניות המצורף כנספח א'
לדוח זימון האסיפה .אישור מדיניות התגמול לא יביא להארכת תוקפה של
מדיניות התגמול שהינו עד ליום  14במאי 2021
 .2מינוי גב' מרים גז כדירקטורית חיצונית בחברה בתוקף ממועד אישור
האסיפה (קרי ,יום  7במאי  2019או כל מועד אחר בו יתקבל אישור
האסיפה) והענקה לה של כתב שיפוי בנוסח המקובל בחברה
 .1אישור מענק מיוחד בגין שנת  2018לגלי ליברמן ,יו"ר דירקטוריון החברה.

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

דיון
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 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
דיון
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 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

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

בעד

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

נגד

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

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

ענבר גרופ פיננסים בע"מ

424010

27541

08/05/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום
 .2אישור מענק מיוחד בגין שנת  2018ליאיר פודים ,סגן יו" ר דירקטוריון
החברה.
 .3מינוי גב' אורית ברזילי לכהונה שנייה בת  3שנים כדירקטורית חיצונית
בדירקטוריון החברה.

המלצה

ענבר גרופ פיננסים בע"מ

424010

27541

08/05/2019

מניות

ענבר גרופ פיננסים בע"מ

424010

27541

08/05/2019

מניות

 .4דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018

ענבר גרופ פיננסים בע"מ

424010

27541

08/05/2019

מניות

 .5מינוי גב' גלי ליברמן כדירקטורית בדירקטוריון החברה.

בעד

ענבר גרופ פיננסים בע"מ

424010

27541

08/05/2019

מניות

 .6מינוי מר יאיר פודים כדירקטור בדירקטוריון החברה.

בעד

ענבר גרופ פיננסים בע"מ

424010

27541

08/05/2019

מניות

 .7מינוי מר עמית ברגר כדירקטור בדירקטוריון החברה.

נגד

ענבר גרופ פיננסים בע"מ

424010

27541

08/05/2019

מניות

 .8מינוי מר אמיר איל כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

ענבר גרופ פיננסים בע"מ

424010

27541

08/05/2019

מניות

 .9מינוי רואה החשבון המבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו

בעד

כפרית תעשיות ( )1993בע"מ

522011

371091

12/05/2019

מניות

דיון והצגת הדו"חות הכספיים השנתיים של החברה לשנת  2017ולשנת
2018

דיון

כפרית תעשיות ( )1993בע"מ

522011

371091

12/05/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של רם בלינקוב המכהן כדירקטור בחברה

בעד

כפרית תעשיות ( )1993בע"מ

522011

371091

12/05/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של רז דיאור המכהן כדירקטור בחברה

בעד

כפרית תעשיות ( )1993בע"מ

522011

371091

12/05/2019

מניות

 . .4מינוי מחדש של תרצה פלורנטין המכהנת כדירקטורית בחברה.

בעד

כפרית תעשיות ( )1993בע"מ

522011

371091

12/05/2019

מניות

 . .5מינוי מחדש של רפי עדס המכהן כדירקטור בחברה

בעד

כפרית תעשיות ( )1993בע"מ

522011

371091

12/05/2019

מניות

 . .6מינוי של נעם שטהל לדירקטור

בעד

כפרית תעשיות ( )1993בע"מ

522011

371091

12/05/2019

מניות

 . .7מינוי של אורי אפשטיין לדירקטור

בעד

כפרית תעשיות ( )1993בע"מ

522011

371091

12/05/2019

מניות

 . .8מינוי של אביב קוץ לדירקטור

בעד

כפרית תעשיות ( )1993בע"מ

522011

371091

12/05/2019

מניות

 . .9אישור מינוי מחדש של רוני מנינגר המכהנת כדירקטורית חיצונית
בחברה

בעד

אלון חיפושי גז טבעי בע"מ

1117688

474482

12/05/2019

מניות

אלון חיפושי גז טבעי בע"מ

1117688

474482

12/05/2019

מניות

טלרד נטוורקס בע"מ

1140953

97016

12/05/2019

מניות

טלרד נטוורקס בע"מ

1140953

97016

12/05/2019

מניות

מן הגורן פיתוח בע"מ

1080522

68471

12/05/2019

מניות

מן הגורן פיתוח בע"מ

1080522

68471

12/05/2019

מניות

מן הגורן פיתוח בע"מ

1080522

68471

12/05/2019

מניות

אזורים -חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ

715011

859399

13/05/2019

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
 .3תיקון תקנון החברה  -פטור מאחריות לנושאי המשרה בחברה ,אופן
פרסום מודעה על זימון אסיפה ותיקונים נוספים שאינם מהותיים
דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של החברה לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר 2018

תגמול בכירים ,רכיב משתנה במזומן ,בהתאם לס'' 3
למדיניות
מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

בעד

דיון

 .1מינויו של מר אמיר חיאק לכהן כדירקטור חיצוני בחברה וקביעת תנאי
כהונתו
 .2מינויו של מר יאיר קויש לכהן כדירקטור חיצוני בחברה וקביעת תנאי
כהונתו
 .1אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה הנכנס ,מר מוטי אלמליח,
ובכלל כך הקצאת אופציות בהתאם לתנאי כהונתו .נוסח ההחלטה המוצעת -
"לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה הנכנס ,מר מוטי
אלמליח ,לרבות הקצאת אופציות הניתנות למימוש למניות החברה ,כמפורט
בסעיף  2.2לדוח הזימון".
 .2עדכון מדיניות התגמול של החברה (כפי שאושרה ביום  4.6.2018על ידי
האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה) .נוסח ההחלטה המוצעת -
" לאשר את עדכון מדיניות התגמול של החברה ,בהתאם לנוסח מדיניות
התגמול המעודכנת המצורפת כנספח א' לדוח הזימון".
 .1אישור הענקת התחייבות למתן שיפוי לנושאי משרה הנמנים על בעלי
השליטה וקרוביהם

החלטת האסיפה

בעד

בעד
בעד

נימוקים

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
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 רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות
דיון
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
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

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

בעד

בעד

בעד
דיון

שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות
מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''''
 1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות פטור
לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'''' 13
למדיניות פטור לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם
לס''  13למדיניות
שינויים בתקנון החברה ובמתכונת דיווח ,בהתאם
לס''  16למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אזורים -חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ

715011

859399

13/05/2019

מניות

אזורים -חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ

715011

859399

13/05/2019

מניות

אזורים -חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ

715011

859399

13/05/2019

מניות

אזורים -חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ

715011

859399

13/05/2019

מניות

אזורים -חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ

715011

859399

13/05/2019

מניות

אזורים -חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ

715011

859399

13/05/2019

מניות

אזורים -חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ

715011

859399

13/05/2019

מניות

אמ.די.ג'י .ריאל אסטייט גלובל לימיטד

1140557

264968.9

13/05/2019

איגרות חוב

אמ.די.ג'י .ריאל אסטייט גלובל לימיטד

1142504

265311.5

13/05/2019

איגרות חוב

אמ.די.ג'י .ריאל אסטייט גלובל לימיטד

1142504

265311.5

13/05/2019

איגרות חוב

קרדן אן.וי.

1105535

63129.5

13/05/2019

איגרות חוב

 .1להורות לנאמן לדחות את מועד הפדיון הסופי של הקרן והריבית למחזיקי
אגרות החוב (סדרה א') הקבוע ליום  , 20.5.2019ליום  22בספטמבר,
 2019או מועד אחר בסמוך כפי שיקבע בתיאום עם הבורסה לניירות ערך.
הדחיה כאמור נעשית תוך הבהרה למען הסר ספק כי :הריבית וריבית
הפיגורים על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור)
תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו .יודגש ,כי למעט
השינוי במועדי הריבית והקרן ,כמפורט בסעיף זה לעיל ,לא הוחלט על כל
שינוי אחר או נוסף בתנאי אגרות החוב או בשטר הנאמנות .למען הסר ספק
דחיית המועדים כאמור הינה טכנית בלבד ונועדה כדי למנוע את גריעת
אגרות החוב (סדרה א') מן המסחר בבורסה .יובהר כי אין בדחייה זו ,משום
ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') על זכות כלשהי ואין בה
כדי לגרוע מזכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') או להוות משום
ויתור על סעדים המוקנים להם על פי שטר הנאמנות ו /או הדין בשל אי ביצוע
התחייבויות החברה במלואן ובמועדן .הצעת ההחלטה בסעיף זה כפופה
להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' להלן ,ולעניין זה יראו את האמור
בנספח א' לכתב ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מה

ללא המלצה

הרודיום השקעות בע"מ

1104363

90429

14/05/2019

מניות

 .1אישור התקשרות החברה בהסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה ונושיה
לפי סעיף  350וסעיף  303לחוק החברות במסגרתו ,בין היתר ,תבוצע
הקצאה של  74.99%מההון המונפק והנפרע של החברה (להלן" :המניות
המוקצות") בתמורה להקצאת  100%מהפעילות של פנאקסיה ישראל
בתחום הקנאביס הרפואי ,כאשר מניות החברה המוקצות תהיינה נקיות
וחופשיות מכל זכות צד ג' כמקובל ,למעט חסימת ניירות הערך על פי סעיף
15ג' לחוק ניירות ערך ותקנותיו ,וכן אישור כל ההחלטות הנלוות המפורטות
במסגרת סעיף  1לדוח הזימון ואשר נדרשות להשלמת העסקה כאמור
והוצאתה אל הפועל על פי תנאיה/

נגד

אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ

174011

125629

14/05/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו" ח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה ,לשנה שהסתיימה ביום  31.12.2017ולשנה שהסתיימה ביום
31.12.2018

דיון

אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ

174011

125629

14/05/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של מר בנימין ליברמן כדירקטור

בעד

אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ

174011

125629

14/05/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של מר תנחום אורן כדירקטור

בעד

אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ

174011

125629

14/05/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של גברת מירי לנט שריר כדירקטורית

בעד

אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ

174011

125629

14/05/2019

מניות

 .5למנות את  KPMGסומך חייקין ,כרואי חשבון מבקרים של החברה
ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם לשנת  2017ושנת 2018

בעד

נושאים שעל סדר היום
 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון דלויט בריטמן אלמגור זהר ושות'
כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה
השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו
בהתאם לאופי והיקף השירותים.
 .3הארכת כהונתו של מר חיים (הרש) פרידמן (המכהן כיו" ר דירקטוריון
החברה) כדירקטור בדירקטוריון החברה ,לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה
השנתית הבאה
 .4הארכת כהונתו של מר ג׳ק (ינקי) קליין כדירקטור בדירקטוריון החברה,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.
 .5הארכת כהונתה של הגב׳ דפנה דניאלי-אלגזי ( דירקטורית בלתי תלויה)
כדירקטורית בדירקטוריון החברה ,לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה
השנתית הבאה של החברה.
 .6הארכת כהונתו של מר אברהם זיו כדירקטור בדירקטוריון החברה,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה
 .7לאשר את תנאי כהונתו של מר רון אבידן בתפקיד מנכ"ל החברה החל
מיום  ,16.5.2019כמפורט בסעיפים  2.7.1ו  2.7.2 -לדוח הזימון
 .8אישור הארכת ההתקשרות בהסכם למתן שירותים עם מר ג'ק קליין
ועדכון התגמול על פי ההסכם לסך של  15,000דולר ארה"ב לחודש,
כמפורט בסעיף  2.8לדוח הזימון
 .1דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בנוגע לעסקה החריגה עם בעל השליטה
שפרסמה החברה ביום  7/5/2019אסמכתא  .2 2019-01-039537דיון
בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמנים.
 .1דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בנוגע לעסקה החריגה עם בעל השליטה
נשוא הדיווח.
 .2דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או
הנאמנים.

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

בעד

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

בעד

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

בעד

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

בעד

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

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

דיון

דיון
דיון

מדיניות אנטרופי בנושא עסקאות מיזוג מהותיות

דיון
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 רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ

174011

125629

14/05/2019

מניות

אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ

174011

125629

14/05/2019

מניות

אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ

174011

125629

14/05/2019

מניות

ארגמן תעשיות בע"מ

617035

4469

14/05/2019

מניות

ארגמן תעשיות בע"מ

617035

4469

14/05/2019

מניות

ארגמן תעשיות בע"מ

617035

4469

14/05/2019

מניות

ארגמן תעשיות בע"מ

617035

4469

14/05/2019

מניות

ארגמן תעשיות בע"מ

617035

4469

14/05/2019

מניות

ארגמן תעשיות בע"מ

617035

4469

14/05/2019

מניות

ארגמן תעשיות בע"מ

617035

4469

14/05/2019

מניות

ארגמן תעשיות בע"מ

617035

4469

14/05/2019

מניות

מבני תעשיה בע"מ

226019

2794036

14/05/2019

מניות

מבני תעשיה בע"מ

226019

2794036

14/05/2019

מניות

 .2אישור התקשרות החברה בהסכם מיזוג עם כלכלית ירושלים בע"מ
(בעלת השליטה בחברה) ,על מכלול תנאיו ,לרבות כלל הפעולות
וההתקשרויות בקשר עם ביצועו (תיקון תקנון החברה ,אישור מדיניות
התגמול המעודכנת ,אישור ההצעה הפרטית המהותית למר זבידה ורכישת
פוליסת ביטוח  ,)Run-offלפיו תתמזג כלכלית ירושלים בע"מ עם ולתוך
החברה בדרך של מיזוג סטטוטורי על פי הפרק הראשון לחלק השמיני של
חוק החברות ,כך שעם השלמת המיזוג תתחסל כלכלית ירושלים ללא פירוק,
בתמורה להקצאת המניות המוקצות לבעלי המניות הזכאים (כהגדרתם של
מונחים אלו בדוח הזימון) ,והכל בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בדוח
הזימון.

נושאים שעל סדר היום
 .6לאשר את הסך הכולל של הדיבידנדים ביניים שחולקו או אושרו לחלוקה
במהלך שנת  2017ועד למועד כינוס האסיפה ,כדלקמן • :דיבידנד ביניים
בסך של כ 9,663,795 -ש"ח ,שחולק על-ידי החברה ביום ,18.12.2017
כדיבידנד סופי לשנת  • .2017דיבידנד ביניים בסך של כ 1,932,759 -ש"ח,
שחולק על-ידי החברה ביום  ,20.9.2018כדיבידנד סופי לשנת .2018
להסרת ספק ,אין באמור לעיל ,כדי למנוע חלוקת דיבידנדים נוספים מתוך
רווחים שנצברו בשנים  2017ו.2018 -
 .7לאשר מתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי המשרה בחברה הנמנים על
בעל השליטה וקרוביו ,לפי הנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון אסיפה זה
(להלן" :כתב השיפוי") .יובהר ,כי נוסח כתב השיפוי ,כפי שמצורף לדוח זימון
זה ,הינו זהה לנוסח כתב השיפוי שאושר על ידי האסיפה הכללית ביום
 ,10.7.2012בשינויים המחויבים.
 .8לאשר את הגדלת היקף העסקתה של הגב' רות אורן הומונאי ,בתו של
בעל השליטה בחברה ,מר תנחום אורן ,המכהנת כמנכ"לית החברה ל-
( 100%חלף היקף משרה של ( )70%להלן" :היקף המשרה המעודכן") .עם
אישור היקף המשרה המעודכן ,יותאמו תנאי העסקתה של הגב' אורן
הומונאי ובהתאם ,יעודכן שכרה החודשי של גב' אורן הומונאי ,באופן יחסי
להיקף המשרה המעודכן ,לסך של  40,000ש"ח (ברוטו) וזאת מיום
.1.4.2019
דיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנים .2017-2018
 .2מינוי רו"ח מבקר של החברה  -מוצע להאריך את כהונת משרד רואי
החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2019
ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה ,ולהסמיך את דירקטוריון
החברה לקבוע את שכרם.
 .3מינוי הדירקטורים המכהנים בחברה לתקופת כהונה נוספת -מוצע לאשר
את מינויו של מר יאיר רוטלוי לתקופת כהונה נוספת ,עד למועד כינוס
האסיפה הכללית השנתית הבאה.
 .4מינוי הדירקטורים המכהנים בחברה לתקופת כהונה נוספת -מוצע לאשר
את מינויו של מר רענן סובל לתקופת כהונה נוספת ,עד למועד כינוס
האסיפה הכללית השנתית הבאה.
 .5מינוי הדירקטורים המכהנים בחברה לתקופת כהונה נוספת -מוצע לאשר
את מינויו של מר ליגד רוטלוי לתקופת כהונה נוספת ,עד למועד כינוס
האסיפה הכללית השנתית הבאה.
 .6מינוי הדירקטורים המכהנים בחברה לתקופת כהונה נוספת -מוצע לאשר
את מינויו של מר איתן הילמן כדירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת,
עד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה.
 .7הארכת תוקפו של פטור מראש מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה
בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה וקרוביהם או נושאי משרה אשר לבעל
השליטה יש עניין אישי בהתקשרות עימם ,המכהנים בחברה ואשר יכהנו בה
מעת לעת ,בהתאם לנוסח כתב הפטור המצורף כנספח ב' לדוח המיידי
 .8הארכת תוקפה של התקשרות החברה עם דירקטורים ונושאי המשרה
שהינם בעלי שליטה בחברה וקרוביהם או נושאי משרה אשר לבעל השליטה
יש עניין אישי בהתקשרות עימם ,המכהנים בחברה ואשר יכהנו בה מעת
לעת ,לפיה תתחייב החברה מראש לשפותם בהתאם לנוסח כתב השיפוי
המצורף כנספח ג' לדוח המיידי.
 .1אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה ,כך שלאחר הגדלת ההון
הרשום כאמור יעמוד הונה הרשום של החברה על  1,000,000,000ש"ח,
המחולק ל 1,000,000,000 -מניות רגילות בנות  1ש" ח ערך נקוב כל אחת
וכן תיקון תקנון החברה ותזכיר החברה בהתאם.

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

מבנה ההון ,בהתאם לס''  8למדיניות חלוקת
דיבידנד ,בהתאם לס''  9למדיניות

בעד

בעד

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

בעד

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

דיון

דיון

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

נגד

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

נגד

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

נגד

מינוי דירקטור חיצוני 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

נגד

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

בעד

פטור לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

בעד

שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

בעד

מבנה ההון ,בהתאם לס''  8למדיניות

בעד

עסקאות עם בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות

עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ

1092204

439430

14/05/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה ליום .31.12.2018

דיון

עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ

1092204

439430

14/05/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של יו"ר דירקטוריון החברה ,מר דב אמיתי ,לתקופת כהונה
נוספת

בעד

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

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ

1092204

439430

14/05/2019

מניות

עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ

1092204

439430

14/05/2019

מניות

עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ

1092204

439430

14/05/2019

מניות

עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ

1092204

439430

14/05/2019

מניות

עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ

1092204

439430

14/05/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום
 .3מינוי מחדש של חבר דירקטוריון החברה ,מר אילן לוין לתקופת כהונה
נוספת
 .4מינוי מחדש של חבר דירקטוריון החברה ,מר עדי שוורץ ,לתקופת כהונה
נוספת
 .5מינוי מחדש של חבר דירקטוריון החברה ,מר ישראל קרניאל ,לתקופת
כהונה נוספת
 .6מינוי מחדש של חבר דירקטוריון החברה ,מר דוד היימן ,לתקופת כהונה
נוספת
 .7מינוי מחדש של חבר דירקטוריון החברה ,מר נעם לויט ,לתקופת כהונה
נוספת

המלצה

החלטת האסיפה

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

בעד
בעד
בעד
בעד
בעד

עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ

1092204

439430

14/05/2019

מניות

 .8מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט ,פורר גבאי ,את קסירר כרואה
החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

כלכלית ירושלים בע"מ

198010

3576986

14/05/2019

מניות

 .1אישור מינויו של מר דורון כהן לכהונת דירקטור בלתי תלוי בחברה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ולמידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

כלכלית ירושלים בע"מ

198010

3576986

14/05/2019

מניות

 .2אישור התקשרות החברה בהסכם מיזוג עם מבני תעשיה ,על מכלול
תנאיו ,לרבות כלל הפעולות וההתקשרויות בקשר עם ביצועו ,לפיו תתמזג
החברה עם ולתוך מבני תעשיה בדרך של מיזוג סטטוטורי על פי הפרק
הראשון לחלק השמיני של חוק החברות ,כך שעם השלמת המיזוג תתחסל
החברה ללא פירוק ,בתמורה להקצאת המניות המוקצות לבעלי המניות
הזכאים ( כהגדרתם של מונחים אלו בדוח הזימון) ,והכל בהתאם ובכפוף
לתנאים המפורטים בדוח הזימון.

בעד

יו ניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

1093558

135310

14/05/2019

מניות

יו ניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

1093558

135310

14/05/2019

מניות

יו ניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

1093558

135310

14/05/2019

מניות

 .3לתקן את סעיף  8.9לתקנון החברה ולהוסיף סעיף 8.9א חדש לתקנון,
באופן שלאחר התיקון יהיה נוסח סעיפים אלו כדלקמן 8.9 :מבלי לגרוע
מהאמור לעיל ,אם החברה תעסוק בגידול ו /או ריבוי ו /או יצור ו/או שיווק
והפצה ו /או כל תחום עיסוק אחר הקשור לקנאביס רפואי ,לא תוקצינה מניות
של החברה לניצע כלשהו שיהפוך לבעל עניין ו /או בעל עניין אפקטיבי
בחברה כתוצאה מההקצאה ו /או שהוא בעל עניין ו /או בעל עניין אפקטיבי
בחברה במועד ההקצאה ,אלא אם טרם ההקצאה יתקבלו בידי החברה כל
האישורים הנדרשים על פי להחזקתו של הניצע במניות החברה ,ובכלל זה,
אך לא רק ,אישור משרד הבריאות ומשטרת ישראל8.9 .א אם החברה
תעסוק בגידול ו /או ריבוי ו /או יצור ו /או שיווק והפצה ו /או כל תחום עיסוק אחר
הקשור לקנאביס רפואי ,במקרה בו יהפוך בעל מניות לבעל עניין בחברה,
כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך ,ו /או בעל עניין אפקטיבי ,טרם קבלת
האישורים הנדרשים על פי דין להחזקתו במניות החברה ,ובכלל זה ,אך לא
רק ,אישור משרד הבריאות ומשטרת ישראל ,תקום לחברה הזכות בין אם
לחלט ,ללא תמורה ו /או להרדים חלק מהמניות המוחזקות על ידי אותו בעל
מניות כך שלאחר החילוט ו/או הרדמת המניות

בעד

או.אר.טי.טכנולוגיות בע"מ

1086230

177076

14/05/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו" ח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה ,לשנה שהסתיימה ביום  31.12.2017ולשנה שהסתיימה ביום
31.12.2018

דיון

או.אר.טי.טכנולוגיות בע"מ

1086230

177076

14/05/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של מר יגאל ברמן כדירקטור

ללא המלצה

או.אר.טי.טכנולוגיות בע"מ

1086230

177076

14/05/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של מר תנחום אורן כדירקטור

בעד

או.אר.טי.טכנולוגיות בע"מ

1086230

177076

14/05/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של אלכס מילנר כדירקטור

בעד

או.אר.טי.טכנולוגיות בע"מ

1086230

177076

14/05/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של מר רון אורן כדירקטור

בעד

או.אר.טי.טכנולוגיות בע"מ

1086230

177076

14/05/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של מר מאיר ניסנסון כדירקטור

בעד

 .1לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים למר שמואל רובינשטיין
ובכלל זה ,אישור תשלום דמי ניהול חודשיים בסך של  5,000ש"ח והענקת
 250,000כתבי אופציה (לא סחירים) המירים לעד  250,000מניות רגילות
ללא ערך נקוב של החברה .מחיר המימוש של כל כתב אופציה מוענק הינו 3
ש"ח .כתבי האופציה יבשילו על פני שלוש שנים החל ממועד ההחלטה על
מינויו ,במנות חצי שנתיות שוות .מר רובינשטיין יהיה זכאי לכתב פטור
והתחייבות לשיפוי ולביטוח דירקטורים ונושאי משרה כמקובל בחברה.
 .2לשנות את שם החברה ל -יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ ,ובאנגלית
 ,.Univo Pharmaceuticals Ltdאו לכל שם דומה אחר שיאושר על ידי
רשם החברות ,ולתקן את תקנון החברה לשקף את השינוי האמור

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
עסקאות מיזוג.

נגד

תגמול הוני לדירקטורים ודחצים ,בהתאם לס'' 4.2.9
למדיניות

בעד

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

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

הורד מסדר היום
מינוי דירקטור חיצוני 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

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

או.אר.טי.טכנולוגיות בע"מ

1086230

177076

14/05/2019

מניות

או.אר.טי.טכנולוגיות בע"מ

1086230

177076

14/05/2019

מניות

או.אר.טי.טכנולוגיות בע"מ

1086230

177076

14/05/2019

מניות

לאשר מתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי המשרה בחברה הנמנים על בעל
השליטה וקרוביו ,לפי הנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון אסיפה זה (להלן:
"כתב השיפוי") .יובהר ,כי נוסח כתב השיפוי ,כפי שמצורף לדוח זימון זה,
הינו זהה לנוסח כתב השיפוי שאושר על ידי האסיפה הכללית ביום
 ,1.5.2012ואשר נמסר לכלל נושאי המשרה בחברה .להלן" :החלטת
השיפוי ."2019

בבילון בע"מ

1101666

79593

14/05/2019

מניות

דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018

בבילון בע"מ

1101666

79593

14/05/2019

מניות

בבילון בע"מ

1101666

79593

14/05/2019

מניות

בבילון בע"מ

1101666

79593

14/05/2019

מניות

 .4מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים לתקופת כהונה נוספת -מוצע
לאשר את מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת כיום בדירקטוריון
החברה ,אשר איננה דירקטורית חיצונית ,הגב' שנית פאר צפוני ,לתקופת
כהונה נוספת ,החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית כמפורט
בדוח הזימון .למען הסר ספק ,יובהר כי הגב' שנית פאר צפוני אינה זכאית
לשכר בגין כהונתה כדירקטורית בחברה .הצהרות הכשירות של שנית פאר
צפוני בהתאם להוראות סעיף 224ב(א) לחוק החברות מצורפת כנספח א'
לכתב ההצבעה.

נגד

בבילון בע"מ

1101666

79593

14/05/2019

מניות

 .5מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים לתקופת כהונה נוספת -מוצע
לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה,
אשר אינו דירקטור חיצוני ,ה" ה ערן הדר כדירקטור בלתי תלוי בחברה,
לתקופת כהונה נוספת ,החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית
כמפורט בדוח הזימון .הצהרות הכשירות של ערן הדר בהתאם להוראות
סעיף 224ב(א) לחוק החברות מצורפת כנספח א' לכתב ההצבעה.

בעד

בבילון בע"מ

1101666

79593

14/05/2019

מניות

בבילון בע"מ

1101666

79593

14/05/2019

מניות

בבילון בע"מ

1101666

79593

14/05/2019

מניות

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1139203

1987563

14/05/2019

איגרות חוב

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1139203

1987563

14/05/2019

איגרות חוב

נושאים שעל סדר היום
 .7למנות את  BDOזיו האפט ,כרואי חשבון מבקרים של החברה ולהסמיך
את הדירקטוריון לקבוע את שכרם
לאשר את הסך הכולל של הדיבידנדים ביניים שחולקו או אושרו לחלוקה עד
למועד כינוס האסיפה ,כדלקמן • :דיבידנד ביניים בסך של כ102,689,784 -
ש"ח ,שחולק על-ידי החברה ביום  ,5.12.2017כדיבידנד סופי לשנת .2017
• דיבידנד ביניים בסך של כ 10,505,954 -ש"ח ,שחולק על -ידי החברה ביום
 5.9.2018ודיבידנד ביניים בסך של כ 9,873,222 -ש"ח ,שהוכרז על-ידי
החברה ביום  ,28.3.2019כדיבידנד סופי (במצטבר) לשנת  .2018להסרת
ספק ,אין באמור לעיל ,כדי למנוע חלוקת דיבידנדים נוספים מתוך רווחים
שנצברו בשנים  2017ו.2018 -

 .2מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר  -אישור מינויו מחדש של
קסלמן וקסלמן כרואי החשבון של החברה לשנת  2019והסמכת דירקטוריון
החברה לקבוע את שכרם.
 .3מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים לתקופת כהונה נוספת -מוצע
לאשר את מינוייו מחדש של הדירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה,
אשר אינו דירקטור חיצוני ,ה"ה נועם לניר ,לתקופת כהונה נוספת ,החל
ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית כמפורט בדוח הזימון .הצהרות
הכשירות של נועם לניר בהתאם להוראות סעיף 224ב(א) לחוק החברות
מצורפת כנספח א' לכתב ההצבעה.

 .6מינוי דירקטורית חיצונית לתקופת כהונה נוספת -מוצע לאשר את מינויה
מחדש של הדירקטורית החיצונית המכהנת כיום בדירקטוריון החברה ,גברת
זיוה פתיר ,לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים ,החל מיום  3ביוני ,2019
מועד סיום כהונתה הנוכחית ,כמפורט בדוח הזימון .גברת פתיר מסרה
לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים  224ב ו 241-לחוק החברות ,אשר העתק
ממנה מצורף כנספח ג' לדוח מיידי זה.
 .7מינוי דירקטורית חיצונית -מוצע לאשר את מינויה של הגב' ריטה אבני
כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת כהונה בת  3שנים החל מיום  3ביוני
 ,2019כמפורט בדוח הזימון .גב' אבני מסרה לחברה הצהרה בהתאם
לסעיפים  224ב ו 241-לחוק החברות ,אשר העתק ממנה מצורף כנספח ד'
לדוח מיידי זה.
 .8אישור מדיניות תגמול -תיקונים למדיניות התגמול ,של החברה מיום 29
במאי 2016 ,על מנת שתשקף את השינויים שחלו בתחום פעילות החברה
ותמלא אחר הצרכים המאפיינים את תחום הפעילות האמור כמפורט בדוח
הזימון.
 .1דיווח ועדכון מאת ב" כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ומאת חברי הנציגות
בדבר ההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 1.5.2019
ועד למועד האסיפה ,בין היתר בשים לב לדיווח שפרסמה החברה ביום
( 8.5.2019מספר אסמכתא.)2019-02-044683 :
 .2דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו /או מחזיקי אגרות החוב.

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

בעד

חלוקת דיבידנד ,בהתאם לס''  9למדיניות

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

בעד

דיון

דיון

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
מינוי רו"ח מבקר.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
מבנה הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
מבנה הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
מבנה הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
מבנה הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
מבנה הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
מדיניות התגמול.

דיון

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110365

456988.2

14/05/2019

איגרות חוב

 .1דחיית מועדים נוסח ההחלטה :לאשר לדחות את מועד תשלום הקרן
והריבית למחזיקי אגרות החוב של החברה ,אשר היום הקובע בגינן הינו
ביום  ( 20.5.2019ויום התשלום קבוע ליום  ,)2.6.2019למועדים הבאים:
המועד הקובע ידחה ליום  .9.2016.20יום התשלום ידחה ליום .9.2017.2
הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך
להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו .יודגש ,כי למעט השינוי
במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או
נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות .למען הסר ספק דחיית
המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרות אגרות החוב מן המסחר
בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי
אגרות החוב על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או
להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי שטרי
הנאמנות ו /או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן .ההחלטה
בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב-נספח א' לדוח המצורף,
ולעניין זה ,יראו את האמור ב-נספח א' לכתב ההצבעה המצורף ,כחלק בלתי
נפרד מההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110365

456988.2

14/05/2019

איגרות חוב

 .2הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי תשלום הקרן והריבית למחזיקי
אגרות החוב מעת לעת ,ובסה" כ דחייה כוללת לפי סעיף זה של עד  60יום
במצטבר נוסח ההחלטה :להסמיך את הנאמן ,לאחר תיאום עם הנציגות,
לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב,
בתקופות שלא יעלו על  30ימים כל דחייה ,ובלבד שסך הימים אשר יידחו
בהתאם להחלטה זו לא יעלה על  60יום (באופן מצטבר) .הריבית על קרן
אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיצבר על פי
הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו .יודגש כי למעט השינוי במועדי הקרן
והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו /או נוסף בתנאי
אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות .למען הסר ספק ,דחיית המועדים כאמור
נועדה למנוע גריעת חלק מסדרות אגרות החוב מן המסחר בבורסה ולאור
זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור ,ואו בהחלטה באם תתקבל ,משום ויתור
או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות
המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים להם על פי
שטרי הנאמנות ו /או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן.
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב-נספח

ללא המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110431

323662

14/05/2019

איגרות חוב

 .1דחיית מועדים נוסח ההחלטה :לאשר לדחות את מועד תשלום הקרן
והריבית למחזיקי אגרות החוב של החברה ,אשר היום הקובע בגינן הינו
ביום  ( 20.5.2019ויום התשלום קבוע ליום  ,)2.6.2019למועדים הבאים:
המועד הקובע ידחה ליום  .9.2016.20יום התשלום ידחה ליום .9.2017.2
הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך
להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו .יודגש ,כי למעט השינוי
במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או
נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות .למען הסר ספק דחיית
המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרות אגרות החוב מן המסחר
בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי
אגרות החוב על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או
להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי שטרי
הנאמנות ו /או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן .ההחלטה
בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב-נספח א' לדוח המצורף,
ולעניין זה ,יראו את האמור ב-נספח א' לכתב ההצבעה המצורף ,כחלק בלתי
נפרד מההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110431

323662

14/05/2019

איגרות חוב

 .2הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי תשלום הקרן והריבית למחזיקי
אגרות החוב מעת לעת ,ובסה" כ דחייה כוללת לפי סעיף זה של עד  60יום
במצטבר נוסח ההחלטה :להסמיך את הנאמן ,לאחר תיאום עם הנציגות,
לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב,
בתקופות שלא יעלו על  30ימים כל דחייה ,ובלבד שסך הימים אשר יידחו
בהתאם להחלטה זו לא יעלה על  60יום (באופן מצטבר) .הריבית על קרן
אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיצבר על פי
הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו .יודגש כי למעט השינוי במועדי הקרן
והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו /או נוסף בתנאי
אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות .למען הסר ספק ,דחיית המועדים כאמור
נועדה למנוע גריעת חלק מסדרות אגרות החוב מן המסחר בבורסה ולאור
זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור ,ואו בהחלטה באם תתקבל ,משום ויתור
או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות
המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים להם על פי
שטרי הנאמנות ו /או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן.
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב-נספח

ללא המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אברות תעשיות בע"מ

2970192

64642.88

14/05/2019

איגרות חוב

 .1אישור בקשת החברה לתיקון שטר הנאמנות לרקע ההחלטה ראו מטה.
נוסח ההחלטה :לאשר את בקשת החברה להכניס הבהרה לשטר הנאמנות
באופן הבא :בסעיף  4.4לתנאים מעבר לדף ,לאחר המילים "תתווסף לשיעור
האמור ולא תהווה חלק ממנו" יתווספו המילים הבאות" :למען הסר ספק עוד
יובהר כי בכל מקרה בו החברה לא עמדה באחת מאמות המידה מבין
השתיים המפורטות בסעיף זה לעיל ,יהיו זכאים מחזיק אגרות החוב
להעלאת הריבית בשיעור הקבוע בסעיף  4.4לשטר הנאמנות של אגרות
החוב (סדרה ד') .ביחס לעבר ,טרם מועד הבהרה זו ,תחול עמדת החברה
לגבי דרישה של אי עמידה בשתי אמות המידה באופן מצטבר ולפיכך מחזיקי
אגרות החוב לא יהיו זכאים לתוספת הריבית לפי ההוראות סעיף .".4.4
מובהר בזאת כדלקמן :א .הצבעה "בעד" משמעה תמיכה בעמדת החברה כי
ביחס לעבר ,טרם אישור האסיפה בנושא שעל סדר היום ,נדרשת אי עמידה
בשתי אמות המידה המפורטות לעיל באופן מצטבר .לפיכך ,מחזיקי אגרות
החוב לא יהיו זכאים לתוספת הריבית לפי ההוראות סעיף  4.4לתנאים
הרשומים מעבר לדף עבור התקופה שעד למועד אישור האסיפה כאמור
לעיל .קרי ,מחזיקי אגרות החוב לא יהיו זכאים לשיעור הריבית הנוספת
בשיעור של  0.3%ל

ללא המלצה

וויי-בוקס נדל"ן בע"מ

486027

107323

15/05/2019

מניות

 .1מינוי מר יוסף כהן לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני בחברה.

וויי-בוקס נדל"ן בע"מ

486027

107323

15/05/2019

מניות

 .2החלטת מסגרת להתקשרויות בפוליסות ביטוח לנושאי משרה

בעד

פוקס-ויזל בע"מ

1087022

1419226

15/05/2019

מניות

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת  2018הכולל ,בין השאר ,את דוח
הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ואת הדוחות הכספיים של החברה לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2018

דיון

פוקס-ויזל בע"מ

1087022

1419226

15/05/2019

מניות

 .2מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את מר אברהם זלדמן (יו"ר
הדירקטוריון) ,כמפורט בסעיף  1.1לדוח

בעד

פוקס-ויזל בע"מ

1087022

1419226

15/05/2019

מניות

 .3מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את מר אברהם פוקס ,כמפורט
בסעיף  1.2לדוח

בעד

פוקס-ויזל בע"מ

1087022

1419226

15/05/2019

מניות

 .4מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את מר הראל ויזל ,כמפורט
בסעיף  1.2לדוח

בעד

פוקס-ויזל בע"מ

1087022

1419226

15/05/2019

מניות

 .5מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את גב' אוסנת רונן (דירקטורית
בלתי תלויה) ,כמפורט בסעיף  1.2לדוח

בעד

פוקס-ויזל בע"מ

1087022

1419226

15/05/2019

מניות

פוקס-ויזל בע"מ

1087022

1419226

15/05/2019

מניות

ענבר גרופ פיננסים בע"מ

424010

27541

15/05/2019

מניות

ענבר גרופ פיננסים בע"מ

424010

27541

15/05/2019

מניות

 .6למנות מחדש את רואי החשבון המבקרים של החברה  ,משרד קוסט,
פורר גבאי את קסירר  -רואי חשבון ,כרואי חשבון המבקרים של החברה.
באסיפה הכללית יימסר דיווח בדבר שכרם ובדבר שירותים נוספים שניתנו
לחברה ,ככל שניתנו.
 .7מוצע לאשר את הארכת כהונתו של מר דני רימוני כדירקטור חיצוני
בחברה לתקופת כהונה שניה בת  3שנים החל מיום  26במאי 2019
כמפורט בסעיף  1.4לדוח
 .1אישור מענק מיוחד בגין שנת  2018לגלי ליברמן ,יו"ר דירקטוריון החברה.
 .2אישור מענק מיוחד בגין שנת  2018ליאיר פודים ,סגן יו" ר דירקטוריון
החברה.
 .3מינוי גב' אורית ברזילי לכהונה שנייה בת  3שנים כדירקטורית חיצונית
בדירקטוריון החברה.

בעד

בעד

בעד
נגד
בעד
בעד

ענבר גרופ פיננסים בע"מ

424010

27541

15/05/2019

מניות

ענבר גרופ פיננסים בע"מ

424010

27541

15/05/2019

מניות

 .4דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018

דיון

ענבר גרופ פיננסים בע"מ

424010

27541

15/05/2019

מניות

 .5מינוי גב' גלי ליברמן כדירקטורית בדירקטוריון החברה.

בעד

ענבר גרופ פיננסים בע"מ

424010

27541

15/05/2019

מניות

 .6מינוי מר יאיר פודים כדירקטור בדירקטוריון החברה.

בעד

ענבר גרופ פיננסים בע"מ

424010

27541

15/05/2019

מניות

 .7מינוי מר עמית ברגר כדירקטור בדירקטוריון החברה.

נגד

ענבר גרופ פיננסים בע"מ

424010

27541

15/05/2019

מניות

 .8מינוי מר אמיר איל כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

ענבר גרופ פיננסים בע"מ

424010

27541

15/05/2019

מניות

 .9מינוי רואה החשבון המבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לפוליסת
ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים.

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
מינוי רו"ח מבקר.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
תגמול בכירים ,רכיב משתנה במזומן ,בהתאם לס'' 3
למדיניות
תגמול בכירים ,רכיב משתנה במזומן ,בהתאם לס'' 3
למדיניות
מינוי דירקטור חיצוני 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 רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110365

456128.4

15/05/2019

איגרות חוב

 .1אישור מכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק
לישראל בע"מ ("אלון")(חלק החברה) במישרין ובעקיפין ,בחברת ישראל
קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ("חברת המפעיל") לדור אלון אנרגיה
בישראל ( )1988בע"מ רקע :הואיל וההצעה מטעם קיסטון ריט בע"מ
("קיסטון") פקעה ועל אף שהנאמן פנה לקיסטון לקבלת ארכה לתוקף
ההצעה מטעמם ,לא התקבלה הצעה בת תוקף מטעם קיסטון ולפיכך
מועלית להצבעה ההחלטה שלהלן :נוסח ההחלטה :לאשר לדירקטוריון
החברה לבצע קיבול של הצעת דור אלון (כהגדרתה להלן) לרכישת
אחזקותיהן של החברה ושל אלון (חלק החברה) ,במישרין ובעקיפין ,בחברת
המפעיל .הצעת דור אלון אנרגיה בישראל ( )1988בע"מ – כפי שפורסם
בדיווחים מיידים מיום  ,)2019-01-040024( 23.4.2019מיום 2.5.2019
(אסמכתאות 2019-01-042811 :ו ,)2019-01-042814 -מיום 4.5.2019
(אסמכתא )2019-01-042913 :ומיום ( 12.5.2019אסמכתא-2019-01 :
 ,)044899או כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד
למועד נעילת ההצבעה ("הצעת דור אלון") .כחלק מהחלטה זו ,מוותרים
מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות /ואו תביעות (ככל שיהיו) ,כלפי
החברה ונושאי המשרה והדירקטורי

ללא המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110431

323662

15/05/2019

איגרות חוב

 .1אישור מכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק
לישראל בע"מ ("אלון")(חלק החברה) במישרין ובעקיפין ,בחברת ישראל
קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ("חברת המפעיל") לדור אלון אנרגיה
בישראל ( )1988בע"מ רקע :הואיל וההצעה מטעם קיסטון ריט בע"מ
("קיסטון") פקעה ועל אף שהנאמן פנה לקיסטון לקבלת ארכה לתוקף
ההצעה מטעמם ,לא התקבלה הצעה בת תוקף מטעם קיסטון ולפיכך
מועלית להצבעה ההחלטה שלהלן :נוסח ההחלטה :לאשר לדירקטוריון
החברה לבצע קיבול של הצעת דור אלון (כהגדרתה להלן) לרכישת
אחזקותיהן של החברה ושל אלון (חלק החברה) ,במישרין ובעקיפין ,בחברת
המפעיל .הצעת דור אלון אנרגיה בישראל ( )1988בע"מ – כפי שפורסם
בדיווחים מיידים מיום  ,)2019-01-040024( 23.4.2019מיום 2.5.2019
(אסמכתאות 2019-01-042811 :ו ,)2019-01-042814 -מיום 4.5.2019
(אסמכתא )2019-01-042913 :ומיום ( 12.5.2019אסמכתא-2019-01 :
 ,)044899או כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד
למועד נעילת ההצבעה ("הצעת דור אלון") .כחלק מהחלטה זו ,מוותרים
מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות /ואו תביעות (ככל שיהיו) ,כלפי
החברה ונושאי המשרה והדירקטורי

ללא המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110480

187729.6

15/05/2019

איגרות חוב

 .1אישור מכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק
לישראל בע"מ ("אלון")(חלק החברה) במישרין ובעקיפין ,בחברת ישראל
קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ("חברת המפעיל") לדור אלון אנרגיה
בישראל ( )1988בע"מ רקע :הואיל וההצעה מטעם קיסטון ריט בע"מ
("קיסטון") פקעה ועל אף שהנאמן פנה לקיסטון לקבלת ארכה לתוקף
ההצעה מטעמם ,לא התקבלה הצעה בת תוקף מטעם קיסטון ולפיכך
מועלית להצבעה ההחלטה שלהלן :נוסח ההחלטה :לאשר לדירקטוריון
החברה לבצע קיבול של הצעת דור אלון (כהגדרתה להלן) לרכישת
אחזקותיהן של החברה ושל אלון (חלק החברה) ,במישרין ובעקיפין ,בחברת
המפעיל .הצעת דור אלון אנרגיה בישראל ( )1988בע"מ – כפי שפורסם
בדיווחים מיידים מיום  ,)2019-01-040024( 23.4.2019מיום 2.5.2019
(אסמכתאות 2019-01-042811 :ו ,)2019-01-042814 -מיום 4.5.2019
(אסמכתא )2019-01-042913 :ומיום ( 12.5.2019אסמכתא-2019-01 :
 ,)044899או כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד
למועד נעילת ההצבעה ("הצעת דור אלון") .כחלק מהחלטה זו ,מוותרים
מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות /ואו תביעות (ככל שיהיו) ,כלפי
החברה ונושאי המשרה והדירקטורי

ללא המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1120872

219393.7

15/05/2019

איגרות חוב

 .1.1הסמכת הנאמן ,ב" כ הנאמן ונציגות מחזיקי אג"ח להגשת המרצת
פתיחה לצורך קבלת מסמכים להסמיך את הנאמן למחזיקי אג"ח ב' וב"כ,
ואת נציגות מחזיקי אגרות החוב ,ולהורות להם להגיש המרצת פתיחה לבית
המשפט כנגד החברה לצורך קבלת מסמכים ונתונים שונים לרבות כמפורט
במכתב ב" כ הנאמן לחברה מיום  14.4.2019המצורף לזימון לאסיפה
ומסומן נספח א' .יצוין כי החברה סירבה להעביר את המסמכים הנדרשים .כן
תחול הסמכה והוראה זו ביחס לכל מסמך ,הצהרה ,אישור וכיוצא באלה
שיידרשו על ידי הנאמן והנציגות בעקבות קבלת המסמכים הכלולים בנספח
א' לזימון לאסיפה .מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי
והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה לרבות התחייבות לשפות את הנאמן
בגין העמדת בטוחות ו /או התחייבויות להבטחת נזקים כמתחייב על פי הדין
ו /או על פי צו בית המשפט ,ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב
ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .הרוב הדרוש לקבלת
ההחלטה בסעיף  1.1לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים
בהצבעה למעט הנמנעים .אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין
מנוגד" ,לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על
ההחלטה שבכתב ההצבעה ,תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.

ללא המלצה

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1120872

219393.7

15/05/2019

איגרות חוב

 .1.2להסמיך את הנאמן ,ב" כ הנאמן ונציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה
ב') ,להגיש לבית המשפט בקשה לקבלת סעדים זמניים ככל והצעת החלטה
מס'  1תתקבל להסמיך את הנאמן למחזיקי אג"ח ב' וב"כ ,ואת נציגות
מחזיקי אגרות החוב להגיש לבית המשפט בקשה לקבלת סעדים זמניים
כדלקמן .1 :בקשה לקבלת צו האוסר על החברה לבצע תשלום לנושים של
החברה שהתשלום להם עולה על  ₪ 5,000מדי חודש .2 .מינוי משקיף
מטעם בית המשפט בקשר לפעילות ופעולות החברה לרבות השתתפותו
בישיבות דירקטוריון החברה ובמו" מ שמקיימת החברה עם משקיעים שונים
וזאת על מנת לוודא שקיפות התהליכים המתקיימים בחברה  -שלא עומדת
בקיום התחייבויותיה כלפי מחזיקי האג"ח סדרה ב' לרבות אי תשלום חובה
כלפיהם .מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון
שבנספח א' לכתב ההצבעה ,לרבות התחייבות לשפות את הנאמן בגין
העמדת בטוחות ו /או התחייבויות להבטחת נזקים כמתחייב על פי הדין ו/או
על פי צו בית המשפט ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב
ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .הרוב הדרוש לקבלת
ההחלטה בסעיף  1.2לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים
בהצבעה למעט הנמנעים .אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין
מנוגד" ,לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על
ההחלטה שבכתב ההצבעה ,תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.

ללא המלצה

יוניטרוניקס (( )1989ר"ג) בע"מ

1083831

162827

16/05/2019

מניות

הצגת הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ,דוח הדירקטוריון של
החברה על מצב ענייני התאגיד ,לרבות שכרו של רואה החשבון המבקר של
החברה בגין פעולות ביקורת ושכרו בגין פעולות נוספות ,והדוח השנתי
התקופתי (במתכונת ועדת ברנע) לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר .2018

דיון

יוניטרוניקס (( )1989ר"ג) בע"מ

1083831

162827

16/05/2019

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

יוניטרוניקס (( )1989ר"ג) בע"מ

1083831

162827

16/05/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של מר צבי ליבנה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.

נגד

יוניטרוניקס (( )1989ר"ג) בע"מ

1083831

162827

16/05/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של מר גילון בק לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.

נגד

יוניטרוניקס (( )1989ר"ג) בע"מ

1083831

162827

16/05/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של מר יריב אבישר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.

נגד

יוניטרוניקס (( )1989ר"ג) בע"מ

1083831

162827

16/05/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של מר עמית בן צבי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה.

נגד

יוניטרוניקס (( )1989ר"ג) בע"מ

1083831

162827

16/05/2019

מניות

 .7מינוי מחדש של מר חיים שני לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.

נגד

יוניטרוניקס (( )1989ר"ג) בע"מ

1083831

162827

16/05/2019

מניות

יוניטרוניקס (( )1989ר"ג) בע"מ

1083831

162827

16/05/2019

מניות

יוניטרוניקס (( )1989ר"ג) בע"מ

1083831

162827

16/05/2019

מניות

יוניטרוניקס (( )1989ר"ג) בע"מ

1083831

162827

16/05/2019

מניות

 .8מינוי מחדש של גב' ברקת שני לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית
בחברה.
 .9מינוי מחדש של גב' רבקה גרנות לכהונה נוספת כדירקטורית חיצונית
בחברה לתקופה של שלוש שנים.
 .10אישור הסכמי ההעסקה של מר חיים שני ושל גב' ברקת שני לתקופה
של שלוש שנים.
 .11אישור תנאי כהונתו של מר עמית הררי ,מנכ"ל החברה.

נגד
בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

דיון

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 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

נגד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

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

יוניטרוניקס (( )1989ר"ג) בע"מ

1083831

162827

16/05/2019

מניות

 .12אישור תשלום גמול ליו"ר הדירקטוריון הפעיל המשותף של החברה ,מר
עמית בן צבי ,לתקופה של שלוש שנים.

נגד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

יוניטרוניקס (( )1989ר"ג) בע"מ

1083831

162827

16/05/2019

מניות

 .13אישור מדיניות תגמול מעודכנת לתקופה של שלוש שנים.

נגד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

ג'י.פי .גלובל פאוור בע"מ

1144781

124424

16/05/2019

מניות

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

דיון

ג'י.פי .גלובל פאוור בע"מ

1144781

124424

16/05/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר ,רואי חשבון ,כרואה החשבון
המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו

בעד

ג'י.פי .גלובל פאוור בע"מ

1144781

124424

16/05/2019

מניות

ג'י.פי .גלובל פאוור בע"מ

1144781

124424

16/05/2019

מניות

ג'י.פי .גלובל פאוור בע"מ

1144781

124424

16/05/2019

מניות

ג'י.פי .גלובל פאוור בע"מ

1144781

124424

16/05/2019

מניות
מניות

 .3מינוי מחדש של מר אהוד בן ש"ך כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
השנתית הבאה של בעלי מניות החברה
 .4מינוי מחדש של גברת ורד מיכלס כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה
השנתית הבאה של בעלי מניות החברה
 .5מינוי מחדש של מר ירון רווח כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
השנתית הבאה של בעלי מניות החברה
 .6מינוי מחדש של מר ניסן כספי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
השנתית הבאה של בעלי מניות החברה
 .7מינוי מחדש של גברת רגינה אונגר כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה
השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד
בעד
בעד
בעד

ג'י.פי .גלובל פאוור בע"מ

1144781

124424

16/05/2019

דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת

475020

12372007

16/05/2019

יחידת השתתפות  .1מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים

בעד

דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת

475020

12372007

16/05/2019

יחידת השתתפות דיון בדוח התקופתי של השותפות לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2018

דיון

דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת

475020

12372007

16/05/2019

דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת

475020

12372007

16/05/2019

דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת

475020

12372007

16/05/2019

 .3אישור עסקה לצירוף חברת  Ithaca Energy Inc.כשותף ברישיון אלון D
יחידת השתתפות
ומינויה למפעיל נכס הנפט
 .4אישור עסקה לרכישת זכויות ברישיון "/399רועי" ולהשתתפות בחיפושי
יחידת השתתפות
נפט ו /או גז והפקתם ברישיון זה
 .5אישור עסקה לרכישת זכויות ברישיונות "/405אופק חדש" ו"/406 -יהל
יחידת השתתפות
חדש" ולהשתתפות בחיפושי נפט ו /או גז והפקתם ברישיונות אלו

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

בעד

עסקאות עם בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות

בעד

מדיניות אנטרופי בנושא עסקאות מהותיות

בעד

מדיניות אנטרופי לבחינת עסקאות מהותיות

דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת

475020

12372007

16/05/2019

יחידת השתתפות  .6החזר הוצאות שכר טרחת עורכי הדין של המפקח

דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת

475020

12372007

16/05/2019

יחידת השתתפות  .7עדכון של המפקח לבעלי יחידות ההשתתפות בשותפות

ללא המלצה

דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת

475020

12372007

16/05/2019

יחידת השתתפות  .8דיון ומענה לשאלות בקשר לשינוי המבני הנבחן

ללא המלצה

מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן ).בע"מ (בשימור)

1096890

76482

16/05/2019

מניות

מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן ).בע"מ (בשימור)

1096890

76482

16/05/2019

מניות

מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן ).בע"מ (בשימור)

1096890

76482

16/05/2019

מניות

מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן ).בע"מ (בשימור)

1096890

76482

16/05/2019

מניות

מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן ).בע"מ (בשימור)

1096890

76482

16/05/2019

מניות

מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן ).בע"מ (בשימור)

1096890

76482

16/05/2019

מניות

מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן ).בע"מ (בשימור)

1096890

76482

16/05/2019

מניות

 .1אישור התקשרות החברה בעסקה לרכישת מלוא הון מניות חברת
פארמוקן בע"מ ,הפעולות הנלוות לה והוצאתה אל הפועל על פי תנאיה,
ובכלל זה ,בכפוף להשלמת העסקה ,אישור הקצאה פרטית חריגה לבעלי
מניות בפארמוקן וליוזם העסקה כהגדרתה בתקנות ניירות ערך (הצעה
פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה) ,התש"ס ,2000 -הכל כמפורט בדוח
זימון האסיפה המצ"ב.
 .2בכפוף להשלמת העסקה ,אישור מינויו של מר גיל חובש כדירקטור
בחברה החל ממועד השלמת העסקה ובכפוף להשלמתה ,ועד למועד
האסיפה השנתית של החברה שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי ,הכל
כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.
 .3בכפוף להשלמת העסקה ,אישור מינויו של מר לירן חלפון כדירקטור
בחברה החל ממועד השלמת העסקה ובכפוף להשלמתה ,ועד למועד
האסיפה השנתית של החברה שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי ,הכל
כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.
 .4בכפוף להשלמת העסקה ,אישור אימוץ מדיניות תגמול חדשה לעניין תנאי
כהונה והעסקה לנושאי משרה בחברה ,אשר תכנס לתוקפה במועד השלמת
העסקה ,הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.
 .5בכפוף להשלמת העסקה ,אישור הקצאת  3,000,000כתבי אופציה לא
סחירים של החברה לעובדי פארמוקן בהתאם לתנאי ההסכם ,המהווה
הצעה פרטית חריגה כהגדרתה בתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של
ניירות ערך בחברה רשומה) ,התש"ס ,2000 -הכל כמפורט בדוח זימון
האסיפה המצ"ב.
 .6אישור תנאי תגמול למר גיל חובש ,מבעלי השליטה העתידיים בחברה,
בגין כהונתו כמנכ"ל החברה ,וזאת בתוקף החל ממועד השלמת העסקה
ובכפוף למינויו כנושא משרה בחברה ,הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה
המצ"ב.
 .7אישור תנאי העסקה למר רועי חובש ,בנו של מר גיל חובש (מבעלי
השליטה העתידיים החברה) ,בגין כהונתו כסמנכ"ל תפעול בחברה ,וזאת
בתוקף החל ממועד השלמת העסקה ובכפוף למינויו כנושא משרה בחברה
מיד לאחר השלמת העסקה ,לרבות הענקת אופציות בלתי סחירות שלא
בהתאם למדיניות התגמול של החברה ,הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה
המצ"ב.

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

נגד

מדיניות אנטרופי בנושא הסכמי שותפות

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לעסקאות
מיזוג ורכישה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
מדיניות התגמול.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
הוני.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושאי משרה בכירה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
תגמול נושאי משרה בכירה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן ).בע"מ (בשימור)

1096890

76482

16/05/2019

מניות

מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן ).בע"מ (בשימור)

1096890

76482

16/05/2019

מניות

מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן ).בע"מ (בשימור)

1096890

76482

16/05/2019

מניות

מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן ).בע"מ (בשימור)

1096890

76482

16/05/2019

מניות

סייפ-טי גרופ בע"מ

1083856

21471

16/05/2019

מניות

סייפ-טי גרופ בע"מ

1083856

21471

16/05/2019

מניות

סייפ-טי גרופ בע"מ

1083856

21471

16/05/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום
 .8אישור תנאי תגמול למר יוני רוג'ר שוקרון ,מבעלי השליטה העתידיים
בחברה ,בגין העסקתו כעובד במערך השינועים בחברה ,וזאת בתוקף החל
ממועד השלמת העסקה ,הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.
 .9אישור תנאי תגמול ל גב' אור חובש ,בתו של מר גיל חובש (מבעלי
השליטה העתידיים החברה) ,בגין העסקתה במחלקת האריזות בחברה,
וזאת בתוקף החל ממועד השלמת העסקה ,הכל כמפורט בדוח זימון
האסיפה המצ"ב.
 .10אישור הענקת מענק בסך  300אלפי ש"ח למ"מ מנכ"ל וסמנכ"לית
כספים בחברה ,גב' אביטל פרלשטיין ,בגין תרומתה הייחודית לחברה ,שלא
בהתאם למדיניות התגמול של החברה ,הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה
המצ"ב.
 . .11אישור הקצאת מניות נוספות לבעלי מניות פארמוקן כמנגנון אנטי דילול
בעקבות גיוס הון ממשקיעים פרטיים ,המהווה הקצאה פרטית חריגה
כהגדרתה בתקנות ניירות ערך ( הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה
רשומה) ,התש"ס ,2000 -הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.
To appoint Mr. Chen Katz as a member of the Company’s .1
Board of Directors
To appoint Ms. Noa Matzliach as a member of the Company’s .2
Board of Directors
To approve Mr. Chen Katz’s terms of compensation as active .3
Chairman of the Company’s Board of Directors

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושא משרה שהינו בעל שליטה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושא משרה מקרב בעל השליטה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושא משרה בכירה.

נגד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע להקצאות
הון.

בעד
נגד

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

נגד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

סייפ-טי גרופ בע"מ

1083856

21471

16/05/2019

מניות

To approve Mr. Amir Mizhar’s terms of compensation as set .4
forth in the Proxy Statement

נגד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות תגמול
בכירים ,רכיב קבוע ,בהתאם לס''  4.2.2למדיניות

סייפ-טי גרופ בע"מ

1083856

21471

16/05/2019

מניות

To reappoint Mr. Yehuda Halfon for an additional three-year .5
.term as an external director of the Company and to approve Mr
Halfon’s remuneration terms

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

סייפ-טי גרופ בע"מ

1083856

21471

16/05/2019

מניות

סייפ-טי גרופ בע"מ

1083856

21471

16/05/2019

מניות

סייפ-טי גרופ בע"מ

1083856

21471

16/05/2019

מניות

סייפ-טי גרופ בע"מ

1083856

21471

16/05/2019

מניות

To appoint Mr. Moshe Tal as an external director of the .6
Company and to approve Mr. Tal’s remuneration terms
To increase the Company’s registered share capital, and to .7
amend and restate the Company’s articles of association to
reflect the same
To adopt, authorize and approve the U.S. Addendum to the .8
Safe-T Group Global Equity Plan, under which incentive stock
options may be granted to our U.S. subsidiary employees and to
any other employees of any U.S. affiliate of the Company that
.may be incorporated in the future in accordance with the U.S
Internal Revenue Code of 1986, as amended, as described in the
Proxy Statement
To approve the transactions for the Company’s acquisition of .9
.NetNut Ltd. (“NetNut”) and certain assets of DiViNetworks Ltd
(“)i(, including )NetNut Transaction” and “DiVi”, respectively
approval of a material share and asset purchase agreement with
NetNut, whereby the Company will acquire 100% of the
,outstanding share capital of NetNut and certain assets of DiVi
NetNut’s controlling shareholder, which have been deemed
)ii(necessary for the effective ongoing operations of NetNut; and
approval of a material private offering of the Company’s ordinary
shares (as such term is defined in Companies Law) to the
shareholders of NetNut in connection with the NetNut
Transaction, including in accordance with Section 328(b) of the
Companies Law

בעד
בעד

מבנה ההון ,בהתאם לס''  8למדיניות

בעד

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

בעד

מדיניות אנטרופי לבחינת עסקאות מהותיות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

סייפ-טי גרופ בע"מ

1083856

21471

16/05/2019

מניות

To approve the transactions for obtaining by the Company of .10
”a convertible loan from certain lenders (the “CLA Transaction
and “Lenders”, respectively), including (i) approval of a material
securities purchase agreement with the Lenders, against
issuance of convertible debentures and warrants to purchase the
Company’s ADSs; and (ii) a material private offering of the
Company’s ordinary shares originating from conversion or
exercise of such debentures and warrants in connection with the
CLA Transaction, including in accordance with Section 328(b) of
the Companies Law

בעד

הרודיום השקעות בע"מ

1104363

90429

19/05/2019

מניות

 .1אישור התקשרות החברה בהסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה ונושיה
לפי סעיף  350וסעיף  303לחוק החברות במסגרתו ,בין היתר ,תבוצע
הקצאה של  74.99%מההון המונפק והנפרע של החברה (להלן" :המניות
המוקצות") בתמורה להקצאת  100%מהפעילות של פנאקסיה ישראל
בתחום הקנאביס הרפואי ,כאשר מניות החברה המוקצות תהיינה נקיות
וחופשיות מכל זכות צד ג' כמקובל ,למעט חסימת ניירות הערך על פי סעיף
15ג' לחוק ניירות ערך ותקנותיו ,וכן אישור כל ההחלטות הנלוות המפורטות
במסגרת סעיף  1לדוח הזימון ואשר נדרשות להשלמת העסקה כאמור
והוצאתה אל הפועל על פי תנאיה/

נגד

ספיר קורפ בע"מ

365015

237990

19/05/2019

מניות

דיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2018

ספיר קורפ בע"מ

365015

237990

19/05/2019

מניות

ספיר קורפ בע"מ

365015

237990

19/05/2019

מניות

 .2מינוי רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו ,כמפורט
בסעיף  1.2לדוח זימון האסיפה
 .3מינוי מחדש של מר אלכס ספיר ,המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה,
כדירקטור בדירקטוריון החברה

מבנה ההון ,בהתאם לס''  8למדיניות

מדיניות אנטרופי בנושא עסקאות מיזוג מהותיות

דיון
בעד
בעד

ספיר קורפ בע"מ

365015

237990

19/05/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של מר ראובן שפיגל ,כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

ספיר קורפ בע"מ

365015

237990

19/05/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של מר מרדכי מאיר ,כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

ספיר קורפ בע"מ

365015

237990

19/05/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של מר סטפן פרוז ,כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

ספיר קורפ בע"מ

365015

237990

19/05/2019

מניות

 .7מינוי מחדש של מר ג'רארד גז ,כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

ספיר קורפ בע"מ

365015

237990

19/05/2019

מניות

 .8מינוי מר יוסף טנא כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה

בעד

ספיר קורפ בע"מ

365015

237990

19/05/2019

מניות

 .9הענקת כתב שיפוי למר יוסף טנא

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1120880

7815.936

19/05/2019

איגרות חוב

 .1הבאת עמדה אינדיקטיבית של מחזיקי אגרות החוב להצעת סרצ'לייט
העדכנית לאשר לחברה באופן עקרוני ,אינדיקטיבי ולא מחייב את הצעתה
העדכנית של  Searchlight Capital Partnersלרכישת מניות החברה בבי-
קומיוניקיישנס בע"מ אשר פורסמה ביום  ,14.5.2019מספר אסמכתא:
"( 2019-02-040893הצעת סרצ'לייט העדכנית") .הצעת ההחלטה שבסעיף
זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  9לזימון האסיפה ,ולעניין זה
יראו את האמור בסעיף  9כאמור ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.
לעניין הצעת ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן • :הצעת סרצ'לייט
העדכנית כוללת התחייבות לבלעדיות לתקופה של  10ימי עסקים כמפורט
בהצעת סרצ'לייט העדכנית • .החלטה סופית ומחייבת בדבר אישור הסכם
והסדר על פי הצעת סרצ' לייט העדכנית תתקבל רק לאחר שיתקיים ההליך
המתאים על פי דין לשם קבלת ,בין היתר ,אישור מחזיקי אגרות החוב
למסמכי ההסדר • .עוד יובהר ,כי אופן ההצבעה של מחזיקי אגרות חוב
באסיפה לא יכבול אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה שתכונס לשם דיון
וקבלת החלטה בנוגע לאישור הסכם והסדר ,ככל שיהא ,על פי הצעת
סרצ'לייט העדכנית ,ככל שתכונס ,והם יהיו רשאים להצביע באסיפה כאמור
באופן שונ

החלטת האסיפה

נימוקים

בעד

ללא המלצה

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
תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות
שיפוי 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

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1120872

217835.8

19/05/2019

איגרות חוב

 .1.1הבאת עמדת אינדיקטיבית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של
החברה להצעה לביצוע השקעה בחברה לתמוך (הצבעה בעד) או לא לתמוך
(הצבעה נגד) אינדיקטיבית בהצעת .Searchlight Capital Partners, L.P
(להלן" :סרצ'לייט") לביצוע השקעה בחברה כמפורט בדיווח מיידי של
החברה מיום  14/5/2019אסמכתא מספר ( 2019-02-045955להלן:
"ההצעה")  ,ובכפוף לכך שההסכם /ההסדר הסופי יובא לאישור מחזיקי
אגרות החוב .נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') הודיעה לנאמן כי
ממליצה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') לאשר אינדיקטיבית את הצעת
סרצ'לייט (סימון "בעד" הצעת החלטה  1.1המפורטת בזימון וכתב
ההצבעה) .מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי
והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א'
לכתב ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .אופן בדיקת
מעמדו של מחזיק כבעל " עניין מנוגד" ,לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי
אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה ,תיערך בהתאם
לנספח ב' לכתב ההצבעה.

ללא המלצה

כהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מ

810010

589095

20/05/2019

מניות

כהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מ

810010

589095

20/05/2019

מניות

כהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מ

810010

589095

20/05/2019

מניות

כהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מ

810010

589095

20/05/2019

מניות

כהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מ

810010

589095

20/05/2019

מניות

כהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מ

810010

589095

20/05/2019

מניות

כהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מ

810010

589095

20/05/2019

מניות

כהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מ

810010

589095

20/05/2019

מניות

רציו חיפושי נפט ( - )1992שותפות מוגבלת

394015

3279480

20/05/2019

רציו חיפושי נפט ( - )1992שותפות מוגבלת

394015

3279480

20/05/2019

רציו חיפושי נפט ( - )1992שותפות מוגבלת

394015

3279480

20/05/2019

 .3לאשר את עסקת  North Thekhaואת השתתפות השותפות בפעולות
חיפושי נפט ו/או גז ,פיתוחם והפקתם בשטח הזיכיון ,כמפורט בדוח זימון
האסיפה ובדברי ההסבר להצעת ההחלטה ,ולצורך זה( :א) לתקן את סעיף
 5.1להסכם השותפות ,כך שזיכיון  North Thekhaיכלל ברשימת
יחידת השתתפות הפרויקטים הנזכרים בסעיף האמור; (ב) לאשר את ההשקעה בזיכיון ,בהיותו
פרויקט המצוי מחוץ לישראל ,כנדרש לפי תקנון הבורסה; ו( -ג) לאשר שינוי
ביעוד כספי השותפות ,כך שיתרותיה הכספיות של השותפות ,כפי שתהיינה
מעת לעת ,יוכלו לשמש גם לצורך פעולות חיפוש ,פיתוח והפקה במסגרת
הזיכיון

בעד

רציו חיפושי נפט ( - )1992שותפות מוגבלת

394015

3279480

20/05/2019

 .4לתקן את מדיניות ההשקעה של השותפות באופן שיאפשר לשותף הכללי
להשקיע כספים פנויים של השותפות ברכישת ניירות ערך של רציו
פטרוליום ,עד לסך של  40מיליוני ש"ח (חלף  30מיליוני ש"ח) ,ובכלל זאת
לתקן את הסכם השותפות המוגבלת באופן שבסעיף  ,12בפסקה השלישית,
חלף  30מיליוני ש"ח יבוא " 40מיליוני ש"ח" ובלבד ששיעור האחזקה של
יחידת השתתפות
השותפות בהונה של רציו פטרוליום לא יעלה על  ,20%וכן ,לאשר לשותף
הכללי להשקיע כספים פנויים של השותפות ברכישת ניירות ערך של רציו
פטרוליום ,לצורך מימוש כתבי אופציה ,עד לסך מצטבר מירבי של  40מיליוני
ש"ח .היקף ההשקעה בפועל ייקבע מעת לעת על ידי ועדת הביקורת על פי
שיקול דעתה

בעד

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר 2018
 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר לרואה
החשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית
הבאה של החברה ,והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
 .3לאשר הארכת כהונתו של הדירקטור אסי ברטפלד לתקופה שסיומה
בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
 .4לאשר הארכת כהונתו של הדירקטור ברק משרקי לתקופה שסיומה בתום
האסיפה השנתית הבאה של החברה.
 .5לאשר הארכת כהונתה של הדירקטורית ליאורה פרט לוין לתקופה
שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
 .6לאשר הארכת כהונתו של הדירקטור דוד שוורץ כדירקטור בלתי תלוי
לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
 .7להאריך את כהונתה של גב' דליה סבג כדירקטורית חיצונית בחברה,
לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים ,שתחילתה ממועד תום תקופת
כהונתה השניה ,קרי ,החל מיום .23.5.2019
 .8בכפוף לאישור רשם החברות בהתאם לסעיף  31לחוק החברות התשנ"ט
–  ,1999לשנות את שם החברה לשם " :כהן פיתוח גז ונפט בע"מ".

 .1דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של השותפות לשנה
יחידת השתתפות שנסתיימה ביום  31.12.2018שפורסם ביום ( 26.3.2019אסמכתא-2019 :
)01-025467
 .2למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן ,רואי חשבון ,כרואי החשבון
יחידת השתתפות המבקרים של השותפות ,לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה
של השותפות ,ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם

החלטת האסיפה

נימוקים

דיון
מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

בעד

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

בעד
בעד

בעד

בעד
בעד

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

בעד

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

דיון

הורד מסדר היום

ללא המלצה

הורד מסדר היום

מדיניות אנטרופי לבחינת עסקאות מהותיות

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

מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ

1103571

203372

20/05/2019

מניות

 .1עדכון התקשרות בהסכם העסקה עם אבישי אמיר מוצע לאשר את המשך
התקשרותה של החברה בהסכם העסקה הקיים עם מר אבישי אמיר ,בעלה
של גב' פועה אמיר הנמנית על בעלי השליטה בחברה ,לתקופה של  3שנים
בתוקף מיום  1באוקטובר  ,2017כפוף להודעה המוקדמת (כהגדרתה להלן),
בתנאים שעיקריהם מפורטים בקובץ המצורף (להלן " :הסכם ההעסקה
הקיים") ,בתפקידו המעודכן כסמנכ" ל פיתוח ואחראי אבטחת איכות של
החברה בעקבות הרה-אירגון בתחום המצברים בחברה (חלף תפקידו
הקודם כסמנכ"ל המפעל ואחראי אבטחת האיכות של החברה) ,ללא שינוי
בתנאי התגמול להם הינו זכאי על פי הסכם ההעסקה הקיים ,בשינויים
המחויבים ,המשקפים עלות העסקה חודשית של כ 80-אלפי ש" ח בגין שכר
חודשי בסך של כ 52-אלפי ש"ח צמוד למדד ,בתוספת מענק שנתי מבוסס
רווח נקי סולו שנתי של החברה של עד  190אלפי ש"ח ,והכל כמפורט בקובץ
המצורף.

בעד

מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ

1103571

203372

20/05/2019

מניות

 .2עדכון התקשרות בהסכם העסקה עם ערן רוזנשיין מוצע לאשר את המשך
התקשרותה של החברה בהסכם ההעסקה הקיים עם מר ערן רוזנשיין ,בנו
של מר אורי רוזנשיין הנמנה על בעלי השליטה בחברה ,לתקופה של  3שנים
בתוקף מיום  1באוקטובר  ,2017כפוף להודעה המוקדמת ,בתנאים
שעיקריהם מפורטים בקובץ המצורף (להלן" :הסכם ההעסקה הקיים"),
בתפקידו הנוכחי כסמנכ" ל תפעול של החברה לאחר עדכונים בו בעקבות
הרה-אירגון בתחום המצברים בחברה ,ללא שינוי בתנאי התגמול להם הינו
זכאי בהתאם להסכם ההעסקה הקיים ,בשינויים המחויבים ,המשקפים עלות
העסקה חודשית של כ 69-אלפי ש" ח בגין שכר חודשי בסך של כ 43-אלפי
ש"ח צמוד למדד ,בתוספת מענק שנתי מבוסס רווח נקי סולו שנתי של
החברה של עד  180אלפי ש"ח ,והכל כמפורט בקובץ המצורף.

בעד

מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ

1103571

203372

20/05/2019

מניות

 .3התקשרות בהסכם העסקה עם נועם אמיר מוצע לאשר את העסקתו של
נועם אמיר בנם של מר אבישי אמיר וגב' פועה אמיר הנמנית על בעלי
השליטה בחברה ,בתפקידו כסמנכ"ל תפעול של רסטה  4יו בע"מ (להלן:
"רסטה") ,חברה מאוחדת של החברה בשליטה של חברת א.ד.י מערכות
סטריאו ואזעקות לרכב בע"מ אשר מוחזקת  50%ע"י החברה ,על פי הסכם
העסקתו ברסטה ,אשר עיקרי תנאיו מפרטים בקובץ המצורף ,ואשר
משקפים עלות העסקה חודשית של כ 28-אלפי ש"ח (להלן" :עלות השכר
החודשי") בגין שכר חודשי בסך של  20אלפי ש"ח ,בתוספת מענק שנתי
מבוסס גידול ברווח נקי סולו של רסטה של עד  6פעמים עלות השכר החודשי.

בעד

מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ

1103571

203372

20/05/2019

מניות

 .4עדכון התקשרות בהסכם העסקה עם ארז בן עוזיליו מוצע לאשר את
העסקתו של ארז בן עוזיליו ,בנה של תמר בן עוזיליו הנמנית על בעלי
השליטה בחברה ,כנושא משרה של חברת ראליאנס בע"מ (להלן:
"ראליאנס") ,חברה כלולה בבעלות משותפת של כסלו תחבורה בע"מ (להלן:
"כסלו") (בשרשור סופי) (המוחזקת  50%ע ידי החברה) יחד עם צדדים
שלישיים ,בתפקידו כסמנכ" ל שיווק של ראליאנס בכפיפות למנכ"ל ראליאנס,
על פי תנאי הסכמי העסקתו בכסלו ובראליאנס ,בהתאם למפורט בקובץ
המצורף (חלף תפקידו הקודם כסמנכ" ל שיווק ומנהל פעילות של חברה בת
בבעלות מלאה של כסלו ,שפעילותה מוזגה לתוך ראליאנס וכהמשך ישיר
להעסקה של ארז בן עוזיליו על פי הסכם ההעסקה הקיים שלו בכסלו) ,ללא
שינוי במבנה ובעלות התגמול הקבוע וכן במבנה ותקרת התגמול המשתנה
לו הינו זכאי על פי הסכם ההעסקה הקיים ,תוך ביצוע התאמות מחויבות
בזהות המעסיק ובמעריך התמריצים במסגרת התגמול המשתנה (התאמת
יעדים ורף ביצועים מינימלי בתגמול המשתנה לפרמטרים רלוונטיים
לפעילותה של ראליאנס ויתר השינויים המחויבים) ,והכל כמפורט בקובץ
המצורף .תנאי תגמול אלה משקפים עלות העסקה חודשית של כ 62-אלפי
ש" ח בגין שכר חודשי

בעד

מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ

1103571

203372

20/05/2019

מניות

 .5התחייבות לשיפוי לרון הוכמן כנושא משרה בחברה מוצע כי החברה תיתן
התחייבות לשיפוי לרון הוכמן ,אחיינו של מר צבי יוכמן ,מבעלי השליטה ס.ה.
סקיי  IIאחזקות בע"מ הנמנית על בעלי השליטה בחברה ,אשר מונה לכהן
כדירקטור בחברה ביום  28במרץ  ,2019כל עוד הוא מכהן כנושא משרה
בחברה ,לשיפוי מראש ובדיעבד ,בנוסח כתב השיפוי ,כמפורט בקובץ
המצורף ,בתנאים זהים לתנאי השיפוי של יתר נושאי המשרה בחברה.

בעד

קשרי תעופה בע"מ

413013

69220

20/05/2019

מניות

קשרי תעופה בע"מ

413013

69220

20/05/2019

מניות

 .1אי חידוש כהונת רואי חשבון מבקרים של החברה ,משרד בריטמן אלמגור
זוהר ושות'
 .2אישור מינוי רואה חשבון מבקר חדש לחברה ,משרד  -KPMGסומך
חייקין והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת .2019

בעד
בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

תשלום שכר נושאי משרה בתאגיד ע"י בעל
השליטה ,בהתאם לס''  4.2.10למדיניות

תשלום שכר נושאי משרה בתאגיד ע"י בעל
השליטה ,בהתאם לס''  4.2.10למדיניות

תשלום שכר נושאי משרה בתאגיד ע"י בעל
השליטה ,בהתאם לס''  4.2.10למדיניות

תשלום שכר נושאי משרה בתאגיד ע"י בעל
השליטה ,בהתאם לס''  4.2.10למדיניות

שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
מינוי רו"ח מבקר.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
מינוי רו"ח מבקר.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

קשרי תעופה בע"מ

413013

69220

20/05/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של אייל סגל ,דירקטור שאינו דירקטור חיצוני ,כדירקטור
בחברה

בעד

קשרי תעופה בע"מ

413013

69220

20/05/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של מיכל אדרי ,דירקטורית שאינה דירקטורית חיצונית,
כדירקטורית בחברה

בעד

קשרי תעופה בע"מ

413013

69220

20/05/2019

מניות

 .5אישור עדכון כתבי ההתחייבות לשיפוי לנושאי המשרה המכהנים בחברה,
ואשר יכהנו בה מעת לעת ,לרבות אישור עדכון כתבי ההתחייבות לשיפוי
נושאי המשרה בחברה אשר הינם בעלי שליטה במועד הדוח

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע להענקת
כתב שיפוי.

קשרי תעופה בע"מ

413013

69220

20/05/2019

מניות

 .6אישור ותיקון תקנון החברה

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתיקון
תקנון החברה.

קרדן אן.וי.

1113034

366040.8

20/05/2019

איגרות חוב

קרדן אן.וי.

1143270

20/05/2019

 .1מינוי נציגות וסמכויותיה למנות נציגות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'') ו-
(סדרה ב'' ח.ש ).של החברה ("הנציגות") .בסמכותה של הנציגות יהיה:
 1.1.1לפעול כשלוח של הנאמן 1.1.1.1 :בבדיקת אפשרות של גיבוש הסדר
עם החברה ו/או בעל השליטה בה;  1.1.1.2בבדיקת מצבה הכספי של
החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר המוצע לרבות חלופת הפירוק;
 1.1.1.3בבדיקת הסעדים העומדים לנושי אגרות החוב (סדרה ב'') ו( -סדרה
ב'' ח.ש ).ככל שחלופת ההסדר אינה אפשרית;  1.1.2במידה והנציגות
והמומחים (כהגדרתם בסעיף  1.1.4להלן) יגיעו למסקנה כי יש טעם בניהול
משא ומתן על הסדר עם החברה תנהל הנציגות יחד עם הנאמן וכשלוח שלו
מו"מ עם החברה לגיבוש הסדר אשר ,ככל שיגובש ,יובא לאישור אסיפת
נושי אגרות החוב (סדרה ב'') בהחלטה מיוחדת;  1.1.3במידה והנציגות
והמומחים (כהגדרתם בסעיף  1.1.4להלן) יגיעו למסקנה כי אין טעם בניהול
משא ומתן על הסדר עם החברה תגבש הנציגות יחד עם הנאמן כשלוח שלו
תוך התייעצות עם המומחים ,דרכי פעולה חלופיות להגנה על זכויות נושי
אגרות החוב (סדרה ב'') אשר יובאו לאישור אסיפת נושי אגרות החוב (סדרה
ב'');  1.1.4להמליץ לנאמן על מינוי מומחים ויועצים

ללא המלצה

 .1מינוי נציגות וסמכויותיה למנות נציגות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'') ו-
(סדרה ב'' ח.ש ).של החברה ("הנציגות") .בסמכותה של הנציגות יהיה:
 1.1.1לפעול כשלוח של הנאמן 1.1.1.1 :בבדיקת אפשרות של גיבוש הסדר
עם החברה ו/או בעל השליטה בה;  1.1.1.2בבדיקת מצבה הכספי של
החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר המוצע לרבות חלופת הפירוק;
 1.1.1.3בבדיקת הסעדים העומדים לנושי אגרות החוב (סדרה ב'') ו( -סדרה
ב'' ח.ש ).ככל שחלופת ההסדר אינה אפשרית;  1.1.2במידה והנציגות
והמומחים (כהגדרתם בסעיף  1.1.4להלן) יגיעו למסקנה כי יש טעם בניהול
מיועדת לפידיון
משא ומתן על הסדר עם החברה תנהל הנציגות יחד עם הנאמן וכשלוח שלו
מו"מ עם החברה לגיבוש הסדר אשר ,ככל שיגובש ,יובא לאישור אסיפת
נושי אגרות החוב (סדרה ב'') בהחלטה מיוחדת;  1.1.3במידה והנציגות
והמומחים (כהגדרתם בסעיף  1.1.4להלן) יגיעו למסקנה כי אין טעם בניהול
משא ומתן על הסדר עם החברה תגבש הנציגות יחד עם הנאמן כשלוח שלו
תוך התייעצות עם המומחים ,דרכי פעולה חלופיות להגנה על זכויות נושי
אגרות החוב (סדרה ב'') אשר יובאו לאישור אסיפת נושי אגרות החוב (סדרה
ב'');  1.1.4להמליץ לנאמן על מינוי מומחים ויועצים

ללא המלצה

אורמת טכנולוגיות ,אינק

1134402

11058883

21/05/2019

מניות

To elect Dan Falk as director .1

בעד

אורמת טכנולוגיות ,אינק

1134402

11058883

21/05/2019

מניות

To elect Todd C. Freeland as director .2

בעד

אורמת טכנולוגיות ,אינק

1134402

11058883

21/05/2019

מניות

To elect Byron G. Wong as director .3

בעד

אורמת טכנולוגיות ,אינק

1134402

11058883

21/05/2019

מניות

אורמת טכנולוגיות ,אינק

1134402

11058883

21/05/2019

מניות

צבי צרפתי ובניו השקעות ובנין ( )1992בע"מ

425017

206771

21/05/2019

מניות

צבי צרפתי ובניו השקעות ובנין ( )1992בע"מ

425017

206771

21/05/2019

מניות

To ratify the Kesselman Kesselman, a member firm of .4
PricewaterhouseCoopers International Limited as independent
.auditors of the Company for 2019
To approve, in a non-binding, advisory vote, the compensation .5
of our named executive officers
דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לתקופה של שנה
שהסתיימה ביום 31.12.2018
 .2למנות מחדש את בריטמן ,אלמגור זוהר ושות' ,רואי חשבון ,כרואה
החשבון המבקר של החברה ,לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית
השנתית הבאה ,ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
מינוי רו"ח מבקר.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושאי המשרה הבכירים בחברה.

דיון
בעד

דיון
מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

צבי צרפתי ובניו השקעות ובנין ( )1992בע"מ

425017

206771

21/05/2019

מניות

 .3לאשר מחדש ולאשרר הענקת כתבי שיפוי על ידי החברה ,לתקופה של
שלוש שנים נוספות בתוקף מיום  ,15.4.2019לדירקטורים ולנושאי משרה
בחברה ובחברות מוחזקות של החברה ,כפי שיהיו מעת לעת ,אשר הינם
ו /או עשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה ולנושאי משרה ודירקטורים
שלבעלי השליטה עניין אישי בהענקתם ,בנוסח המצורף כנספח א' לדו"ח
זימון האסיפה וכמפורט בסעיף  2לדו"ח זימון האסיפה

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

1104280

408249

21/05/2019

מניות

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

1104280

408249

21/05/2019

מניות

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

1104280

408249

21/05/2019

מניות

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

1104280

408249

21/05/2019

מניות

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

1104280

408249

21/05/2019

מניות

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

1104280

408249

21/05/2019

מניות

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

1104280

408249

21/05/2019

מניות

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

1104280

408249

21/05/2019

מניות

אלביט הדמיה בע"מ

1131275

125929.3

21/05/2019

איגרות חוב

קופיקס גרופ בע"מ

389015

121510

22/05/2019

מניות

קופיקס גרופ בע"מ

389015

121510

22/05/2019

מניות

מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן ).בע"מ (בשימור)

1096890

65260

22/05/2019

מניות

מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן ).בע"מ (בשימור)

1096890

65260

22/05/2019

מניות

מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן ).בע"מ (בשימור)

1096890

65260

22/05/2019

מניות

מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן ).בע"מ (בשימור)

1096890

65260

22/05/2019

מניות

מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן ).בע"מ (בשימור)

1096890

65260

22/05/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום

 .2למנות מחדש את מר אבי פישר לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף  1.2לדוח זימון
האסיפה.
 .3למנות מחדש את פרופ' גבי ברבש לתקופת כהונה נוספת עד לתום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף  1.2לדוח
זימון האסיפה.
 .4למנות מחדש את מר יצחק קולברג לתקופת כהונה נוספת עד לתום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף  1.2לדוח
זימון האסיפה.
 .5למנות מחדש את גב' סיגליה חפץ לתקופת כהונה נוספת עד לתום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף  1.2לדוח
זימון האסיפה.
 .6למנות מחדש את גב' נופר מלובני לתקופת כהונה נוספת עד לתום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף  1.2לדוח
זימון האסיפה.
 .7למנות מחדש את מר תומר אפרים בבאי לתקופת כהונה נוספת עד לתום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף  1.2לדוח
זימון האסיפה.
 .8למנות מחדש את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון
המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה.
 .1.7תיקון שטר הנאמנות לאשר את התיקון לשטר הנאמנות בנוסח המצורף
לזימון ומסומן נספח א' וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים
הנדרשים ,לרבות התיקון לשטר הנאמנות  .מובהר כי ההחלטה בסעיף זה
כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  9לזימון לאסיפה ,ולעניין זה
יראו את האמור בסעיף  ,9כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .אופן
בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל " עניין מנוגד" ,לצרכי ספירת קולותיהם של
מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה ,תיערך
בהתאם לנספח א' לכתב ההצבעה.
 .1אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה
 .2אישור "עסקת מסגרת" בקשר עם התקשרות בפוליסות ביטוח אחריות
נושאי משרה
 .1אישור התקשרות החברה בעסקה לרכישת מלוא הון מניות חברת
פארמוקן בע"מ ,הפעולות הנלוות לה והוצאתה אל הפועל על פי תנאיה,
ובכלל זה ,בכפוף להשלמת העסקה ,אישור הקצאה פרטית חריגה לבעלי
מניות בפארמוקן וליוזם העסקה כהגדרתה בתקנות ניירות ערך (הצעה
פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה) ,התש"ס ,2000 -הכל כמפורט בדוח
זימון האסיפה המצ"ב.
 .2בכפוף להשלמת העסקה ,אישור מינויו של מר גיל חובש כדירקטור
בחברה החל ממועד השלמת העסקה ובכפוף להשלמתה ,ועד למועד
האסיפה השנתית של החברה שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי ,הכל
כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.
 .3בכפוף להשלמת העסקה ,אישור מינויו של מר לירן חלפון כדירקטור
בחברה החל ממועד השלמת העסקה ובכפוף להשלמתה ,ועד למועד
האסיפה השנתית של החברה שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי ,הכל
כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.
 .4בכפוף להשלמת העסקה ,אישור אימוץ מדיניות תגמול חדשה לעניין תנאי
כהונה והעסקה לנושאי משרה בחברה ,אשר תכנס לתוקפה במועד השלמת
העסקה ,הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.
 .5בכפוף להשלמת העסקה ,אישור הקצאת  3,000,000כתבי אופציה לא
סחירים של החברה לעובדי פארמוקן בהתאם לתנאי ההסכם ,המהווה
הצעה פרטית חריגה כהגדרתה בתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של
ניירות ערך בחברה רשומה) ,התש"ס ,2000 -הכל כמפורט בדוח זימון
האסיפה המצ"ב.

המלצה

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

דיון
נגד

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

נגד

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

נגד

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

נגד

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

נגד

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

נגד

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

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

ללא המלצה

בעד
בעד

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

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לעסקאות
מיזוג ורכישה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
מדיניות התגמול.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
הוני.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן ).בע"מ (בשימור)

1096890

65260

22/05/2019

מניות

מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן ).בע"מ (בשימור)

1096890

65260

22/05/2019

מניות

מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן ).בע"מ (בשימור)

1096890

65260

22/05/2019

מניות

מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן ).בע"מ (בשימור)

1096890

65260

22/05/2019

מניות

מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן ).בע"מ (בשימור)

1096890

65260

22/05/2019

מניות

מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן ).בע"מ (בשימור)

1096890

65260

22/05/2019

מניות

תדאה פיתוח טכנולוגי ואוטומציה בע"מ

142018

80725

22/05/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום
 .6אישור תנאי תגמול למר גיל חובש ,מבעלי השליטה העתידיים בחברה,
בגין כהונתו כמנכ"ל החברה ,וזאת בתוקף החל ממועד השלמת העסקה
ובכפוף למינויו כנושא משרה בחברה ,הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה
המצ"ב.
 .7אישור תנאי העסקה למר רועי חובש ,בנו של מר גיל חובש (מבעלי
השליטה העתידיים החברה) ,בגין כהונתו כסמנכ"ל תפעול בחברה ,וזאת
בתוקף החל ממועד השלמת העסקה ובכפוף למינויו כנושא משרה בחברה
מיד לאחר השלמת העסקה ,לרבות הענקת אופציות בלתי סחירות שלא
בהתאם למדיניות התגמול של החברה ,הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה
המצ"ב.
 .8אישור תנאי תגמול למר יוני רוג'ר שוקרון ,מבעלי השליטה העתידיים
בחברה ,בגין העסקתו כעובד במערך השינועים בחברה ,וזאת בתוקף החל
ממועד השלמת העסקה ,הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.
 .9אישור תנאי תגמול ל גב' אור חובש ,בתו של מר גיל חובש (מבעלי
השליטה העתידיים החברה) ,בגין העסקתה במחלקת האריזות בחברה,
וזאת בתוקף החל ממועד השלמת העסקה ,הכל כמפורט בדוח זימון
האסיפה המצ"ב.
 .10אישור הענקת מענק בסך  300אלפי ש"ח למ"מ מנכ"ל וסמנכ"לית
כספים בחברה ,גב' אביטל פרלשטיין ,בגין תרומתה הייחודית לחברה ,שלא
בהתאם למדיניות התגמול של החברה ,הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה
המצ"ב.
 . .11אישור הקצאת מניות נוספות לבעלי מניות פארמוקן כמנגנון אנטי דילול
בעקבות גיוס הון ממשקיעים פרטיים ,המהווה הקצאה פרטית חריגה
כהגדרתה בתקנות ניירות ערך ( הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה
רשומה) ,התש"ס ,2000 -הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.
דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנת  ,2018אשר
נכללו בדוח התקופתי של החברה לשנת  2018כפי שפורסם ביום  31במרץ
2019

המלצה

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושאי משרה בכירה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
תגמול נושאי משרה בכירה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושא משרה שהינו בעל שליטה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושא משרה מקרב בעל השליטה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושא משרה בכירה.

נגד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע להקצאות
הון.

דיון

תדאה פיתוח טכנולוגי ואוטומציה בע"מ

142018

80725

22/05/2019

מניות

 .2מינוי מחדש כדירקטור של מר אמיר רהב ,יו"ר הדירקטוריון.

בעד

תדאה פיתוח טכנולוגי ואוטומציה בע"מ

142018

80725

22/05/2019

מניות

 .3מינוי מחדש כדירקטור של מר מרדכי גורפונג ,מנכ"ל החברה ,ללא שינוי
בתנאי העסקתו.

בעד

תדאה פיתוח טכנולוגי ואוטומציה בע"מ

142018

80725

22/05/2019

מניות

 .4מינויה מחדש של הגב' טלי ירון -אלדר כדירקטורית בלתי תלויה

בעד

תדאה פיתוח טכנולוגי ואוטומציה בע"מ

142018

80725

22/05/2019

מניות

 .5מינוי מחדש כדירקטור של מר יצחק זאוברמן.

בעד

תדאה פיתוח טכנולוגי ואוטומציה בע"מ

142018

80725

22/05/2019

מניות

 .6מינויו מחדש כדירקטור של מתי רז.

תדאה פיתוח טכנולוגי ואוטומציה בע"מ

142018

80725

22/05/2019

מניות

תדאה פיתוח טכנולוגי ואוטומציה בע"מ

142018

80725

22/05/2019

מניות

תדאה פיתוח טכנולוגי ואוטומציה בע"מ

142018

80725

22/05/2019

מניות

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

230011

7159843

23/05/2019

מניות

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

230011

7159843

23/05/2019

מניות

טלדור מערכות מחשבים ( )1986בע"מ

477018

158965

23/05/2019

מניות

טלדור מערכות מחשבים ( )1986בע"מ

477018

158965

23/05/2019

מניות

 .7מינוי מחדש כדירקטור של מר בעז גורפונג  ,סמנכ"ל פיתוח עסקי
בחברה ,ללא שינוי בתנאי העסקתו.
 .8מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי
החשבון המבקרים של החברה לשנת  ,2019והסמכת הדירקטוריון לקבוע
את שכרם .
מינויו של מר דרור נגל כדירקטור חיצוני בחברה למשך שלוש שנים מיום 19
ביולי 2019
אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף 267א' לחוק
החברות ,לרבות עדכונה ,לתקופה של  3שנים ,החל מיום  1בינואר .2019
 .2אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה.
הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון ליום
 31בדצמבר 2018
 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר ,לכהונה
נוספת כרואה חשבון המבקר של החברה.

החלטת האסיפה

נימוקים

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

בעד
נגד
בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

בעד

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

בעד
ללא המלצה

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות
הורד מסדר היום

דיון
בעד

טלדור מערכות מחשבים ( )1986בע"מ

477018

158965

23/05/2019

מניות

 .3מינויו מחדש של מר ברק דותן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.

בעד

טלדור מערכות מחשבים ( )1986בע"מ

477018

158965

23/05/2019

מניות

 .4מינויו מחדש של מר יוסף בן שלום כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת.

בעד

טלדור מערכות מחשבים ( )1986בע"מ

477018

158965

23/05/2019

מניות

 .5מינויו מחדש של מר ניר כהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.

בעד

טלדור מערכות מחשבים ( )1986בע"מ

477018

158965

23/05/2019

מניות

 .6מינויה מחדש של גב' כנרת יערי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה
נוספת.

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות
מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מינוי דירקטור חיצוני 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 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

טלדור מערכות מחשבים ( )1986בע"מ

477018

158965

23/05/2019

מניות

 .7מינויו מחדש של מר ירון שיינמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת
כהונה נוספת.

טלדור מערכות מחשבים ( )1986בע"מ

477018

158965

23/05/2019

מניות

 .8מינוי מר אילן ארז ,כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת כהונה ראשונה.

בעד

טלדור מערכות מחשבים ( )1986בע"מ

477018

158965

23/05/2019

מניות

 .9אישור מחדש של הסכם התקשרות החברה עם בעלת השליטה בהסכם
ניהול.

בעד

עסקאות עם בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות

אבגול תעשיות  1953בע"מ

1100957

1109312

23/05/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום  31בדצמבר 2018

דיון

אבגול תעשיות  1953בע"מ

1100957

1109312

23/05/2019

מניות

 .2למנות מחדש את משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואה
החשבון המבקר של החברה

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

אבגול תעשיות  1953בע"מ

1100957

1109312

23/05/2019

מניות

 .3למנות את מר אודיי פול סינג גיל כדירקטור בחברה

בעד

אבגול תעשיות  1953בע"מ

1100957

1109312

23/05/2019

מניות

 .4למנות את מר שקהר קומר ארגוול כדירקטור בחברה

בעד

אבגול תעשיות  1953בע"מ

1100957

1109312

23/05/2019

מניות

 .5למנות את מר אשוק קומר ארורה כדירקטור בחברה

בעד

אבגול תעשיות  1953בע"מ

1100957

1109312

23/05/2019

מניות

 .6למנות את מר שישיר ויג' יי פימפליקר כדירקטור בחברה

בעד

אבגול תעשיות  1953בע"מ

1100957

1109312

23/05/2019

מניות

 .7למנות את מר שחר רחים כדירקטור בחברה

נגד

אבגול תעשיות  1953בע"מ

1100957

1109312

23/05/2019

מניות

 .8למנות מחדש את מר יעקב גולדמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה

אבגול תעשיות  1953בע"מ

1100957

1109312

23/05/2019

מניות

אבגול תעשיות  1953בע"מ

1100957

1109312

23/05/2019

מניות

אבגול תעשיות  1953בע"מ

1100957

1109312

23/05/2019

מניות

בנק אגוד לישראל בע"מ

722314

1262685

23/05/2019

מניות

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1107663

230320

23/05/2019

מניות

וילאר אינטרנשיונל בע"מ

416016

1834880

23/05/2019

מניות

וילאר אינטרנשיונל בע"מ

416016

1834880

23/05/2019

מניות

וילאר אינטרנשיונל בע"מ

416016

1834880

23/05/2019

מניות

 .3להאריך את כהונתו של מר שלמה טיסר ,המכהן כדירקטור בחברה,
לתקופה נוספת ,וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה .מר
שלמה טיסר מכהן כדירקטור בחברה משנת  .1989לפרטים נוספים בהתאם
לתקנה  26לתקנות ני"ע ( דוחות תקופתיים ומידיים) ר' פרק ד' לדוח
התקופתי של החברה כפי שפורסם ביום  .31.3.2019המידע האמור מובא
על דרך ההפניה .פרטים אלו לא השתנו ממועד הדוח התקופתי לשנת .2018

נגד

וילאר אינטרנשיונל בע"מ

416016

1834880

23/05/2019

מניות

 .4להאריך את כהונתו של מר אברהם בורג ,המכהן כדירקטור בחברה,
לתקופה נוספת ,וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה .מר
אברהם בורג מכהן כדירקטור משנת  .2005לפרטים נוספים בהתאם לתקנה
 26לתקנות ני"ע ( דוחות תקופתיים ומידיים) ר' פרק ד' לדוח התקופתי של
החברה כפי שפורסם ביום  .31.3.2019המידע האמור מובא על דרך
ההפניה .פרטים אלו לא השתנו ממועד הדוח התקופתי לשנת .2018

נגד

וילאר אינטרנשיונל בע"מ

416016

1834880

23/05/2019

מניות

 .5להאריך את כהונתו של מר דוד מימון ,המכהן כדירקטור בחברה,
לתקופה נוספת ,וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה .מר דוד
מימון מכהן כיו" ד דירקטוריון זמני של החברה החל מ –  1.1.2015וכן
כדירקטור בחברה משנת  .2005לפרטים נוספים בהתאם לתקנה 26
לתקנות ני"ע ( דוחות תקופתיים ומידיים) ר' פרק ד' לדוח התקופתי של
החברה כפי שפורסם ביום  .31.3.2019המידע האמור מובא על דרך
ההפניה .פרטים אלו לא השתנו ממועד הדוח התקופתי לשנת .2018

נגד

נושאים שעל סדר היום

למנות את הגב' ריטה אבני כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה
נוספת באותם תנאי כהונה ,החל מיום  20במאי 2019
 .10למנות את מר רמי אנטין כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה
נוספת באותם תנאי כהונה ,החל מיום  20במאי 2019
 .11להעניק כתבי שיפוי לדירקטורים בחברה המועסקים על ידי בעלת
השליטה בחברה ,המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת
 .1מינוי מר אמנון בק כדירקטור חיצוני בבנק בהתאם להוראות חוק
החברות ,התשנ"ט"( 1999-חוק החברות")
To increase the company’s authorized share capital from .1
to 150,000,000 ordinary shares of a nominal value of 50,000,000
NIS 0.1 each, and to amend the company’s Articles of
.Association to reflect such increase
 .1דיון בדוח התקופתי של החברה ליום  31בדצמבר  ,2018כפי שפורסם
ביום  31במרס ( 2019 ,ובכללו הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לאותה
התקופה)
 .2סיום ההתקשרות עם רואה החשבון המבקר של החברה ,משרד  BDOזיו
האפט ,רואי חשבון ולמנות את משרד  EYישראל (ארנסט אנד יאנג  -קוסט
פורר גבאי את קסירר) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה
השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

המלצה

בעד

בעד
בעד
בעד
בעד
בעד

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים
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 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 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
שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות
מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מבנה ההון ,בהתאם לס''  8למדיניות

דיון

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

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

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

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

וילאר אינטרנשיונל בע"מ

416016

1834880

23/05/2019

מניות

 .6להאריך את כהונתו של מר יהונתן קפלן ,המכהן כדירקטור בחברה,
לתקופה נוספת ,וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה .מר
יהונתן קפלן מכהן כדירקטור בחברה משנת  .2017לפרטים נוספים בהתאם
לתקנה  26לתקנות ני"ע ( דוחות תקופתיים ומידיים) ר' פרק ד' לדוח
התקופתי של החברה כפי שפורסם ביום  .31.3.2019המידע האמור מובא
על דרך ההפניה .פרטים אלו לא השתנו ממועד הדוח התקופתי לשנת .2018

נגד

וילאר אינטרנשיונל בע"מ

416016

1834880

23/05/2019

מניות

 .7להאריך את כהונתה של גב' מיכל טיסר ,המכהנת כדירקטורית בחברה,
לתקופה נוספת ,וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה .גב' מיכל
טיסר מכהנת כדירקטורית בחברה משנת  .1993לפרטים נוספים בהתאם
לתקנה  26לתקנות ני"ע ( דוחות תקופתיים ומידיים) ר' פרק ד' לדוח
התקופתי של החברה כפי שפורסם ביום  .31.3.2019המידע האמור מובא
על דרך ההפניה .פרטים אלו לא השתנו ממועד הדוח התקופתי לשנת .2018

נגד

וילאר אינטרנשיונל בע"מ

416016

1834880

23/05/2019

מניות

וילאר אינטרנשיונל בע"מ

416016

1834880

23/05/2019

מניות

מלונות הכשרת הישוב בע"מ

343012

140010

23/05/2019

מניות

מלונות הכשרת הישוב בע"מ

343012

140010

23/05/2019

מניות

מלונות הכשרת הישוב בע"מ

343012

140010

23/05/2019

מניות

מלונות הכשרת הישוב בע"מ

343012

140010

23/05/2019

מניות

מלונות הכשרת הישוב בע"מ

343012

140010

23/05/2019

מניות

מלונות הכשרת הישוב בע"מ

343012

140010

23/05/2019

מניות

סומוטו לימיטד

1129451

179957

23/05/2019

מניות

סייפ-טי גרופ בע"מ

1083856

21062

23/05/2019

מניות

סייפ-טי גרופ בע"מ

1083856

21062

23/05/2019

מניות

סייפ-טי גרופ בע"מ

1083856

21062

23/05/2019

מניות

 .8אישור מדיניות התגמול המעודכנת בנוסח המצורף כנספח ג' להצעת
החלטה זו ,שתהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים ,החל מיום 1.9.2019
(קרי ,עד ליום .)31.8.2022
 .9אישור הענקת כתב פטור לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה שאינם
בעלי השליטה בה
דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת הכספים שהסתיימה ביום
 31בדצמבר2018 ,
 .2מינוי מחדש של הדירקטורים (שאינם דח"צים) המכהנים בחברה -למנות
מחדש את הדירקטורים (שאינם דח"צים) שכהונתם מסתיימת במועד
האסיפה השנתית  -ה"ה סמדר נמרודי-רינות ,רון ויסברג ,שמשון מרפוגל
ותומר כץ .
 .3מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה וקביעת שכרם-
למנות מחדש את משרד ארנסט אנד יאנג  -קוסט פורר גבאי את קסירר,
משרד רואי חשבון ,לרואי החשבון המבקרים של החברה ,לתקופה שעד תום
האסיפה השנתית הבאה ,ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם.
 .4עדכון תנאי כהונה של מנכ"ל החברה ,המעניק שירותי ניהול באמצעות
חברת ניהול בבעלותו -לאשר תשלום מענק לחברת הניהול בסכום של עד
 220,000ש"ח ,בתוספת מע"מ ,בכפוף לתנאים המפורטים בדוח זימון זה.
 .5אישור מדיניות תגמול חדשה -לאשר את מדיניות התגמול החדשה,
המצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה
 .6הארכת תוקפם של כתבי פטור והתחייבות לשיפוי לבעלי שליטה ו/או
קרוביהם -לאשר את הארכת תוקף כתבי הפטור והתחייבויות לשיפוי
שאושרו באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה מיום ,19/5/2016
כך שהם ימשיכו לחול על דירקטורים ונושאי משרה בחברה הנחשבים בעלי
שליטה או קרוביהם ,ובכלל זה על גב' סמדר נמרודי -רינות שהינה קרובה של
בעלי השליטה בחברה ,לשלוש שנים נוספות החל ממועד אישור האסיפה.
 .1אישור האסיפה להתקשרות החברה בהסכם רכישת נכסים מיום 11
באפריל  ,2019עם חברה בשליטתו של מר צביקה בארינבוים ,למכירת כלל
נכסיה ופעילותה העסקית ,למעט יתרת מזומנים נטו כפי שעמדה לרשות
החברה ביום  31במרץ  2019ונכסים נוספים ,כמפורט בדוח הזימון,
בתמורה מקסימלית כוללת של כ 50 -מיליון דולר ארה"ב (בכפוף לעמידה
מלאה ביעדים) ("העסקה") ,ובכלל זה אישור העסקה ,והכל כמפורט בדוח
הזימון.
To appoint Mr. Chen Katz as a member of the Company’s .1
Board of Directors
To appoint Ms. Noa Matzliach as a member of the Company’s .2
Board of Directors
To approve Mr. Chen Katz’s terms of compensation as active .3
Chairman of the Company’s Board of Directors

ללא המלצה

החלטת האסיפה

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

הורד מסדר היום
פטור לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

בעד
דיון

נימוקים

דיון

בעד

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

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

בעד

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

נגד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

נגד

נגד

בעד
נגד

פטור לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

מדיניות אנטרופי לבחינת עסקאות מהותיות

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

נגד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

סייפ-טי גרופ בע"מ

1083856

21062

23/05/2019

מניות

To approve Mr. Amir Mizhar’s terms of compensation as set .4
forth in the Proxy Statement

נגד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות תגמול
בכירים ,רכיב קבוע ,בהתאם לס''  4.2.2למדיניות

סייפ-טי גרופ בע"מ

1083856

21062

23/05/2019

מניות

To reappoint Mr. Yehuda Halfon for an additional three-year .5
.term as an external director of the Company and to approve Mr
Halfon’s remuneration terms

בעד

סייפ-טי גרופ בע"מ

1083856

21062

23/05/2019

מניות

To appoint Mr. Moshe Tal as an external director of the .6
Company and to approve Mr. Tal’s remuneration terms

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

נימוקים

החלטת האסיפה

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

מניות

23/05/2019

21062

1083856

טי גרופ בע"מ-סייפ

מניות

23/05/2019

21062

1083856

טי גרופ בע"מ-סייפ

בעד

To approve the transactions for the Company’s acquisition of .9
.NetNut Ltd. (“NetNut”) and certain assets of DiViNetworks Ltd
)i(, including )NetNut Transaction” and “DiVi”, respectively“(
approval of a material share and asset purchase agreement with
NetNut, whereby the Company will acquire 100% of the
,outstanding share capital of NetNut and certain assets of DiVi
NetNut’s controlling shareholder, which have been deemed
)ii(necessary for the effective ongoing operations of NetNut; and
approval of a material private offering of the Company’s ordinary
shares (as such term is defined in Companies Law) to the
shareholders of NetNut in connection with the NetNut
Transaction, including in accordance with Section 328(b) of the
Companies Law

מניות

23/05/2019

21062

1083856

טי גרופ בע"מ-סייפ

בעד

To approve the transactions for obtaining by the Company of .10
”a convertible loan from certain lenders (the “CLA Transaction
and “Lenders”, respectively), including (i) approval of a material
securities purchase agreement with the Lenders, against
issuance of convertible debentures and warrants to purchase the
Company’s ADSs; and (ii) a material private offering of the
Company’s ordinary shares originating from conversion or
exercise of such debentures and warrants in connection with the
CLA Transaction, including in accordance with Section 328(b) of
the Companies Law

מניות

23/05/2019

21062

1083856

טי גרופ בע"מ-סייפ

ללא המלצה

 פרסמה החברה דיווח מיידי שמספר האסמכתא,7/5/2019  ביום: רקע.1
 "הדיווח") בדבר אישור של דירקטוריון: (להלן2019-01-039537 שלו הוא
 בעל המניות היחיד ובעל השליטה בחברה ("בעל,החברה ומר דיוויד מרקס
 עסקה חריגה, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת של החברה,)"השליטה
של החברה עם בעל השליטה לפיה תמכור החברה לבעל השליטה שני
- וUtopia נכסים של החברה (שהינם קרקעות להשקעה הידועות בשמות
5.6  בהתאם לסעיף. והכל כמפורט בדיווח, בתמורה לשווים ההוגן,)Mays
 "שטר:לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה (להלן
 כהגדרתה בשטר, החברה התחייבה כי העסקאות המיוחדות,)"הנאמנות
ה לחוק275  בנוסף לאישורים לפי הוראות סעיף, תהיה מותנית,הנאמנות
 בהסכמת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') מראש,החברות ועל פי כל דין
 אישור עסקה של החברה עם בעל- 1  הצעת החלטה.בהחלטה רגילה
 בהתאם,)'השליטה מוצע לתת את הסכמת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב
 להתקשרות החברה בעסקה החריגה עם בעל, לשטר הנאמנות5.6 לסעיף
-2019-01  אסמכתא7/5/2019 השליטה המפורטת בדיווח מיידי מיום
.039537

איגרות חוב

23/05/2019

262932.4

1140557

 ריאל אסטייט גלובל לימיטד.ג'י.די.אמ

ללא המלצה

 אישור עסקה של החברה עם בעל השליטה – החלטה רגילה (הרוב.1
הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל ממספר הקולות המשתתפים
 להסכים, לשטר הנאמנות5.4  למעט הנמנעים) בהתאם לסעיף,בהצבעה
להתקשרות החברה בעסקה החריגה עם בעל השליטה המפורטת בדיווח
 ההחלטה.2019-01-039537  אסמכתא7/5/2019 מיידי של החברה מיום
, לזימון האסיפה9 בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף
 כחלק בלתי נפרד מהצעת, כאמור9 ולעניין זה יראו את האמור בסעיף
.ההחלטה הנ"ל

איגרות חוב

23/05/2019

262399.5

1142504

 ריאל אסטייט גלובל לימיטד.ג'י.די.אמ

המלצה

 למדיניות8 '' בהתאם לס,מבנה ההון

בעד

 למדיניות7 '' בהתאם לס,עסקאות עם בעלי עניין
 למדיניות8 '' בהתאם לס,מבנה ההון

בעד

מדיניות אנטרופי לבחינת עסקאות מהותיות

 למדיניות8 '' בהתאם לס,מבנה ההון

נושאים שעל סדר היום
To increase the Company’s registered share capital, and to .7
amend and restate the Company’s articles of association to
reflect the same
To adopt, authorize and approve the U.S. Addendum to the .8
Safe-T Group Global Equity Plan, under which incentive stock
options may be granted to our U.S. subsidiary employees and to
any other employees of any U.S. affiliate of the Company that
.may be incorporated in the future in accordance with the U.S
Internal Revenue Code of 1986, as amended, as described in the
Proxy Statement

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1139203

1988907

23/05/2019

איגרות חוב

 .1דחיית מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') עד ליום
 – 30.6.2019החלטה מיוחדת ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של
המחזיקים בשני שלישים לפחות ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה,
למעט הנמנעים) לדחות את מועד תשלום הריבית הקרוב בגין אגרות החוב
(סדרה ג') של החברה אשר קבוע ליום  ,31.5.2019למועדים הבאים:
המועד הקובע ידחה ליום  .24.6.2019מועד תשלום הריבית ידחה ליום
( 30.6.2019להלן" :מועד הדחייה הראשונה") להלן מספר הבהרות בקשר
עם הצעת ההחלטה שבסעיף  1.1זה • :למען הסר ספק ,דחיית המועדים
בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית
ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב • .אין בהצעת ההחלטה לעיל
ו /או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות
החוב על אילו מזכויותיהם ,ואין בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב,
או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי הדין
בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן ,ובכלל זה בכל הנוגע לזכות
לקבלת ריבית פיגורים על-פי הוראות השטר • .יודגש כי למעט השינוי
במועדי תשלום הריבית כמפורט בהצעת ההחלטה לעיל לא מוצע כל ש

ללא המלצה

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1139203

1988907

23/05/2019

איגרות חוב

 .2הסמכת הנאמן לדחות את מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה
ג') בתקופה נוספת – החלטה מיוחדת ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו
רוב של המחזיקים בשני שלישים לפחות ממספר הקולות המשתתפים
בהצבעה ,למעט הנמנעים) ככל שתתקבל ההחלטה שבסעיף  1לעיל,
להסמיך את הנאמן לדחות את מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב
(סדרה ג') ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לתקופה נוספת ממועד הדחייה
הראשונה ,כמפורט להלן :המועד הקובע ידחה ליום  26.7.2019מועד
תשלום הריבית ידחה ליום  .31.7.2019להלן מספר הבהרות בקשר עם
הצעת ההחלטה שבסעיף  1.2זה • :למען הסר ספק ,דחיית המועדים בקשר
עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת
"זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב • .אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או
בקבלת הצעת ההחלטה לעיל ו /או בדחיית מועד התשלום ככל שתבוצע
משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על אילו מזכויותיהם ,ואין
בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב ,או להוות ויתור של מחזיקי
אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות
החברה במועדן ,ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על-פי
הוראות השט

ללא המלצה

אלגומייזר בע"מ

744011

89235

23/05/2019

מניות

שיכון ובינוי בע"מ

1081942

3636899

26/05/2019

מניות

שיכון ובינוי בע"מ

1081942

3636899

26/05/2019

מניות

שיכון ובינוי בע"מ

1081942

3636899

26/05/2019

מניות

שיכון ובינוי בע"מ

1081942

3636899

26/05/2019

מניות

שיכון ובינוי בע"מ

1081942

3636899

26/05/2019

מניות

אלביט הדמיה בע"מ

1131275

118897.7

26/05/2019

איגרות חוב

 .1מינוי הגב' שושי איזנברג הרץ לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של
 3שנים ממועד אישור האסיפה ,ואישור תנאי העסקתה 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 הגמול
אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה על פי סעיף 267א לחוק
החברות ,התשנ"ט1999-
 .2אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל החברה הנכנס ,מר אייל לפידות,
ובכלל זה תגמול קבוע ותנאים נלווים ,תכנית מענק שנתי ותגמול הוני וכן
הענקת כתב התחייבות לשיפוי מעודכן המצ"ב כנספח ג' לדוח זימון האסיפה
הכללית למנכ"ל ,כפי שיכהן בה מעת לעת.
 .3אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל החברה היוצא ,מר משה לחמני,
ובכלל זה תגמול בגין סיום העסקתו ,תגמול קבוע ותנאים נלווים ,מענק שנתי
בגין כהונתו בשנת  2019ותגמול הוני ,וכן עדכון לתנאי כהונה שאושרו בעבר
למר משה לחמני ,לרבות הענקת כתב השיפוי המעודכן למנכ"ל היוצא.
 .4אישור תנאי כהונה והעסקה ליו"ר דירקטוריון החברה ,מר תמיר כהן,
ובכלל זה תגמול קבוע ,תנאים נלווים ותכנית מענק שנתי ותגמול הוני,
לרבות הענקת כתב השיפוי המעודכן ליו"ר הדירקטוריון ,המכהן ו/או כפי
שיכהן בה מעת לעת.
 .5לאשר הענקת כתב השיפוי המעודכן לדירקטורים בחברה ,אשר מכהנים
בחברה כיום ו /או שכיהנו ו /או כפי שיכהנו בה מעת לעת ,ולמעט לכאלו
שלבעל שליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתב השיפוי המעודכן להם.
 .1דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בדבר מצב עסקיה של החברה ופעולות
שהיא מבצעת כחלק מהיערכותה למועד פירעון אגרות החוב (סדרה ט')
הקבוע ליום  .30.11.2019על רקע "הערת עסק חי" בדוחותיה הכספיים של
החברה ליום  31.12.2018שפורסמו ביום  , 13/5/2019והשלכתה על
זכויותיהם בהתאם לסעיפים  9.3.15לשטר הנאמנות וכן דיון בדבר זכות
המחזיקים להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי בהתאם להוראות סעיפים
35ט 1לחוק ו 12.1.12-לשטר הנאמנות.

החלטת האסיפה

נימוקים

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
דירקטוריון החברה ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

בעד

בעד

עבר

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

בעד

עבר

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

נגד

נדחה

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

נגד

נדחה

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

בעד

עבר

שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

דיון

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אמ.די.ג'י .ריאל אסטייט גלובל לימיטד

1140557

269153.5

26/05/2019

איגרות חוב

 .1הצעת החלטה  - 1אישור עסקה של החברה עם בעל השליטה ,תיקון
שטר הנאמנות והסמכת הנאמן להקדמת מועדים – מוצע לתת את הסכמת
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'') ,בהתאם לסעיף  5.6לשטר הנאמנות,
להתקשרות החברה בעסקה החריגה עם בעל השליטה המפורטת בדיווח
מיידי מיום  7/5/2019אסמכתא "( 2019-01-039537העסקה") בכפוף לכך
שחלק מכספי העסקה בסכום השווה למלוא התשלום הקרוב (קרן וריבית)
בגין אגרות החוב הקבוע ליום  31.10.2019יופקדו בידי הנאמן וזאת בתוך 5
ימי עסקים ממועד השלמת העסקה .כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה
לאשר כדלקמן .1 :תיקון שטר הנאמנות בנוסח המצורף ומסומן נספח א''
והסמכת הנאמן לחתימה על התיקון לשטר .2 .הקדמת התשלום הקרוב
(קרן וריבית) בגין אגרות החוב ,הקבוע ליום "( 31.10.2019מועד התשלום
המקורי") ,כך שיחול בסמוך לאחר מועד ביצוע העסקה ,ככל שתתאפשר
הקדמה כאמור בכפוף לכללי הבורסה ובהתאם למועדים שיתואמו עם
הבורסה ,וזאת בהתאם לאמור בסעיף  5.13שבתיקון לשטר וכן הסמכת
הנאמן לאשר הקדמה של התשלום הקרוב כאמור ולחתום על המסמכים
שיידרשו ,ככל שיידרשו ,לשם ביצוע הקדמה כאמור (לרבות תיקון לשטר
הרו
הנאמנות ,ככל שיידרש).

ללא המלצה

אמ.די.ג'י .ריאל אסטייט גלובל לימיטד

1142504

268671.5

26/05/2019

איגרות חוב

 .1אישור עסקה של החברה עם בעל השליטה – החלטה רגילה (הרוב
הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל ממספר הקולות המשתתפים
בהצבעה ,למעט הנמנעים) בהתאם לסעיף  5.4לשטר הנאמנות ,להסכים
להתקשרות החברה בעסקה החריגה עם בעל השליטה המפורטת בדיווח
מיידי של החברה מיום  7/5/2019אסמכתא  .2019-01-039537ההחלטה
בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  9לזימון האסיפה,
ולעניין זה יראו את האמור בסעיף  9כאמור ,כחלק בלתי נפרד מהצעת
ההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

אמ.די.ג'י .ריאל אסטייט גלובל לימיטד

1142504

268671.5

26/05/2019

איגרות חוב

 . .2אישור עסקה של החברה עם בעל השליטה תיקון שטר הנאמנות
והסמכת הנאמן להקדמת מועדים – החלטה מיוחדת ( הרוב הדרוש לאישור
ההחלטה הינו רוב של שני שלישים ( )2/3ממספר הקולות המשתתפים
בהצבעה ,למעט הנמנעים) בהתאם לסעיף  5.4לשטר הנאמנות ,להסכים
להתקשרות החברה בעסקה החריגה עם בעל השליטה המפורטת בדיווח
מיידי של החברה מיום  7/5/2019אסמכתא "( 2019-01-039537העסקה")
בכפוף לכך שחלק מכספי העסקה בסכום השווה למלוא התשלום הקרוב
(קרן וריבית) בגין אגרות החוב הקבוע ליום  31.10.2019יופקדו בידי הנאמן
וזאת בתוך  5ימי עסקים ממועד השלמת העסקה .כחלק בלתי נפרד
מהצעת ההחלטה לאשר כדלקמן .1 :תיקון שטר הנאמנות בנוסח המצורף
כנספח ג'' לכתב ההצבעה והסמכת הנאמן לחתימה על התיקון לשטר.2 .
הקדמת התשלום הקרוב (קרן וריבית) בגין אגרות החוב ,הקבוע ליום
"( 31.10.2019מועד התשלום המקורי") ,כך שיחול בסמוך לאחר מועד
ביצוע העסקה ,ככל שתתאפשר הקדמה כאמור בכפוף לכללי הבורסה
ובהתאם למועדים שיתואמו עם הבורסה ,וזאת בהתאם לאמור בסעיף 5.11
שבתיקון לשטר וכן הסמכת הנאמן לאשר הקדמה של התשלום הקרוב
כאמור ולחתום על המסמכים שיידרשו ,ככל שיידרשו

ללא המלצה

חברה לנכסים ולבנין בע"מ

699017

2116105

27/05/2019

מניות

רני צים מרכזי קניות בע"מ

1143619

271445

27/05/2019

מניות

רני צים מרכזי קניות בע"מ

1143619

271445

27/05/2019

מניות

רני צים מרכזי קניות בע"מ

1143619

271445

27/05/2019

מניות

 .1אישור מינוי של גב' אירית הורוביץ כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת
כהונה בת  3שנים.
סקירה ודיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה
שהסתיימה ביום ה31.12.2018-
 .2מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר  - EY -ארנסט אנד יאנג רואי חשבון
כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד תום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את תנאי שכרו
בהתאם להמלצת ועדת ביקורת
 .3מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו דח"צ) מר רני צים (המכהן גם כיו"ר
הדירקטוריון וכמנכ"ל החברה) לתקופת כהונה נוספת ,אשר תסתיים
באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

הורד מסדר היום

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

דיון

בעד

בעד

רני צים מרכזי קניות בע"מ

1143619

271445

27/05/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו דח"צ) מר יחזקאל בדור לתקופת
כהונה נוספת ,אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

רני צים מרכזי קניות בע"מ

1143619

271445

27/05/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו דח"צ) מר חיים ישראל כהן (המכהן
כדירקטור בלתי תלוי) לתקופת כהונה נוספת ,אשר תסתיים באסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

מיקרונט בע"מ

1099787

15110

27/05/2019

מניות

מינוי מחדש של גב' יונה אדמון כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת
כהונה שלישית של שלוש שנים מיום 2.5.2019

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
מינוי רו"ח מבקר.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
הוני לדירקטורים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
הוני לדירקטורים.
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 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

מיקרונט בע"מ

1099787

15110

27/05/2019

מניות

מינוי מחדש של מר עמוס סיון כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת כהונה
שנייה של שלוש שנים החל מיום 3.5.2019

בעד

מיקרונט בע"מ

1099787

15110

27/05/2019

מניות

 . .3אישור תגמול הוני לגברת יונה אדמון

בעד

מיקרונט בע"מ

1099787

15110

27/05/2019

מניות

 . .4אישור תגמול הוני למר עמוס סיוון

בעד

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1131697

22549

28/05/2019

מניות

To re-elect Sami Totah as Director .1

נגד

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1131697

22549

28/05/2019

מניות

To re-elect Amir Efrati as Director .2

נגד

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1131697

22549

28/05/2019

מניות

To re-elect Nir Tarlovsky as Director .3

נגד

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1131697

22549

28/05/2019

מניות

To elect Stephane Estryn as Director .4

נגד

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1131697

22549

28/05/2019

מניות

To re-elect Adv. Harel Locker as an “External Director” (as .5
such term is defined in the Israeli Companies Law 5759-1999
(the "Companies Law")) for a second term of three years and the
,payment of the Director fees set out in Exhibit I to the Notice
which is equal to the maximum amounts set by the Israeli
Companies Regulations, (Rules for remuneration and expenses
of External Director) 5760-2000 (the “External Directors
Remuneration Rules”). In the opinion of the Board of Directors of
the Company, relying, inter alia, on statements of competence
that Mr. Locker has provided to the Company (attached as
Exhibit II to the Notice), Mr. Locker has Accounting and Financial
Expertise, as defined in the Companies Law and the Companies
Regulations (Conditions and Criteria for Directors with
Accounting and Financial Expertise and Directors with
Professional Competence), 2005 (hereafter: the “Expertise and
)”Competence Regulations

נגד

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1131697

22549

28/05/2019

מניות

To elect Mrs. Shirith Kasher (see details below) as an .6
"External Director" for a term of three years and the payment of
the Director fees set out in Exhibit I to the Notice, which is equal
to the maximum amounts set by the External Directors
Remuneration Rules. In the opinion of the Board of Directors of
the Company, relying, inter alia, on statements of competence
that Mrs. Kasher has provided to the Company (attached as
Exhibit II to the Notice), Mrs. Kasher has Accounting and
Financial Expertise, as defined in the Companies Law and the
Expertise and Competence Regulations

נגד

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

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1131697

22549

28/05/2019

מניות

נגד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1131697

22549

28/05/2019

מניות

נגד

מבנה ההון ,בהתאם לס''  8למדיניות

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1131697

22549

28/05/2019

מניות

נגד

מבנה ההון ,בהתאם לס''  8למדיניות

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1131697

22549

28/05/2019

מניות

נגד

מינוי מנכ" ל שהינו בעל שליטה כדירקטור ,בהתאם
לס''  2.2.6למדיניות כהונה מקבילה של יו"ר כמנכ"ל,
בהתאם לס''  2.1.5ו  2.2.8למדיניות

אינטרקיור בע"מ

1106376

843157

28/05/2019

מניות

נגד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

בתי זקוק לנפט בע"מ

2590248

5560394

28/05/2019

מניות

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
הסכמי רכישה.

קנאשור תראפיוטיקס בע"מ

111013

104033

28/05/2019

מניות

קנאשור תראפיוטיקס בע"מ

111013

104033

28/05/2019

מניות

To re-appoint the Auditors and authorize the Board/Audit .7
committee to set the Auditor’s fees
To approve that the Directors are authorized to issue and allot .8
equity securities as listed in Exhibit III to the Notice
To approve the disapplication of pre-emption rights in respect .9
of certain allotments of equity securities as detailed in Exhibit III
to the Notice
To appoint Mr. Sami Totah, Chairman of the Board, to .10
assume an interim CEO position for a term of three years
 .1אישור מדיניות תגמול מעודכנת לחברה בהתאם להוראות סעיף 267א
לחוק החברות ,בנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה.
 .1אישור התקשרותה של החברה עם שותפות תמר בהסכם לרכישת גז
טבעי הדרוש לחברה במהלך תקופת הביניים והכל כמפורט בדוח זימון
האסיפה
דיון בדו" חות הכספיים המבוקרים ובדו" ח הדירקטוריון של החברה לשנת
.2018
 .2אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה ,והסמכת
הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת .2019

דיון
בעד

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

דיון
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
מינוי רו"ח מבקר.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

קנאשור תראפיוטיקס בע"מ

111013

104033

28/05/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של מר ניר פלס לתפקיד של דירקטור בחברה לתקופה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה

נגד

קנאשור תראפיוטיקס בע"מ

111013

104033

28/05/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של מר שמעון בר קמה לתפקיד של דירקטור בחברה
לתקופה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

קנאשור תראפיוטיקס בע"מ

111013

104033

28/05/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של מר רן עמיר לתפקיד של דירקטור בחברה לתקופה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה

נגד

קנאשור תראפיוטיקס בע"מ

111013

104033

28/05/2019

מניות

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

בעד

קנאשור תראפיוטיקס בע"מ

111013

104033

28/05/2019

מניות

קנאשור תראפיוטיקס בע"מ

111013

104033

28/05/2019

מניות

קבוצת ברן בע"מ

286013

62743

28/05/2019

מניות

 .7אישור מנגנון אקסלרציה של כתבי אופציה שהוענקו ו /או שיוענקו למר
עידו נחושתן ,יו"ר הדירקטוריון.
 .8אישור יעדי תגמול לשנת  2019של מר ניר פלס ,סמנכ" ל פיתוח עסקי
ומבעלי השליטה בחברה.
 .1לאשר מינוי משרד רו" ח ליאון אורליצקי ושות' כרואה החשבון המבקר של
החברה ולהסמיך את הנהלת החברה לקבוע את שכרו
 .2לאשר מינוי ה"ה מאיר דור ,אהוד ריגר ,יצחק שיסגל ונילי מירסקי
כדירקטורים בחברה

נגד
בעד

קבוצת ברן בע"מ

286013

62743

28/05/2019

מניות

קבוצת ברן בע"מ

286013

62743

28/05/2019

מניות

 .3דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת .2018

קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ

1102532

231443

28/05/2019

מניות

 .1לאשר את חידוש התקשרות החברה עם מור השקעות  ,2006חברה
פרטית בבעלותם של מר חנן מור ומר אבי מאור ,בעלי השליטה בחברה,
יו" ר דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה ,בהתאמה ,בהסכם הניהול בתוקף
מיום  1ביולי  2019ובד בבד לתקן את מדיניות התגמול.

נגד

אלביט הדמיה בע"מ

1131275

118897.7

28/05/2019

איגרות חוב

 .1.7תיקון שטר הנאמנות לאשר את התיקון לשטר הנאמנות בנוסח המצורף
לזימון ומסומן נספח א' וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים
הנדרשים ,לרבות התיקון לשטר הנאמנות  .מובהר כי ההחלטה בסעיף זה
כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  9לזימון לאסיפה ,ולעניין זה
יראו את האמור בסעיף  ,9כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .אופן
בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל " עניין מנוגד" ,לצרכי ספירת קולותיהם של
מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה ,תיערך
בהתאם לנספח א' לכתב ההצבעה.

בעד

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110365

460236

29/05/2019

איגרות חוב

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110431

318885.2

29/05/2019

איגרות חוב

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110480

184088.2

29/05/2019

איגרות חוב

כימיקלים לישראל בע"מ

281014

24837842

29/05/2019

מניות

כימיקלים לישראל בע"מ

281014

24837842

29/05/2019

מניות

Election of Mr. Yoav Doppelt as a director, effective as of the .1
date of this meeting
Subject to the election of Mr. Yoav Doppelt as director as set .2
forth in item 1 above, approval of the compensation terms and
.equity grant for our new Executive Chairman of the Board, Mr
Doppelt
Approval of a Special Bonus for 2018 to our Executive .3
Chairman of the Board, Mr. Johanan Locker

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
הוני.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושאי משרה בכירה ועסקה עם בעל עניין.

נגד

דיון

 .1על סדר היום  1.1 :דיון בנוגע להצעת הסדר שהוגשה על ידי מבטח שמיר
אחזקות בע"מ ,כפי שפורסם בדיווחי החברה מיום ( 26.5.2019אסמכתאות:
 050659-01-2019ו 1.2 .)050848-01-2019 -דיון בנושאים נוספים שיועלו
בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע" י מחזיקי אגרות החוב.
 .1על סדר היום  1.1 :דיון בנוגע להצעת הסדר שהוגשה על ידי מבטח שמיר
אחזקות בע"מ ,כפי שפורסם בדיווחי החברה מיום ( 26.5.2019אסמכתאות:
 050659-01-2019ו 1.2 .)050848-01-2019 -דיון בנושאים נוספים שיועלו
בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע" י מחזיקי אגרות החוב.
 .1על סדר היום  1.1 :דיון בנוגע להצעת הסדר שהוגשה על ידי מבטח שמיר
אחזקות בע"מ ,כפי שפורסם בדיווחי החברה מיום ( 26.5.2019אסמכתאות:
 050659-01-2019ו 1.2 .)050848-01-2019 -דיון בנושאים נוספים שיועלו
בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע" י מחזיקי אגרות החוב.

החלטת האסיפה

נימוקים

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות
מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

בעד
דיון

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

מדיניות אנטרופי לבחינת תיקונים בשטרי נאמנות

דיון

דיון

דיון

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושאי משרה בכירה.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושאי משרה בכירה.

כימיקלים לישראל בע"מ

281014

24837842

29/05/2019

מניות

קרדן אן.וי.

1087949

29648

29/05/2019

מניות

 . .1פתיחה

דיון

דיון

בעד

קרדן אן.וי.

1087949

29648

29/05/2019

מניות

 .הצגת פעילות החברה בשנת 2018

דיון

דיון

קרדן אן.וי.

1087949

29648

29/05/2019

מניות

 . .3דוח תגמולים

דיון

דיון

קרדן אן.וי.

1087949

29648

29/05/2019

מניות

 . .4אימוץ הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת 2018

בעד

קרדן אן.וי.

1087949

29648

29/05/2019

מניות

 . .5מדיניות חלוקת דיבידנדים

דיון

דיון

קרדן אן.וי.

1087949

29648

29/05/2019

מניות

. . .6ממשל תאגידי

דיון

דיון

קרדן אן.וי.

1087949

29648

29/05/2019

מניות

 . .7מינוי רואה חשבון מבקר לשנת הכספים 2019

בעד

מדיניות אנטרופי בנושא אחר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

קרדן אן.וי.

1087949

29648

29/05/2019

מניות

 .שחרור חברי הדירקטוריון מאחריותם ביחס למילוי תפקידם בשנת הכספים
2018

נגד

פטור לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

קרדן אן.וי.

1087949

29648

29/05/2019

מניות

 . .9הצגת הסדר החוב המתגבש עם מחזיקי אגרות החוב )סדרות א'' ו-ב''(
והסמכת דירקטוריון החברה להגיע להסדר סופי עם מחזיקי אגרות החוב

בעד

מדיניות אנטרופי לבחינת מהלכים מהותיים לבעלי
המניות

קרדן אן.וי.

1087949

29648

29/05/2019

מניות

 . .10אישור להנפקת מניות ו /או כתבי אופציה המירים למניות והגבלת או
ביטול זכות הemptive-pre-

בעד

מבנה ההון ,בהתאם לס''  8למדיניות

קרדן אן.וי.

1087949

29648

29/05/2019

מניות

 . .11תגמול משתנה למנכ"ל

נגד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

קרדן אן.וי.

1087949

29648

29/05/2019

מניות

 . .12אישור הדירקטוריון להחלטת החברה לרכישה עצמית של מניותיה

נגד

גודל הדירקטוריון ,בהתאם לס''  1.2.3למדיניות
מבנה ההון ,בהתאם לס''  8למדיניות

קרדן אן.וי.

החלטת האסיפה

1087949

29648

29/05/2019

מניות

 . .13שונות

דיון

דיון

קרדן אן.וי.

1087949

29648

29/05/2019

מניות

 . .14נעילת האסיפה

דיון

דיון

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

639013

1172708

29/05/2019

מניות

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

639013

1172708

29/05/2019

מניות

קבוצת אשטרום בע"מ

1132315

2170402

29/05/2019

מניות

קבוצת אשטרום בע"מ

1132315

2170402

29/05/2019

מניות

קבוצת אשטרום בע"מ

1132315

2170402

29/05/2019

מניות

קבוצת אשטרום בע"מ

1132315

2170402

29/05/2019

מניות

קבוצת אשטרום בע"מ

1132315

2170402

29/05/2019

מניות

קבוצת אשטרום בע"מ

1132315

2170402

29/05/2019

מניות

קבוצת אשטרום בע"מ

1132315

2170402

29/05/2019

מניות

קבוצת אשטרום בע"מ

1132315

2170402

29/05/2019

מניות

איתמר מדיקל בע"מ

1102458

333235

29/05/2019

מניות

איתמר מדיקל בע"מ

1102458

333235

29/05/2019

מניות

איתמר מדיקל בע"מ

1102458

333235

29/05/2019

מניות

איתמר מדיקל בע"מ

1102458

333235

29/05/2019

מניות

איתמר מדיקל בע"מ

1102458

333235

29/05/2019

מניות

איתמר מדיקל בע"מ

1102458

333235

29/05/2019

מניות

איתמר מדיקל בע"מ

1102458

333235

29/05/2019

מניות

איתמר מדיקל בע"מ

1102458

333235

29/05/2019

מניות

איתמר מדיקל בע"מ

1102458

333235

29/05/2019

מניות

איתמר מדיקל בע"מ

1102458

333235

29/05/2019

מניות

איתמר מדיקל בע"מ

1102458

333235

29/05/2019

מניות

 .1אישור מינויו של מר משה (מוץ) מטלון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה נוספת.
 .2אישור מינויו של מר מאיר יעקובסון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה נוספת.
 .1אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר דירקטוריון החברה ,מר
אברהם נוסבאום ,הנמנה על בעלי השליטה בחברה
 .2אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של דירקטור ומנכ"ל החברה ,מר גיל
גירון ,הנמנה על בעלי השליטה בחברה
 .3אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של דירקטור ומשנה למנכ"ל החברה
לזכיינות ואחראי על תחום הפרסום ,השיווק ויחסי הציבור של החברה ,מר
ירון משורר ,הנמנה על בעלי השליטה בחברה
 .4אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של המשנה למנכ"ל החברה
לתעשיות ואדמיניסטרציה ,מר אלכס ליפשיץ ,בעלה של הגב' ורדה ליפשיץ,
הנמנית על יחידי השליטה בחברה
 .5אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של המשנה למנכ"ל החברה לכספים
ולפיתוח עסקי ,מר אורן נוסבאום ,בנו של מר אברהם נוסבאום ,הנמנה על
בעלי השליטה בחברה
 .6לאשר למר רמי נוסבאום ,מר גיל גירון ,מר ירון משורר ,מר אלכס ליפשיץ
ומר אורן נוסבאום כתב פטור מאחריות כמקובל בחברה.
 .7אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף 267א' לחוק
החברות ,לרבות עדכונה ,לתקופה של שלוש שנים החל מיום  30במאי 2019
 .8אישור חידוש התקשרות החברה עם מר דן גירון הפועל בעסקי החברה
בארה"ב
To reelect Dr. Giora Yaron as a director until the next Annual .1
.General Meeting of Shareholders
To reelect Mr. Martin Gerstel as a director until the next .2
.Annual General Meeting of Shareholders
To reelect Mr. Ilan Biran as a director until the next Annual .3
.General Meeting of Shareholders
To reelect Mr. Jonathan Kolber as a director until the next .4
.Annual General Meeting of Shareholders
To reelect Mr. Sami Totah as a director until the next Annual .5
.General Meeting of Shareholders
To reelect Mr. Christopher M. Cleary as a director until the .6
.next Annual General Meeting of Shareholders
To reelect Ms. Yaffa Krindel Sieradzki as an external director .7
.for a period of 3 years, starting June 17, 2019
To reelect Ms. Zipora (Tzipi) Ozer-Armon as an external .8
.director for a period of 3 years, starting June 17, 2019
To approve an amended Compensation Policy for Executive .9
.Officers and Directors
To approve grants of stock-options to our non-employee .10
.directors
To approve a special bonus to Mr. Gilad Glick, our President .11
.and Chief Executive Officer

בעד
בעד

נימוקים

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

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

בעד

פטור לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

בעד

עסקאות עם בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות

בעד
בעד
בעד
בעד
בעד
נגד
בעד
בעד

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

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

בעד

תגמול הוני לדירקטורים ודחצים ,בהתאם לס'' 4.2.9
למדיניות

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

איתמר מדיקל בע"מ

1102458

333235

29/05/2019

מניות

איתמר מדיקל בע"מ

1102458

333235

29/05/2019

מניות

מדלי קפיטל קורפוריישן

1143155

360347.3

29/05/2019

איגרות חוב

דיגל השקעות ואחזקות בע"מ (מחוקה)

4930046

0

30/05/2019

איגרות חוב
להמרה

דיגל השקעות ואחזקות בע"מ (מחוקה)

4930046

0

30/05/2019

איגרות חוב
להמרה

דיגל השקעות ואחזקות בע"מ (מחוקה)

4930046

0

30/05/2019

איגרות חוב
להמרה

קמן קפיטל בע"מ (בשימור)

1106806

10366

30/05/2019

מניות

קמן קפיטל בע"מ (בשימור)

1106806

10366

30/05/2019

מניות

קמן קפיטל בע"מ (בשימור)

1106806

10366

30/05/2019

מניות

קמן קפיטל בע"מ (בשימור)

1106806

10366

30/05/2019

מניות

קמן קפיטל בע"מ (בשימור)

1106806

10366

30/05/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום
To approve the reappointment of Somekh Chaikin, a member .12
of KPMG International, as our independent auditors, and to
authorize our 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
To review and discuss our consolidated financial statements .13
.for the year ended December 31, 2018
 1.1דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בדבר מצב עסקיה של החברה לרבות
התייחסות לפעולות שהיא מבצעת כחלק מהיערכותה למיזוג ,זאת בין היתר
על רקע ירידת סך הנכסים נטו של החברה מתחת ל 285-מיליון 1.2 .דיון
בקשר עם נושאים נוספים שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב.
 .מתן דיווח ועדכון על ידי נאמני ההסדר ,ה"ה עו"ד יעקב שפיגלמן וד"ר
שלמה נס עו"ד ורו"ח )"נאמני ההסדר"( ,בנוגע לפעולות שבוצעו על ידם
ממועד האסיפה הקודמת ועד למועד כינוס אסיפה זו ,לרבות בנוגע להסדרת
נושא המס במסגרת הליכי ההסדר.
 .דיון והתייעצות בנוגע לבקשת שכר הטרחה שהוגשה על ידי נאמני ההסדר
 ,בשים לב למכתב שהתקבל מנאמני ההסדר ,המצורף כ -נספח א'' לזימון
זה.
 .דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב.
 .1אישור התקשרות החברה בהסכם הקצאה פרטית חריגה עם בעל
השליטה בחברה ,מר יואל יוגב
 .2אישור רטרואקטיבי לתשלום שכר לדירקטור אופיר יוגב החל ממועד מינויו
כדירקטור בחברה בגובה השכר המושלם לדירקטור חיצוני בחברה
 .3אישור רטרואקטיבי לתשלום שכר לדירקטור אלון שני החל ממועד מינויו
כדירקטור בחברה בגובה השכר המשולם לדירקטור חיצוני בחברה
 .4בכפוף לאישור נושא מספר  2שעל סדר היום ,המרת החוב של החברה
כלפי הדירקטור אופיר יוגב למניות החברה
 .5בכפוף לאישור נושא מספר  3שעל סדר היום ,המרת החוב של החברה
כלפי הדירקטור אלון שני למניות החברה

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

נימוקים

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

ללא המלצה

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

ללא המלצה
ללא המלצה
ללא המלצה
ללא המלצה
ללא המלצה
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

פרוטליקס ביות'רפיוטיקס אינק

1120609

184201

30/05/2019

מניות

.Election of Six Members to the Board of Directors - Mr .1
Shlomo Yanai

בעד

פרוטליקס ביות'רפיוטיקס אינק

1120609

184201

30/05/2019

מניות

Election of Six Members to the Board of Directors - Mr. Moshe .2
Manor

נגד

פרוטליקס ביות'רפיוטיקס אינק

1120609

184201

30/05/2019

מניות

Election of Six Members to the Board of Directors - Mr. Amos .3
Bar Shalev

בעד

פרוטליקס ביות'רפיוטיקס אינק

1120609

184201

30/05/2019

מניות

Election of Six Members to the Board of Directors - Mr. Zeev .4
Bronfeld

בעד

פרוטליקס ביות'רפיוטיקס אינק

1120609

184201

30/05/2019

מניות

.Election of Six Members to the Board of Directors - PhD .5
Aharon Schwartz

בעד

פרוטליקס ביות'רפיוטיקס אינק

1120609

184201

30/05/2019

מניות

Election of Six Members to the Board of Directors - Mr. David .6
Granot

בעד

 .1אישור מינויו מחדש של מר דוד גרנות כדירקטור
בחברה הסעיף :אישור מינויו מחדש של מר דוד
גרנות כדירקטור בחברה .מספר סעיף בכתב
ההצבעה( 1:דוד גרנות) הרוב הנדרש:רוב רגיל
המלצה :בעד נימוקים וגורמי מפתח עיקריים
להמלצה :א .השתתף בישיבות הדירקטוריון
ובוועדותיו החלד ממועד מינויו מחודש אוגוסט
 ,2018כל שנה בנפרד ,בשיעור העולה על הסף
המינימאלי הנדרש בהתאם למדיניותנו ,העומד על
( 75%ראו נספח א'') .ב.מכהן כדירקטור בחברה
החל מחודש אוגוסט  ,2018והינו בעל ההשכלה
והניסיון הדרושים למילוי התפקיד (ראו נספח ב'').
נושאים מיוחדים שיש לתת להם את תשומת הלב -
בהתאם לדיווחי החברה ,עומד בתנאי אי התלות
( )Independent directorשל חוק ני"ע האמריקאי
וה.NYSE-

פרוטליקס ביות'רפיוטיקס אינק

1120609

184201

30/05/2019

מניות

Advisory Vote on Executive Compensation .7

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
תגמול לנושאי המשרה הבכירה בחברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

פרוטליקס ביות'רפיוטיקס אינק

1120609

184201

30/05/2019

מניות

Ratification of Appointment of Independent Registered Public .8
Accounting Firm - Kesselman &amp; Kesselman

כלל תעשיות ומשקאות בע"מ

1147685

458500

30/05/2019

מניות

דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018

כלל תעשיות ומשקאות בע"מ

1147685

458500

30/05/2019

מניות

כלל תעשיות ומשקאות בע"מ

1147685

458500

30/05/2019

מניות

כלל תעשיות ומשקאות בע"מ

1147685

458500

30/05/2019

מניות

כלל תעשיות ומשקאות בע"מ

1147685

458500

30/05/2019

מניות

כלל תעשיות ומשקאות בע"מ

1147685

458500

30/05/2019

מניות

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1120872

221764.4

02/06/2019

איגרות חוב

נטו מלינדה סחר בע"מ

1105097

961328

03/06/2019

מניות

נטו מלינדה סחר בע"מ

1105097

961328

03/06/2019

מניות

נטו מלינדה סחר בע"מ

1105097

961328

03/06/2019

מניות

נטו מלינדה סחר בע"מ

1105097

961328

03/06/2019

מניות

נטו מלינדה סחר בע"מ

1105097

961328

03/06/2019

מניות

נטו מלינדה סחר בע"מ

1105097

961328

03/06/2019

מניות

נטו מלינדה סחר בע"מ

1105097

961328

03/06/2019

מניות

נטו מלינדה סחר בע"מ

1105097

961328

03/06/2019

מניות

נטו מלינדה סחר בע"מ

1105097

961328

03/06/2019

מניות

נטו מלינדה סחר בע"מ

1105097

961328

03/06/2019

מניות

נטו מ.ע .אחזקות בע"מ

168013

1117175

03/06/2019

מניות

נטו מ.ע .אחזקות בע"מ

168013

1117175

03/06/2019

מניות

נטו מ.ע .אחזקות בע"מ

168013

1117175

03/06/2019

מניות

נטו מ.ע .אחזקות בע"מ

168013

1117175

03/06/2019

מניות

נטו מ.ע .אחזקות בע"מ

168013

1117175

03/06/2019

מניות

נטו מ.ע .אחזקות בע"מ

168013

1117175

03/06/2019

מניות

נטו מ.ע .אחזקות בע"מ

168013

1117175

03/06/2019

מניות

נטו מ.ע .אחזקות בע"מ

168013

1117175

03/06/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום

 .2מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה
לקביעת שכרו
 .3מינוי מחדש של מר מנשה שגיב כדירקטור ( שאינו דירקטור חיצוני)
לתקופת כהונה נוספת
 .4מינוי מחדש של מר תומר בבאי כדירקטור ( שאינו דירקטור חיצוני)
לתקופת כהונה נוספת
 .5מינוי מחדש של מר אלון הלר כדירקטור ( שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת
כהונה נוספת
 .6מינוי מחדש של מר בזיל גמזו כדירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת
 .1.1דיווח ועדכון מאת ב" כ נציגי החברה וב" כ הנאמן על מצב עסקי החברה
והתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום  15.5.19ועד
למועד האסיפה ,לרבות התייחסות לבקשה הדחופה שהוגשה על ידי החברה
בעניין הגדלת ההון הרשום של החברה .1.2 .דיון בנושאים נוספים ככל
שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן.
 .1דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת  2018והכל כמפורט בסעיף 1.1
לדוח זימון המצ"ב
 .2מינוי רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו והכל כמפורט
בסעיף  1.2לדוח זימון המצ"ב
 .3מינוי מחדש של מר עדי עזרא (יו"ר הדירקטוריון )  ,כדירקטור בחברה
והכל כמפורט בסעיף  1.3לדוח זימון האסיפה.
 .4מינוי מחדש של מר דוד עזרא  ,כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף
 1.3לדוח זימון האסיפה.
 .5מינוי מחדש של מר עמיהוד גולדין  ,כדירקטור בחברה והכל כמפורט
בסעיף  1.3לדוח זימון האסיפה.
 .6מינוי מחדש של מר יוסף כהנוף  ,כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף
 1.3לדוח זימון האסיפה.
 .7מינוי מחדש של גב' גלית מלול  ,כדירקטורית בחברה והכל כמפורט
בסעיף  1.3לדוח זימון האסיפה.
 .8מינוי מחדש של מר דוד קורן (דב"ת) ,כדירקטור בחברה והכל כמפורט
בסעיף  1.3לדוח זימון האסיפה.
 .9עדכון תנאי כהונתו של מר אורן אבני  ,מנכ"ל החברה והכל כמפורט
בסעיף  1.4לדוח זימון האסיפה
 .10מענק שנתי למר יוסף כהנוף  ,סמנכ" ל הכספים ודירקטור והכל כמפורט
בסעיף  1.5לדוח זימון האסיפה.
 .1דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת  2018והכל כמפורט בסעיף 1.1
לדוח זימון האסיפה המצורף.
 .2מינוי משרד זיו האפט כמשרד רואה חשבון מבקר והכל כמפורט בסעיף
 1.2לדוח זימון האסיפה המצורף.
 .3מינוי מחדש של מר עדי עזרא (יו"ר הדירקטוריון)  ,כדירקטור בחברה
והכל כמפורט בסעיף  1.3לדוח זימון המצורף.
 .4מינוי מחדש של מר דוד עזרא  ,כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף
 1.3לדוח זימון המצורף.
 .5מינוי מחדש של מר עמיהוד גולדין  ,כדירקטור בחברה והכל כמפורט
בסעיף  1.3לדוח זימון המצורף.
 .6מינוי מחדש של מר ארתור דוד זרנצ'נסקי  ,כדירקטור בחברה והכל
כמפורט בסעיף  1.3לדוח זימון המצורף.
 .7מינוי מחדש של מר אריה פלדמן (דב"ת)  ,כדירקטור בחברה והכל
כמפורט בסעיף  1.3לדוח זימון המצורף.
 .8מענק ע"ס כ 273-אלפי ש" ח למר עמיהוד גולדין  ,מנכ"ל החברה  ,והכל
כמפורט בסעיף  1.4לדוח זימון האסיפה המצורף.

המלצה

החלטת האסיפה

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
מינוי רו"ח מבקר.
דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של
החברה לשנת 2018

בעד
דיון
בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות
מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
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
בעד
בעד
בעד

דיון

נימוקים

דיון

דיון
בעד
נגד
נגד
בעד
נגד
נגד
בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות
מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
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

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות תגמול
בכירים ,רכיב קבוע ,בהתאם לס''  4.2.2למדיניות

נגד

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

דיון
בעד
בעד
בעד
נגד
נגד
בעד
בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות
מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
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
תגמול בכירים ,רכיב משתנה במזומן ,בהתאם לס'' 3
למדיניות

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

מדיניות אנטרופי לבחינת עסקאות מהותיות

נגד

To approve agreements signed on February 11, 2019 between .1
the Company and Chroma, as further detailed in this Proxy
Statement, including the following: (a) a private placement of
Ordinary Shares, pursuant to the terms of a share 1,700,000
;purchase agreement signed between the Company and Chroma
a technological cooperation agreement signed between the)b(
Company and Chroma; and (c) an amended and restated
registration rights agreement signed between Chroma, the
Company and Priortech; and in connection with the
)i(abovementioned transaction with Chroma, to also approve:
the appointment of two (2) Chroma nominees to the Company's
Board of Directors; and (ii) the appointment of Mr. Rafi Amit as
Chairman of the Board of Directors, while continuing to assume
CEO's responsibilities

מניות

03/06/2019

1087805

1095264

קמטק בע"מ

-1.1 '' בהתאם לס,מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון
 למדיניות2.2.1-2.2.3  למדיניות וכן1.2

נגד

מניות

03/06/2019

1087805

1095264

קמטק בע"מ

-1.1 '' בהתאם לס,מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון
 למדיניות2.2.1-2.2.3  למדיניות וכן1.2

בעד

מניות

03/06/2019

1087805

1095264

קמטק בע"מ

-1.1 '' בהתאם לס,מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון
 למדיניות2.2.1-2.2.3  למדיניות וכן1.2

בעד

מניות

03/06/2019

1087805

1095264

קמטק בע"מ

-1.1 '' בהתאם לס,מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון
 למדיניות2.2.1-2.2.3  למדיניות וכן1.2

בעד

מניות

03/06/2019

1087805

1095264

קמטק בע"מ

-1.1 '' בהתאם לס,מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון
 למדיניות2.2.1-2.2.3  למדיניות וכן1.2

בעד

מניות

03/06/2019

1087805

1095264

קמטק בע"מ

 למדיניות4 ''תגמול בכירים בהתאם לס

בעד

מניות

03/06/2019

1087805

1095264

קמטק בע"מ

בעד

To approve the re-appointment of Somekh Chaikin, a member .8
firm of KPMG International, as the Company’s independent
auditor for the fiscal year ending December 31, 2019 and until
the 2020 annual general meeting of shareholders, and to
authorize the Company’s Board of Directors to set the annual
compensation of the independent auditor, at the Audit
Committee’s recommendation, in accordance with the volume
.and nature of their services

מניות

03/06/2019

1087805

1095264

קמטק בע"מ

דיון

To receive and consider the auditors' report and the audited .9
consolidated financial statements of the Company for the year
.ended December 31, 2018

מניות

03/06/2019

1087805

1095264

קמטק בע"מ

דיון

 בהתאם: כפי שנמסר לנאמן מהחברה, להלן רקע לזימון לאסיפה: רקע.1
 לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א') ולשטר7.2 להוראות סעיף
 לפי, החברה רשאית,)"הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב') ("שטרי הנאמנות
 להעמיד לפדיון מוקדם ביוזמת החברה את אגרות,שיקול דעתה הבלעדי
 בהתאם ובכפוף לתנאים,)'או את אגרות החוב (סדרה ב/החוב (סדרה א') ו
 במסגרת החלופות אותן בוחנת החברה למימון. הנ"ל7.2 המפורטים בסעיף
 ידי החברה חלופה שתכלול מימון מחדש גם- נבחנת על,GMAC פורטפוליו
לנכסים המשועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה
 ככל שיושלם המימון מחדש ביחס לנכסי האג"ח ("המימון.)"("נכסי האג"ח
 יהיו בידי החברה הכספים הדרושים לצורך ביצוע פדיון מוקדם של,)"מחדש
מלוא אגרות החוב (סדרה א') בתמורה לערכן ההתחייבותי (פארי) של
 ויתכן ויהיו בידי החברה גם הכספים הדרושים,)'אגרות החוב (סדרה א
לצורך ביצוע פדיון מוקדם של מלוא אגרות החוב (סדרה ב') בתמורה לערכן
 כי למועד דיווח זה, יודגש.)'ההתחייבותי (פארי) של אגרות החוב (סדרה ב
לא נחתם הסכם מחייב לביצוע המימון מחדש ומתנהל לגביו משא ומתן
פ- על.)בלבד הכפוף לתנאים ( לרבות בדיקת נאותות מצד המלווה

איגרות חוב

04/06/2019

337042

1141209

ג'י נכסים לימיטד.סי.וו

נימוקים

החלטת האסיפה

 למדיניות14 '' בהתאם לס,מינוי רואה חשבון מבקר

דיון

דיון

To re-elect Mr. Rafi Amit to serve on the Board of Directors of .2
the Company until the conclusion of the 2020 annual general
.meeting of shareholders
To re-elect Mr. Yotam Stern to serve on the Board of Directors .3
of the Company until the conclusion of the 2020 annual general
.meeting of shareholders
To re-elect Mr. Eran Bendoly to serve on the Board of .4
Directors of the Company until the conclusion of the 2020 annual
.general meeting of shareholders
To re-elect Mr. Moty Ben-Arie to serve on the Board of .5
Directors of the Company until the conclusion of the 2020 annual
.general meeting of shareholders
To re-elect Mr. Chezy Ofir to serve on the Board of Directors .6
of the Company until the conclusion of the 2020 annual general
.meeting of shareholders
To approve amendments to the Company's Compensation .7
Policy

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

וו.סי.ג'י נכסים לימיטד

1141217

160578.8

04/06/2019

איגרות חוב

 .1רקע :להלן רקע לזימון לאסיפה ,כפי שנמסר לנאמן מהחברה :בהתאם
להוראות סעיף  7.2לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א') ולשטר
הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב') ("שטרי הנאמנות") ,החברה רשאית ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי ,להעמיד לפדיון מוקדם ביוזמת החברה את אגרות
החוב (סדרה א') ו/או את אגרות החוב (סדרה ב') ,בהתאם ובכפוף לתנאים
המפורטים בסעיף  7.2הנ"ל .במסגרת החלופות אותן בוחנת החברה למימון
פורטפוליו  ,GMACנבחנת על -ידי החברה חלופה שתכלול מימון מחדש גם
לנכסים המשועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה
("נכסי האג"ח") .ככל שיושלם המימון מחדש ביחס לנכסי האג"ח ("המימון
מחדש") ,יהיו בידי החברה הכספים הדרושים לצורך ביצוע פדיון מוקדם של
מלוא אגרות החוב (סדרה א') בתמורה לערכן ההתחייבותי (פארי) של
אגרות החוב (סדרה א') ,ויתכן ויהיו בידי החברה גם הכספים הדרושים
לצורך ביצוע פדיון מוקדם של מלוא אגרות החוב (סדרה ב') בתמורה לערכן
ההתחייבותי (פארי) של אגרות החוב (סדרה ב') .יודגש ,כי למועד דיווח זה
לא נחתם הסכם מחייב לביצוע המימון מחדש ומתנהל לגביו משא ומתן
בלבד הכפוף לתנאים ( לרבות בדיקת נאותות מצד המלווה) .על-פ

דיון

אברות תעשיות בע"מ

2970192

64642.88

04/06/2019

איגרות חוב

 .1על סדר היום  1.1דיון והתייעצות בנוגע לפעולות שעל הנאמן לנקוט לאור
העובדה כי באסיפת ההצבעה הנדחית שנקבעה ליום  23.5.2019לא נמצא
מניין חוקי ולפיכך לא נפתחה האסיפה הנדחית ולא ניתן היה לקיים את
ההצבעה ולקבל את עמדת מחזיקי אגרות החוב בנושא אשר עמד על סדר
יומה של האסיפה שכותרתו" :אישור בקשת החברה להכנסת הבהרה לשטר
הנאמנות" 1.2 .1כללי -דיון בנושאים שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ,ככל
שיועלו.

דיון

הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ

585018

5910423

04/06/2019

מניות

דיון בדוח התקופתי לשנת 2018

דיון

הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ

585018

5910423

04/06/2019

מניות

מינוי מחדש של סומך חייקין ( )KPMGכרואי החשבון המבקרים של החברה
לשנת 2019

בעד

הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ

585018

5910423

04/06/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של יאיר המבורגר כדירקטור בחברה

בעד

הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ

585018

5910423

04/06/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של בן המבורגר כדירקטור בחברה

בעד

הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ

585018

5910423

04/06/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של גדעון המבורגר כדירקטור בחברה

בעד

הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ

585018

5910423

04/06/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של יואב מנור כדירקטור בחברה

בעד

הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ

585018

5910423

04/06/2019

מניות

 .7מינויו מחדש של דורון כהן כדירקטור בחברה

בעד

הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ

585018

5910423

04/06/2019

מניות

 .8מינויו מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה

בעד

הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ

585018

5910423

04/06/2019

מניות

 .9מינוי מחדש של מר אלי דפס כדירקטור בחברה

בעד

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1120872

221764.4

04/06/2019

איגרות חוב

 .1ביום  27/5/19הגישה החברה לבית המשפט המחוזי בת"א בקשה דחופה
לאישור הליך של הגדלת ההון הרשום של החברה (להלן" :הבקשה") .ביום
 28/5/19התקבלה החלטת בית המשפט לפיה על הצדדים לבקשה למסור
עמדתם לבית המשפט עד ליום  .5/6/19על סדר יומה של האסיפה הנושא
המפורט להלן .1.1 :קבלת עמדה של המחזיקים בקשר לבקשה שהוגשה על
ידי החברה להסמיך את הנאמן ואת ב" כ הנאמן להודיע לבית המשפט את
עמדתם של מחזיקי אגרות החוב כדלקמן :לתמוך (הצבעה בעד) או לא
להתנגד (הצבעה נגד) בבקשתה של החברה להגדלת ההון הרשום של
החברה בעת הזו .מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי
והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א'
לכתב ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .הרוב הדרוש
לקבלת ההחלטה בסעיף  1.1לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות
המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים .אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל
" עניין מנוגד" ,לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים
על ההחלטה שבכתב ההצבעה ,יערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.

ללא המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

דיון

דיון

דיון
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
מינוי רו"ח מבקר.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

מדלי קפיטל קורפוריישן

1143155

358178.2

04/06/2019

איגרות חוב

 .1מינוי עורך דין מייצג לאגרות החוב לתמוך (הצבעה בעד) או לא לתמוך
(הצבעה נגד) במינוי עורך דין שייצג את הנאמן ואת מחזיקי אגרות החוב.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לדרוש כל מידע מהחברה ולרבות נקיטה
בהליכים ככל שידרש לעשות כן .מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה
להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את
האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה
הנ"ל .הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף  1לעיל הינו רוב רגיל של מספר
הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים .אופן בדיקת מעמדו של
מחזיק כבעל " עניין מנוגד" ,לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב
המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה ,תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב
ההצבעה.

ללא המלצה

מדלי קפיטל קורפוריישן

1143155

358178.2

04/06/2019

איגרות חוב

 .2זהות עורך הדין המייצג ככל שתתקבל ההחלטה למינוי עורך דין כאמור
בסעיף  1לעיל (בהתאם להבהרות שלהלן) – קביעת זהות עורך הדין אשר
ייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') והנאמן מינוי אמיר פלמר ושות',
עורכי דין לתמוך (הצבעה בעד) או לא לתמוך (הצבעה נגד) במינוי אמיר
פלמר ושות' – בהתאם להצעת שכה" ט המצורפת לזימון לאסיפה כנספח א'.
בקשר עם הצעת ההחלטה זו יובהר כי • :כל מחזיק רשאי להצביע "בעד"
אחד מעורכי הדין המייצגים המפורטים בסעיפים  2-6בלבד • .ככל שמי
מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מעורכי הדין המוצעים ,הצבעתו
בסעיפים  2-6תיפסל • ..עורך הדין שימונה יהא מי שיקבל את מירב הקולות
בהצבעה .מובהר כי החלטה שלעיל כפופה להתחייבות השיפוי והמימון
שבנספח א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב
ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מהצעות ההחלטה הנ"ל .הרוב הדרוש לקבלת
החלטה לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט
הנמנעים .אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל " עניין מנוגד" ,לצרכי ספירת
קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב
ההצבעה ,תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.

ללא המלצה

מדלי קפיטל קורפוריישן

1143155

358178.2

04/06/2019

איגרות חוב

 .3זהות עורך הדין המייצג ככל שתתקבל ההחלטה למינוי עורך דין כאמור
בסעיף  1לעיל (בהתאם להבהרות שלהלן) – קביעת זהות עורך הדין אשר
ייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') והנאמן מינוי ארדינסט ,בן נתן,
טולידאנו ושות' עורכי דין לתמוך (הצבעה בעד) או לא לתמוך (הצבעה נגד)
במינוי ארדינסט ,בן נתן ,טולידאנו ושות' עורכי דין – בהתאם להצעת שכה"ט
המצורפת לזימון לאסיפה כנספח ב' .בקשר עם הצעת ההחלטה זו יובהר כי:
• כל מחזיק רשאי להצביע "בעד" אחד מעורכי הדין המייצגים המפורטים
בסעיפים  2-6בלבד • .ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מעורכי
הדין המוצעים ,הצבעתו בסעיפים  2-6תיפסל • ..עורך הדין שימונה יהא מי
שיקבל את מירב הקולות בהצבעה .מובהר כי החלטה שלעיל כפופה
להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את
האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מהצעות ההחלטה
הנ"ל .הרוב הדרוש לקבלת החלטה לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות
המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים .אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל
" עניין מנוגד" ,לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים
על ההחלטה שבכתב ההצבעה ,תיערך בהתאם לנספ

ללא המלצה

מדלי קפיטל קורפוריישן

1143155

358178.2

04/06/2019

איגרות חוב

 .4זהות עורך הדין המייצג ככל שתתקבל ההחלטה למינוי עורך דין כאמור
בסעיף  1לעיל (בהתאם להבהרות שלהלן) – קביעת זהות עורך הדין אשר
ייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') והנאמן מינוי גיסין ושות' עורכי דין
לתמוך (הצבעה בעד) או לא לתמוך (הצבעה נגד) במינוי גיסין ושות' עורכי
דין  -בהתאם להצעת שכה" ט המצורפת לזימון לאסיפה כנספח ג' .בקשר עם
הצעת ההחלטה זו יובהר כי • :כל מחזיק רשאי להצביע "בעד" אחד מעורכי
הדין המייצגים המפורטים בסעיפים  2-6בלבד • .ככל שמי מהמחזיקים
יצביע בעד יותר מאחד מעורכי הדין המוצעים ,הצבעתו בסעיפים 2-6
תיפסל • ..עורך הדין שימונה יהא מי שיקבל את מירב הקולות בהצבעה.
מובהר כי החלטה שלעיל כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א'
לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה,
כחלק בלתי נפרד מהצעות ההחלטה הנ"ל .הרוב הדרוש לקבלת החלטה
לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט
הנמנעים .אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל " עניין מנוגד" ,לצרכי ספירת
קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב
ההצבעה ,תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.

ללא המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

מדלי קפיטל קורפוריישן

1143155

358178.2

04/06/2019

איגרות חוב

 .5זהות עורך הדין המייצג ככל שתתקבל ההחלטה למינוי עורך דין כאמור
בסעיף  1לעיל (בהתאם להבהרות שלהלן) – קביעת זהות עורך הדין אשר
ייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') והנאמן מינוי נאור – גרשט ,עורכי
דין לתמוך (הצבעה בעד) או לא לתמוך (הצבעה נגד) במינוי נאור – גרשט,
עורכי דין  -בהתאם להצעת שכה" ט המצורפת לזימון לאסיפה כנספח ד'.
בקשר עם הצעת ההחלטה זו יובהר כי • :כל מחזיק רשאי להצביע "בעד"
אחד מעורכי הדין המייצגים המפורטים בסעיפים  2-6בלבד • .ככל שמי
מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מעורכי הדין המוצעים ,הצבעתו
בסעיפים  2-6תיפסל • ..עורך הדין שימונה יהא מי שיקבל את מירב הקולות
בהצבעה .מובהר כי החלטה שלעיל כפופה להתחייבות השיפוי והמימון
שבנספח א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב
ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מהצעות ההחלטה הנ"ל .הרוב הדרוש לקבלת
החלטה לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט
הנמנעים .אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל " עניין מנוגד" ,לצרכי ספירת
קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב
ההצבעה ,תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.

ללא המלצה

מדלי קפיטל קורפוריישן

1143155

358178.2

04/06/2019

איגרות חוב

 .6זהות עורך הדין המייצג ככל שתתקבל ההחלטה למינוי עורך דין כאמור
בסעיף  1לעיל (בהתאם להבהרות שלהלן) – קביעת זהות עורך הדין אשר
ייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') והנאמן פרץ פיגל משרד עורכי דין
לתמוך (הצבעה בעד) או לא לתמוך (הצבעה נגד) במינוי פרץ פיגל משרד
עורכי דין  -בהתאם להצעת שכה"ט המצורפת לזימון לאסיפה כנספח ה'.
בקשר עם הצעת ההחלטה זו יובהר כי • :כל מחזיק רשאי להצביע "בעד"
אחד מעורכי הדין המייצגים המפורטים בסעיפים  2-6בלבד • .ככל שמי
מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מעורכי הדין המוצעים ,הצבעתו
בסעיפים  2-6תיפסל • ..עורך הדין שימונה יהא מי שיקבל את מירב הקולות
בהצבעה .מובהר כי החלטה שלעיל כפופה להתחייבות השיפוי והמימון
שבנספח א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב
ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מהצעות ההחלטה הנ"ל .הרוב הדרוש לקבלת
החלטה לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט
הנמנעים .אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל " עניין מנוגד" ,לצרכי ספירת
קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב
ההצבעה ,תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.

ללא המלצה

קרדן אן.וי.

1113034

250255.6

04/06/2019

איגרות חוב

 .1בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות -החלופה אשר תקבל את מירב
הקולות ,מבין החלופות המפורטות בסעיפים  1זה ו 2 -להלן ,תהיה החלופה
אשר תבחר .נוסח ההחלטה :לאשר למנות חבר אחד ( )1לנציגות יצויין כי
הצבעה "נגד" משולה להצבעה "נמנע" הואיל ורק החלטה אחת יכולה
להתקבל מבין החהלטות המפורטות בסעיפים  1זהו 2 -להלן ,ומכאן
שהנאמן לא יספור את קולות ה" -נגד" .כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות
בגין אגרות החוב שלו לחלופה אחת ,או לחלק את הקולות בין מספר
חלופות .אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר חלופות כאמור ,יציין
בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל חלופה .מחזיק
שיבחר במספר חלופות ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם ,יראו אותו
כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין החלופות שבחר.

ללא המלצה

קרדן אן.וי.

1113034

250255.6

04/06/2019

איגרות חוב

 .2בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות -החלופה אשר תקבל את מירב
הקולות ,מבין החלופות המפורטות בסעיפים  1ו 2 -להלן ,תהיה החלופה
אשר תבחר .נוסח ההחלטה :לאשר למנות שני חברים ( )2לנציגות .יצויין כי
הצבעה "נגד" משולה להצבעה "נמנע" הואיל ורק החלטה אחת יכולה
להתקבל מבין החהלטות המפורטות בסעיפים  1לעיל ו 2 -זה ,ומכאן
שהנאמן לא יספור את קולות ה" -נגד" .כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות
בגין אגרות החוב שלו לחלופה אחת ,או לחלק את הקולות בין מספר
חלופות .אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר חלופות כאמור ,יציין
בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל חלופה .מחזיק
שיבחר במספר חלופות ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם ,יראו אותו
כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין החלופות שבחר.

ללא המלצה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

קרדן אן.וי.

1113034

250255.6

04/06/2019

איגרות חוב

 1.2 .3זהות חברי הנציגות בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם
לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה
בסעיפים  1ו 2 -לעיל .נוסח ההחלטה -לאשר למנות את מר אדוארד קלר
לנציגות (מועמד בשכר) .יצוין כי ככל שיוחלט על מינוי מועמד אחד בלבד
לנציגות ,יראו את המועמד אשר יקבל את מירב הקולות ,מבין שני
המועמדים המפורטים בסעיפים  3ו , 4 -כמי שנבחר לכהן כחבר הנציגות.
ככל שיוחלט על מינוי שני מועמדים לנציגות ,יראו את שני המועמדים
שהגישו מועמדותם כמי שנבחרו לכהן בנציגות והנאמן לא יספור את הקולות
בהצבעה על סעיףפים  3ו . 4 -יצויין כי הצבעה "נגד" משולה להצבעה
"נמנע" הואיל ורק החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות המפורטות
בסעיפים  3ו ,4 -ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה" -נגד" .כל מחזיק
רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב שלו למועמד אחד ,או לחלק את
הקולות בין מספר מועמדים .אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר
מועמדים כאמור ,יציין בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק
לכל מועמד .מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את חלוקת הקולות
ביניהם ,יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה ביניהם בין

ללא המלצה

קרדן אן.וי.

1113034

250255.6

04/06/2019

איגרות חוב

 1.2 .4זהות חברי הנציגות בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם
לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה
בסעיפים  1ו 2 -לעיל .נוסח ההחלטה -לאשר למנות את מר גיל קלופמן
לנציגות (מועמד בשכר) .יצוין כי ככל שיוחלט על מינוי מועמד אחד בלבד
לנציגות ,יראו את המועמד אשר יקבל את מירב הקולות ,מבין שני
המועמדים המפורטים בסעיפים  3ו , 4 -כמי שנבחר לכהן כחבר הנציגות.
ככל שיוחלט על מינוי שני מועמדים לנציגות ,יראו את שני המועמדים
שהגישו מועמדותם כמי שנבחרו לכהן בנציגות והנאמן לא יספור את הקולות
בהצבעה על סעיףפים  3ו . 4 -יצויין כי הצבעה "נגד" משולה להצבעה
"נמנע" הואיל ורק החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות המפורטות
בסעיפים  3ו ,4 -ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה" -נגד" .כל מחזיק
רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב שלו למועמד אחד ,או לחלק את
הקולות בין מספר מועמדים .אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר
מועמדים כאמור ,יציין בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק
לכל מועמד .מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את חלוקת הקולות
ביניהם ,יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה ביניהם בין

ללא המלצה

קרדן אן.וי.

1143270

04/06/2019

 .1בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות -החלופה אשר תקבל את מירב
הקולות ,מבין החלופות המפורטות בסעיפים  1זה ו 2 -להלן ,תהיה החלופה
אשר תבחר .נוסח ההחלטה :לאשר למנות חבר אחד ( )1לנציגות יצויין כי
הצבעה "נגד" משולה להצבעה "נמנע" הואיל ורק החלטה אחת יכולה
להתקבל מבין החהלטות המפורטות בסעיפים  1זהו 2 -להלן ,ומכאן
מיועדת לפידיון שהנאמן לא יספור את קולות ה" -נגד" .כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות
בגין אגרות החוב שלו לחלופה אחת ,או לחלק את הקולות בין מספר
חלופות .אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר חלופות כאמור ,יציין
בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל חלופה .מחזיק
שיבחר במספר חלופות ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם ,יראו אותו
כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין החלופות שבחר.

ללא המלצה

קרדן אן.וי.

1143270

04/06/2019

 .2בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות -החלופה אשר תקבל את מירב
הקולות ,מבין החלופות המפורטות בסעיפים  1ו 2 -להלן ,תהיה החלופה
אשר תבחר .נוסח ההחלטה :לאשר למנות שני חברים ( )2לנציגות .יצויין כי
הצבעה "נגד" משולה להצבעה "נמנע" הואיל ורק החלטה אחת יכולה
להתקבל מבין החהלטות המפורטות בסעיפים  1לעיל ו 2 -זה ,ומכאן
מיועדת לפידיון שהנאמן לא יספור את קולות ה" -נגד" .כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות
בגין אגרות החוב שלו לחלופה אחת ,או לחלק את הקולות בין מספר
חלופות .אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר חלופות כאמור ,יציין
בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל חלופה .מחזיק
שיבחר במספר חלופות ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם ,יראו אותו
כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין החלופות שבחר.

ללא המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

קרדן אן.וי.

1143270

04/06/2019

 1.2 .3זהות חברי הנציגות בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם
לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה
בסעיפים  1ו 2 -לעיל .נוסח ההחלטה -לאשר למנות את מר אדוארד קלר
לנציגות (מועמד בשכר) .יצוין כי ככל שיוחלט על מינוי מועמד אחד בלבד
לנציגות ,יראו את המועמד אשר יקבל את מירב הקולות ,מבין שני
המועמדים המפורטים בסעיפים  3ו , 4 -כמי שנבחר לכהן כחבר הנציגות.
ככל שיוחלט על מינוי שני מועמדים לנציגות ,יראו את שני המועמדים
שהגישו מועמדותם כמי שנבחרו לכהן בנציגות והנאמן לא יספור את הקולות
מיועדת לפידיון
בהצבעה על סעיףפים  3ו . 4 -יצויין כי הצבעה "נגד" משולה להצבעה
"נמנע" הואיל ורק החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות המפורטות
בסעיפים  3ו ,4 -ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה" -נגד" .כל מחזיק
רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב שלו למועמד אחד ,או לחלק את
הקולות בין מספר מועמדים .אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר
מועמדים כאמור ,יציין בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק
לכל מועמד .מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את חלוקת הקולות
ביניהם ,יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה ביניהם בין

ללא המלצה

קרדן אן.וי.

1143270

04/06/2019

 1.2 .4זהות חברי הנציגות בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם
לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה
בסעיפים  1ו 2 -לעיל .נוסח ההחלטה -לאשר למנות את מר גיל קלופמן
לנציגות (מועמד בשכר) .יצוין כי ככל שיוחלט על מינוי מועמד אחד בלבד
לנציגות ,יראו את המועמד אשר יקבל את מירב הקולות ,מבין שני
המועמדים המפורטים בסעיפים  3ו , 4 -כמי שנבחר לכהן כחבר הנציגות.
ככל שיוחלט על מינוי שני מועמדים לנציגות ,יראו את שני המועמדים
שהגישו מועמדותם כמי שנבחרו לכהן בנציגות והנאמן לא יספור את הקולות
מיועדת לפידיון
בהצבעה על סעיףפים  3ו . 4 -יצויין כי הצבעה "נגד" משולה להצבעה
"נמנע" הואיל ורק החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות המפורטות
בסעיפים  3ו ,4 -ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה" -נגד" .כל מחזיק
רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב שלו למועמד אחד ,או לחלק את
הקולות בין מספר מועמדים .אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר
מועמדים כאמור ,יציין בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק
לכל מועמד .מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את חלוקת הקולות
ביניהם ,יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה ביניהם בין

ללא המלצה

רילון בע"מ (מחוקה)

3770070

0

04/06/2019

איגרות חוב
להמרה

 .הבעת עמדה בנוגע להצעת הרכישה של מציע לרכישת נכסי החברה
כמפורט בהצעה המצורפת כנספח ג'' לזימון לאסיפה (להלן" :ההצעה").

החלטת האסיפה

נימוקים

ללא המלצה

פלאזה סנטרס אן.וי

1109917

5793

05/06/2019

מניות

Proposal to adopt (vaststellen) the Company’s Dutch statutory .
annual accounts for the financial year ended 31 December 2018

בעד

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

פלאזה סנטרס אן.וי

1109917

5793

05/06/2019

מניות

Proposal to not distribute any dividend in respect of the year .
ended 31 December 2018

בעד

חלוקת דיבידנד ,בהתאם לס''  9למדיניות

פלאזה סנטרס אן.וי

1109917

5793

05/06/2019

מניות

Proposal to discharge the directors of the Company from . .3
their liability for the conduct of business for the financial year
ended 31 December 2018

נגד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות פטור
לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס''  13למדיניות

פלאזה סנטרס אן.וי

1109917

5793

05/06/2019

מניות

נגד

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

פלאזה סנטרס אן.וי

1109917

5793

05/06/2019

מניות

בעד

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

Proposal to appoint as executive director (uitvoerend . .4
bestuurder) Mr. Avi Hakhamov, under Article 23 paragraph 1 of
)Resolution(the Articles of Association
Proposal to dismiss as executive director, on his own . .5
request, Mr. Nadav Livni, under Article 23 paragraph 4 of the
.)Resolution(Articles of Association

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110365

453549.3

05/06/2019

איגרות חוב

 .1אישור יחס החלוקה בין הסדרות נוסח ההחלטה :לאשר כי במסגרת כל
הסדר נושים בחברה ,לרבות הסדר נושים חלקי ו/או כל חלוקה אחרת
שתאושר על ידי בעל תפקיד שמונה על פי דין ,במסגרתם יהיו זכאים מחזיקי
אגרות החוב מסדרות כו' ,כז' ו-כח' לתמורה כלשהי ,החל ממועד פרסום
תוצאות החלטה זו (ככל שתתקבל ב 3 -הסדרות ברוב הנדרש) ,תחולקנה
כל התמורות באופן הבא :א .מחזיקי אגרות החוב (סדרות כו' ו -כז') של
החברה יהיו זכאים לשיעור של  79.5%מכל תמורה שהיא .1 .מחזיקי אגרות
החוב (סדרה כח') של החברה יהיו זכאים לשיעור של  20.5%מכל תמורה
שהיא .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7
לזימון המצורף ,ולעניין זה ,יראו את האמור בסעיף  7להלן ,כחלק בלתי
נפרד מההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110431

318450.9

05/06/2019

איגרות חוב

 .1אישור יחס החלוקה בין הסדרות נוסח ההחלטה :לאשר כי במסגרת כל
הסדר נושים בחברה ,לרבות הסדר נושים חלקי ו/או כל חלוקה אחרת
שתאושר על ידי בעל תפקיד שמונה על פי דין ,במסגרתם יהיו זכאים מחזיקי
אגרות החוב מסדרות כו' ,כז' ו-כח' לתמורה כלשהי ,החל ממועד פרסום
תוצאות החלטה זו (ככל שתתקבל ב 3 -הסדרות ברוב הנדרש) ,תחולקנה
כל התמורות באופן הבא :א .מחזיקי אגרות החוב (סדרות כו' ו -כז') של
החברה יהיו זכאים לשיעור של  79.5%מכל תמורה שהיא .1 .מחזיקי אגרות
החוב (סדרה כח') של החברה יהיו זכאים לשיעור של  20.5%מכל תמורה
שהיא .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7
לזימון המצורף ,ולעניין זה ,יראו את האמור בסעיף  7להלן ,כחלק בלתי
נפרד מההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110480

190013.7

05/06/2019

איגרות חוב

 .1אישור יחס החלוקה בין הסדרות נוסח ההחלטה :לאשר כי במסגרת כל
הסדר נושים בחברה ,לרבות הסדר נושים חלקי ו/או כל חלוקה אחרת
שתאושר על ידי בעל תפקיד שמונה על פי דין ,במסגרתם יהיו זכאים מחזיקי
אגרות החוב מסדרות כו' ,כז' ו-כח' לתמורה כלשהי ,החל ממועד פרסום
תוצאות החלטה זו (ככל שתתקבל ב 3 -הסדרות ברוב הנדרש) ,תחולקנה
כל התמורות באופן הבא :א .מחזיקי אגרות החוב (סדרות כו' ו -כז') של
החברה יהיו זכאים לשיעור של  79.5%מכל תמורה שהיא .1 .מחזיקי אגרות
החוב (סדרה כח') של החברה יהיו זכאים לשיעור של  20.5%מכל תמורה
שהיא .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7
לזימון המצורף ,ולעניין זה ,יראו את האמור בסעיף  7להלן ,כחלק בלתי
נפרד מההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

1123777

658247

05/06/2019

מניות

ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

1123777

658247

05/06/2019

מניות

ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

1123777

658247

05/06/2019

מניות

ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

1123777

658247

05/06/2019

מניות

 .1חידוש הסכם העסקה בין החברה לבין מר חיים (ויקטור) רביד ,מבעלי
השליטה בחברה ,בגין כהונתו כסמנכ"ל כספים של החברה ,ועדכון תנאיו,
לתקופה החל מיום  1באפריל  2019ולשלוש שנים החל ממועד האסיפה.
 .2חידוש הסכם ניהול בין החברה לבין מר אייל רביד ,מבעלי השליטה
בחברה ,בגין כהונתו כמנכ"ל החברה ,ועדכון תנאיו ,לתקופה החל מיום 1
באפריל  2019ולשלוש שנים החל ממועד האסיפה
 .3חידוש הסכם ניהול בין החברה לבין מר אברהם רביד ,מבעלי השליטה
בחברה ,בגין כהונתו כסמנכ" ל תפעול ופיתוח עסקי של החברה ,ועדכון
תנאיו ,לתקופה החל מיום  1באפריל  2019ולשלוש שנים ממועד האסיפה
 .4חידוש הסכם העסקה בין החברה לבין גב' מיכל רביד ,אשתו של מר
אברהם רביד ,מבעלי השליטה ,בגין העסקתה כאחראית על תכנון ,עיצוב
ורישוי סניפים של החברה ,לתקופה החל מיום  1באפריל  2019ולשלוש
שנים החל ממועד האסיפה

החלטת האסיפה

נימוקים

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושא משרה בכירים שהינם בעלי שליטה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושא משרה בכירים שהינם בעלי שליטה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושא משרה בכירים שהינם בעלי שליטה.

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
בעל עניין.

ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

1123777

658247

05/06/2019

מניות

 .5עדכון ותיקון מדיניות התגמול של החברה

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למדיניות
התגמול.

ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

1123777

658247

05/06/2019

מניות

 .6הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום
 31בדצמבר 2018

דיון

ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

1123777

658247

05/06/2019

מניות

 .7מינוי רואי חשבון מבקרים של החברה

בעד

ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

1123777

658247

05/06/2019

מניות

 .8מינוי מחדש של מר חיים (ויקטור) רביד כדירקטור בחברה

בעד

ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

1123777

658247

05/06/2019

מניות

 .9מינוי מחדש של מר צביקה ברנשטיין כדירקטור בחברה

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
מינוי רו"ח מבקר.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריות ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריות ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

נימוקים

החלטת האסיפה

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריות ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריות ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריות ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריות ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
בהתאם למדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע
למבנה הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
בהתאם למדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע
למבנה הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

1123777

658247

05/06/2019

מניות

 .10מינוי מחדש של מר אייל רביד כדירקטור בחברה

בעד

ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

1123777

658247

05/06/2019

מניות

 .11מינוי מחדש של מר אברהם רביד כדירקטור בחברה

בעד

ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

1123777

658247

05/06/2019

מניות

 .12מינוי מחדש של מר גיא גורן כדירקטור בחברה

בעד

ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

1123777

658247

05/06/2019

מניות

 .13אישור מינויה של גב' מירי חדד לתקופת כהונה ראשונה כדירקטורית
חיצונית בחברה

בעד

לייבפרסון ,אינק.

1123017

6451159

06/06/2019

מניות

To elect Jill Layfield as director .1

נגד

לייבפרסון ,אינק.

1123017

6451159

06/06/2019

מניות

To elect William G. Wesemann as director .2

נגד

לייבפרסון ,אינק.

1123017

6451159

06/06/2019

מניות

Ratification of the appointment of BDO USA, LLPas the .3
Company''s independent registered public accounting firm for
fiscal year 2019

בעד

לייבפרסון ,אינק.

1123017

6451159

06/06/2019

מניות

Advisory approval of the executive compensation .4

נגד

לפי מדיניות .ISS

לייבפרסון ,אינק.

1123017

6451159

06/06/2019

מניות

Approval of the 2019 Stock Incentive Plan .5

בעד

לפי מדיניות .ISS

לייבפרסון ,אינק.

1123017

6451159

06/06/2019

מניות

Approval of the 2019 Employee Stock Purchase Plan .6

בעד

לפי מדיניות .ISS

לייבפרסון ,אינק.

1123017

6451159

06/06/2019

מניות

לייבפרסון ,אינק.

1123017

6451159

06/06/2019

מניות

קרדן נדל" ן יזום ופיתוח בע"מ

1118447

325715

06/06/2019

מניות

קרדן נדל" ן יזום ופיתוח בע"מ

1118447

325715

06/06/2019

מניות

קרדן נדל" ן יזום ופיתוח בע"מ

1118447

325715

06/06/2019

מניות

קרדן נדל" ן יזום ופיתוח בע"מ

1118447

325715

06/06/2019

מניות

קרדן נדל" ן יזום ופיתוח בע"מ

1118447

325715

06/06/2019

מניות

קרדן נדל" ן יזום ופיתוח בע"מ

1118447

325715

06/06/2019

מניות

קרדן נדל" ן יזום ופיתוח בע"מ

1118447

325715

06/06/2019

מניות

קרדן נדל" ן יזום ופיתוח בע"מ

1118447

325715

06/06/2019

מניות

Approval of an amendment to the Fourth Amended and .7
Restated Certificate of Incorporation to increase the number of
authorized shares of Common Stock from 100,000,000 to
and ;200,000,000
Transaction of such other business as may properly come .8
before the Annual Meeting or any adjournments or
.postponements thereof
מינוי מחדש של גב' רויטל אבירם כדירקטורית חיצונית בחברה .הצעת
ההחלטה :למנות את גב' רויטל אבירם כדירקטורית חיצונית בחברה
לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים ,החל ממועד תום תקופת כהונתה
הנוכחית ביום  7ביוני .2019
דיון בדו" חות הכספיים של החברה ובדו" ח הדירקטוריון לשנת 2018
 .3מינוי רו"ח מבקר ,קבלת דיווח על שכרו והסמכת הדירקטוריון לקבוע את
שכרו .הצעת החלטה :למנות את משרד רו"ח קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר
(ארנסט יאנג) כרואה החשבון המבקר של החברה ולהסמיך את דירקטוריון
החברה לקבוע את שכרו.
 .4מינוי מחדש של מר יוסף גרינפלד כדירקטור בחברה הצעת ההחלטה:
למנות מחדש את מר יוסף גרינפלד כדירקטור בחברה.
 .5מינוי מחדש של מר איתן רכטר כדירקטור בחברה הצעת ההחלטה:
למנות מחדש את מר איתן רכטר כדירקטור בחברה.
 .6מינוי מחדש של מר אלון וולקן כדירקטור בחברה הצעת ההחלטה :למנות
מחדש את מר אלון וולקן כדירקטור בחברה.
 .7מינוי מחדש של מר גיל דויטש כדירקטור בחברה הצעת ההחלטה :למנות
מחדש את מר גיל דויטש כדירקטור בחברה.
 .8אישור הענקה של כתב פטור לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה
שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם ,המכהנים ו /או שיכהנו מעת לעת
בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה ,במישרין ו /או בעקיפין לתקופה של
 3שנים שתחילתה במועד אישור אסיפה זו לרבות לה" ה יוסף גרינפלד ,איתן
רכטר ,גיל דויטש ואלון וולקן .הצעת ההחלטה :לאשר הענקת כתב פטור
בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה לכל הדירקטורים ונושאי
המשרה בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה ,במישרין ו/או בעקיפין,
שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה וקרוביהם ,לרבות ה" ה יוסף גרינפלד,
איתן רכטר ,גיל דויטש ואלון וולקן וכן לאשר הענקת כתבי פטור לדירקטורים
ולנושאי משרה בחברה ,שהינם בעלי שליטה וקרוביהם כפי שיהיו מעת לעת.
יובהר כי ביחס לבעלי השליטה בחברה וקרוביהם ,הענקת הפטור תוגבל
לשלוש שנים ממועד אישורה באסיפה הכללית.

לפי מדיניות .ISS

בעד

דיון

לפי מדיניות .ISS

דיון

בעד

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

דיון

דיון בדו"חות כספיים

בעד

בעד
בעד
בעד
בעד

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות
מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
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

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

קרדן נדל" ן יזום ופיתוח בע"מ

1118447

325715

06/06/2019

מניות

 .9אישור הענקה של כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה
שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם ,המכהנים ו /או שיכהנו מעת לעת
בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה ,במישרין ו/או בעקיפין ,לתקופה
של  3שנים שתחילתה במועד אישור אסיפה זו ,לרבות לה" ה יוסף גרינפלד,
איתן רכטר ,גיל דויטש ואלון וולקן .הצעת ההחלטה:לאשר הענקת כתבי
שיפוי בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה לכל הדירקטורים ונושאי
המשרה בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה ,במישרין ו/או בעקיפין,
מקרב בעלי השליטה בחברה וקרוביהם ,לרבות ה" ה יוסף גרינפלד ,איתן
רכטר ,גיל דויטש ואלון וולקן וכן ,לאשר הענקת כתבי שיפוי בנוסח זה בעתיד
לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה ,שהינם בעלי שליטה וקרוביהם ,כפי
שיהיו מעת לעת .יובהר כי ביחס לבעלי השליטה בחברה וקרוביהם ,הענקת
השיפוי תוגבל לשלוש שנים ממועד אישורה באסיפה הכללית.

בעד

שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

ח.מר תעשיות בע"מ

338012

125161

06/06/2019

מניות

נגד

עסקאות עם בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות

לידר החזקות והשקעות בע"מ

318014

174656

06/06/2019

מניות

לידר החזקות והשקעות בע"מ

318014

174656

06/06/2019

מניות

לידר החזקות והשקעות בע"מ

318014

174656

06/06/2019

מניות

לידר החזקות והשקעות בע"מ

318014

174656

06/06/2019

מניות

לאשר את חידוש התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר חיים מר
(באמצעות חברה בבעלותו ושליטתו המלאה) ,הנמנה על בעלי השליטה
בחברה ,לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון החברה ,תוך עדכונו ,וזאת לתקופה
של שנה החל מיום  27במרץ .2019
דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
ליום  31בדצמבר .2018
 .2אישור מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר של
החברה לתקופת ביקורת נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של
החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו ,לאחר קבלת המלצת
ועדת הביקורת של החברה ,כמפורט בדוח זימון האסיפה.

דיון

החלטת האסיפה

נימוקים

דיון

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

בעד

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

בעד

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

לידר החזקות והשקעות בע"מ

318014

174656

06/06/2019

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של מר יקותיאל גביש כחבר דירקטוריון החברה
( כדירקטור בלתי תלוי) עד ליום  23באוקטובר  ,2019כמפורט בזימון
האסיפה.

בעד

מינוי דירקטור חיצוני 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

לידר החזקות והשקעות בע"מ

318014

174656

06/06/2019

מניות

 . .6להורות לדירקטוריון החברה לבחון ולהציג בפני אסיפת בעלי המניות,
ניתוח כלכלי ומשפטי בדבר האפשרות המשפטית והכדאיות הכלכלית
( מבחינת בעלי המניות) ,לביצוע חלוקה של כל מניות אטראו שוקי הון בע"מ
שבבעלות החברה ,כדיבידנד בעין לבעלי מניות החברה .במסגרת ביצוע
הניתוח הכלכלי והמשפטי כאמור ,יציג הדירקטוריון את עמדתו בסוגיית קיומו
האפשרי של עניין אישי לבעלת השליטה או למי מנושאי המשרה של
החברה ,בקבלת החלטה על חלוקה כאמור

בעד

מדיניות אנטרופי  -כללי

אלספק הנדסה בע"מ

1090364

44398

06/06/2019

מניות

אישור החלפת רואי החשבון המבקרים של החברה ,משרד רו״ח קוסט,
פורר ,גבאי את קסירר ( )Ernst &amp; Youngבמשרד רו״ח פאהן קנה
 , Grant Thornton Israelכמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת
 ,2019והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם לשנת 2019

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

מדיפאואר (אוברסיס) פאבליק קו .לימיטד

1139955

189878

06/06/2019

מניות

 .1לאשר את מינוייה של גב' סיגל סגל כדירקטורית חיצונית בחברה וכן
לאשר את תנאי כהונתה כמפורט בסעיף  1.4לדוח הזימון ,לתקופת כהונה
בת שלוש שנים בתוקף ממועד אישור 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

 .3אישור מינויו מחדש של מר יצחק אפלויג כחבר דירקטוריון החברה עד
לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בזימון
האסיפה.
 .4אישור מינויו מחדש של מר אליהו חורי כחבר דירקטוריון החברה עד
לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בזימון
האסיפה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

וו.סי.ג'י נכסים לימיטד

1141209

337042

06/06/2019

איגרות חוב

 .1רקע :לרקע להצעת ההחלטה – ראו את הרקע שבזימון לאסיפת
ההתייעצות מיום  ,28/5/19אסמכתא( 2019-10-051910 :להלן ":הזימון
לאסיפת ההתייעצות") .הצעת החלטה  - 1אישור תיקון שטר הנאמנות מוצע
לתת את הסכמת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ,בהתאם לסעיף (28ב)
לשטר הנאמנות לתיקון שטר הנאמנות בנוסח המצורף לזימון זה ומסומן
נספח א' (להלן" :התיקון לשטר") .כחלק בלתי נפרד מאישור הצעת ההחלטה
שלעיל אישור לנאמן לחתום על התיקון לשטר ועל מסמכים שידרשו לשם כך
ולהסכים לשינוים טכניים או לא מהותיים שיידרשו (אם יידרשו) על-ידי
הבורסה לניירות ערך .הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה  1לעיל הינו ברוב של
לפחות שני שלישים ( )2/3מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב (סדרה א')
המיוצג בהצבעה .אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל " עניין מנוגד" ,לצרכי
ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב
ההצבעה ,תיערך בהתאם לנספח א' לכתב ההצבעה .מובהר כי ההחלטה
בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח ב' לכתב ההצבעה,
ולעניין זה יראו את האמור שבנספח ב' לכתב ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד
מהצעת ההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

וו.סי.ג'י נכסים לימיטד

1141217

160578.8

06/06/2019

איגרות חוב

 .1רקע :לרקע להצעת ההחלטה – ראו את הרקע שבזימון לאסיפת
ההתייעצות מיום  ,28/5/19אסמכתא( 2019-10-051916 :להלן ":הזימון
לאסיפת ההתייעצות") .הצעת החלטה  - 1אישור תיקון שטר הנאמנות מוצע
לתת את הסכמת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') ,בהתאם לסעיף (28ב)
לשטר הנאמנות לתיקון שטר הנאמנות בנוסח המצורף לזימון זה ומסומן
נספח א' (להלן" :התיקון לשטר") .כחלק בלתי נפרד מאישור הצעת ההחלטה
שלעיל אישור לנאמן לחתום על התיקון לשטר ועל מסמכים שידרשו לשם כך
ולהסכים לשינוים טכניים או לא מהותיים שיידרשו (אם יידרשו) על-ידי
הבורסה לניירות ערך .הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה  1לעיל הינו ברוב של
לפחות שני שלישים ( )2/3מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב (סדרה ב')
המיוצג בהצבעה .אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל " עניין מנוגד" ,לצרכי
ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב
ההצבעה ,תיערך בהתאם לנספח א' לכתב ההצבעה .מובהר כי ההחלטה
בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח ב' לכתב ההצבעה,
ולעניין זה יראו את האמור שבנספח ב' לכתב ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד
מהצעת ההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

אקסלנז ביוסיינס בע"מ

1104868

146290

10/06/2019

מניות

אקסלנז ביוסיינס בע"מ

1104868

146290

10/06/2019

מניות

אקסלנז ביוסיינס בע"מ

1104868

146290

10/06/2019

מניות

אקסלנז ביוסיינס בע"מ

1104868

146290

10/06/2019

מניות

אקסלנז ביוסיינס בע"מ

1104868

146290

10/06/2019

מניות

אקסלנז ביוסיינס בע"מ

1104868

146290

10/06/2019

מניות

אקסלנז ביוסיינס בע"מ

1104868

146290

10/06/2019

מניות

אקסלנז ביוסיינס בע"מ

1104868

146290

10/06/2019

מניות

אקסלנז ביוסיינס בע"מ

1104868

146290

10/06/2019

מניות

 .1לחדש את מינויו של ד" ר אורי גייגר כדירקטור בחברה כמפורט בדוח
הזימון.
 .2לחדש את מינויו של מר משה (מורי) ארקין כדירקטור בחברה כמפורט
בדוח הזימון.
 .3לחדש את מינויה של גב' חנה לרמן כדירקטורית בחברה כמפורט בדוח
הזימון.
 .4לחדש את מינויו של מר שמואל רובינשטיין כדירקטור בחברה כמפורט
בדוח הזימון.
 .5לחדש את מינויו של מר איתי ארקין כדירקטור בחברה כמפורט בדוח
הזימון.
 .6לחדש את מינוי של מר שרון כוחן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה שנייה כמפורט בדוח הזימון.
 .7לחדש את מינוי של מר אבי זיגלמן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה שנייה כמפורט בדוח הזימון.
 .8לחדש את מינוי של פרופ' גד קרן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה שנייה כמפורט בדוח הזימון.
 .9לאשר את חידוש מינויו של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את
קסירר ( )E&amp;Yכרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת ,2019
ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

החלטת האסיפה

בעד

עבר

בעד

עבר

בעד

עבר

בעד

עבר

נגד

עבר

בעד

עבר

בעד

עבר

בעד

עבר

בעד

עבר

אקסלנז ביוסיינס בע"מ

1104868

146290

10/06/2019

מניות

 .10הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת .2018

דיון

דיון

מדיפאואר (אוברסיס) פאבליק קו .לימיטד

1139955

185286

10/06/2019

מניות

 .1לאשר חלוקת דיבידנד בסך של  14אגורות למניה (כ 1.5-מיליון דולר)
מתוך הרווחים של שנת  2018ובכפוף לאישור החלוקה כאמור ,להסמיך את
הנהלת החברה לקבוע את המועד הקובע ,יום האקס והמועד לתשלום של
הדיבידנד המוצע.

בעד

עבר

נימוקים

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

חלוקת דיבידנד ,בהתאם לס''  9למדיניות

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

10/06/2019

איגרות חוב

11/06/2019

מניות
מניות

נושאים שעל סדר היום

שם החברה

מס' נייר

סויטלנד ס.י.ד()2011בע"מ

1131234

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

629014

43414538

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

629014

43414538

11/06/2019

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

629014

43414538

11/06/2019

מניות

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

629014

43414538

11/06/2019

מניות

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

629014

43414538

11/06/2019

מניות

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

629014

43414538

11/06/2019

מניות

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

629014

43414538

11/06/2019

מניות

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

629014

43414538

11/06/2019

מניות

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

629014

43414538

11/06/2019

מניות

מנרב אחזקות בע"מ

1550037

84563.96

11/06/2019

איגרות חוב

 . .1החברה מבקשת לתקן את שטרי הנאמנות של אגרות החוב (סדרה
א'''') ,אגרות החוב (סדרה ב'''') ואגרות החוב (סדרה ג'''') של החברה ,על
מנת לאפשר לה לבצע חלוקה אחת או יותר ( לרבות בדרך של מתן דיבידנד
במזומן ו /או רכישה עצמית של ניירות ערך של החברה) ,בסכום מצטבר של
עד  25מיליון  ,₪אשר תוכרז על ידי החברה במהלך שנת  2019ותבוצע
בפועל עד ליום  ,31.12.2020וזאת על אף שחלוקה זו לא תעמוד במגבלה
המפורטת בסעיף  5.6לשטרי הנאמנות הנוגעת לסכום החלוקה כאחוז
מהרווח הנקי השנתי על פי דוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים של
החברה לשנת  ( 2018אך תעמוד במגבלות החלוקה הנוספות המפורטות
בסעיף הנ"ל) ("החלוקה המוחרגת") .מוצע לאשר את התיקון לשטרות לשם
ביצוע החלוקה המוחרגת לאור האיתנות והגמישות הפיננסית של החברה,
הבאים לידי ביטוי כמפורט להלן • :החברה מציגה רווחיות באופן עקבי לאורך
שנים רבות; • אגרות החוב של החברה מדורגות בדירוג של )Stable(ilA
ע"י מעלות ו )Stable(A2.il -ע"י מידרוג; • לחברה תזרים מזומנים חיובי
מפעילות שוטפת (לפני רכישה והשקעה בקרקעות) העומד נכון לשנת 2018
על כ 140 -מיליון • ;₪נכון למועד זה ,יתרת המזומנים ,ני

דיון

מנרב אחזקות בע"מ

1550052

309696.7

11/06/2019

איגרות חוב

 .1להלן רקע להחלטה ,כפי שנמסר לנאמן מהחברה :החברה מבקשת לתקן
את שטרי הנאמנות של אגרות החוב (סדרה א') ,אגרות החוב (סדרה ב')
ואגרות החוב (סדרה ג') של החברה ,על מנת לאפשר לה לבצע חלוקה אחת
או יותר ( לרבות בדרך של מתן דיבידנד במזומן ו /או רכישה עצמית של ניירות
ערך של החברה) ,בסכום מצטבר של עד  25מיליון  ,₪אשר תוכרז על ידי
החברה במהלך שנת  2019ותבוצע בפועל עד ליום  ,31.12.2020וזאת על
אף שחלוקה זו לא תעמוד במגבלה המפורטת בסעיף  5.6לשטרי הנאמנות
הנוגעת לסכום החלוקה כאחוז מהרווח הנקי השנתי על פי דוחותיה הכספיים
השנתיים המאוחדים של החברה לשנת ( 2018אך תעמוד במגבלות
החלוקה הנוספות המפורטות בסעיף הנ"ל) ("החלוקה המוחרגת") .מוצע
לאשר את התיקון לשטרות לשם ביצוע החלוקה המוחרגת לאור האיתנות
והגמישות הפיננסית של החברה ,הבאים לידי ביטוי כמפורט להלן • :החברה
מציגה רווחיות באופן עקבי לאורך שנים רבות; • אגרות החוב של החברה
מדורגות בדירוג של  )Stable(ilAע"י מעלות ו )Stable(A2.il -ע"י מידרוג; •
לחברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת (לפני רכישה והשקעה
בקרקעות) העומד נכון לשנת  2018על כ 140 -מיליון  • ;₪נכון

דיון

 . .1מוצע לאשר תיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה ב''( ,המצורף
לזימון זה ומסומן נספח א'' .מובהר כי החלטה זו כוללת כמקשה אחת גם
הסמכת הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות
To appoint Amir Elstein to serve on the Board of Directors until .1
the 2022 annual meeting of shareholders
To appoint the Roberto A. Mignone to serve on the Board of .2
Directors until the 2022 annual meeting of shareholders
To appoint Dr. Perry D. Nisen to serve on the Board of .3
Directors until the 2022 annual meeting of shareholders
To approve, on a non-binding advisory basis, the .4
.compensation for Teva’s named executive officers
To approve an amended Compensation Policy with respect to .5
the terms of office and employment of Teva’s Executive Officers
and Directors, substantially in the form attached as Appendix A
to the Proxy Statement
-To approve the compensation to be provided to Teva’s non .6
employee directors
-To approve the compensation to be provided to Teva’s non .7
executive Chairman of the Board
To appoint Kesselman &amp; Kesselman, a member of .8
PricewaterhouseCoopers International Ltd., as Teva’s
independent registered public accounting firm until the 2020
annual meeting of shareholders
Presentation of Teva’s annual consolidated financial .9
statements for the year ended December 31, 2018

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

בעד

עבר

בעד

עבר

בעד

עבר

בעד

עבר

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

בעד

עבר

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

נגד

עבר

שכר דירקטורים ודחצים ,בהתאם לס'' 4.2.8
למדיניות

נגד

עבר

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

בעד

עבר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

דיון

דיון

דיון

דיון

נימוקים

ההחלטה הנה לטובת מחזיקי סדרת האג"ח
מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

מנרב אחזקות בע"מ

1550078

127155.8

11/06/2019

איגרות חוב

 . .1החברה מבקשת לתקן את שטרי הנאמנות של אגרות החוב (סדרה
א'''') ,אגרות החוב (סדרה ב'''') ואגרות החוב (סדרה ג'''') של החברה ,על
מנת לאפשר לה לבצע חלוקה אחת או יותר ( לרבות בדרך של מתן דיבידנד
במזומן ו /או רכישה עצמית של ניירות ערך של החברה) ,בסכום מצטבר של
עד  25מיליון  ,₪אשר תוכרז על ידי החברה במהלך שנת  2019ותבוצע
בפועל עד ליום  ,31.12.2020וזאת על אף שחלוקה זו לא תעמוד במגבלה
המפורטת בסעיף  5.6לשטרי הנאמנות הנוגעת לסכום החלוקה כאחוז
מהרווח הנקי השנתי על פי דוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים של
החברה לשנת  ( 2018אך תעמוד במגבלות החלוקה הנוספות המפורטות
בסעיף הנ"ל) ("החלוקה המוחרגת") .מוצע לאשר את התיקון לשטרות לשם
ביצוע החלוקה המוחרגת לאור האיתנות והגמישות הפיננסית של החברה,
הבאים לידי ביטוי כמפורט להלן • :החברה מציגה רווחיות באופן עקבי לאורך
שנים רבות; • אגרות החוב של החברה מדורגות בדירוג של )Stable(ilA
ע"י מעלות ו )Stable(A2.il -ע"י מידרוג; • לחברה תזרים מזומנים חיובי
מפעילות שוטפת (לפני רכישה והשקעה בקרקעות) העומד נכון לשנת 2018
על כ 140 -מיליון • ;₪נכון למועד זה ,יתרת המזומנים ,ני

דיון

דיון

איי.די.איי .חברה לביטוח בע"מ

1129501

1992853

11/06/2019

מניות

בעד

עבר

איי.די.איי .חברה לביטוח בע"מ

1129501

1992853

11/06/2019

מניות

בעד

עבר

איי.די.איי .חברה לביטוח בע"מ

1129501

1992853

11/06/2019

מניות

בעד

עבר

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

איי.די.איי .חברה לביטוח בע"מ

1129501

1992853

11/06/2019

מניות

בעד

עבר

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

איי.די.איי .חברה לביטוח בע"מ

1129501

1992853

11/06/2019

מניות

בעד

עבר

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

איי.די.איי .חברה לביטוח בע"מ

1129501

1992853

11/06/2019

מניות

בעד

עבר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

איי.די.איי .חברה לביטוח בע"מ

1129501

1992853

11/06/2019

מניות

דיון

דיון

הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ

3780038

11/06/2019

איגרות חוב

דיון

דיון

 .1לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דורון שנידמן,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי
המניות של החברה.
 .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.
 .3לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יוסי קוצ'יק,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי
המניות של החברה.
 .4לאשר את מינויו של מר ג' רי מנדל כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופה של
 3שנים החל ממועד אישור האסיפה (ככל שיתקבל) ,או ממועד אישור (או
הודעת אי התנגדות) מאת הממונה על הביטוח מרשות שוק ההון ,ביטוח
וחסכון שבמשרד האוצר ,לפי המאוחר.
 .5בכפוף לאישור מינויו של מר ג' רי מנדל כדירקטור חיצוני בחברה כאמור
בנושא  4שעל סדר היום לעיל ,לאשר תנאי כהונה והעסקה בעבורו כמפורט
בסעיף  1.5לדוח זימון האסיפה.
 .6אישור מינוי מחדש של משרד קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר כרואה
החשבון המבקר של החברה לשנת  2019ולתקופה שעד לאסיפה הכללית
השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
 .7דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר .2018
 .דיווח על ידי החברה והתייעצות בנוגע לפעולות להגנה על זכויות מחזיקי
אגרות החוב.
 .כללי -דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו /או מחזיקי אגרות
החוב.

החלטת האסיפה

הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ

3780038

11/06/2019

איגרות חוב

דיון

דיון

איילון אחזקות בע"מ

209015

364138

11/06/2019

מניות

 .1סיום כהונתו של מר שלמה גרופמן כדירקטור בחברה

ללא המלצה

הורד מסדר היום

איילון אחזקות בע"מ

209015

364138

11/06/2019

מניות

 .2סיום כהונתה של עו"ד גב' דינה האן כדירקטורית בחברה

ללא המלצה

הורד מסדר היום

איילון אחזקות בע"מ

209015

364138

11/06/2019

מניות

 .3מינוי מר אהרון פוגל כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

עבר

איילון אחזקות בע"מ

209015

364138

11/06/2019

מניות

 .4מינוי מר יורם שי כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

עבר

איילון אחזקות בע"מ

209015

364138

11/06/2019

מניות

 .5מינוי מר יניב פגוט כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

עבר

איילון אחזקות בע"מ

209015

364138

11/06/2019

מניות

 .6מינוי עו" ד אסתר דלל כדירקטורית בדירקטוריון החברה

בעד

עבר

איילון אחזקות בע"מ

209015

364138

11/06/2019

מניות

 .7מינוי מר אמיר לוי כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

עבר

איילון אחזקות בע"מ

209015

364138

11/06/2019

מניות

 .8מינויה מחדש של רו"ח גב' אירית שטרן כדירקטורית בדירקטוריון החברה

בעד

עבר

נימוקים

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

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

איילון אחזקות בע"מ

209015

364138

11/06/2019

מניות

 .9דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2017

איילון אחזקות בע"מ

209015

364138

11/06/2019

מניות

 .10דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018

איילון אחזקות בע"מ

209015

364138

11/06/2019

מניות

 .11מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון
החברה לקבוע את שכרו

בעד

איילון אחזקות בע"מ

209015

364138

11/06/2019

מניות

 .12תיקון תקנון החברה

בעד

עבר

איילון אחזקות בע"מ

209015

364138

11/06/2019

מניות

 .13אישור מתן כתב התחייבות לפטור ולשיפוי לנושאי משרה

בעד

עבר

איילון אחזקות בע"מ

209015

364138

11/06/2019

מניות

 . .14אישור מתן כתב התחייבות לפטור ולשיפוי לנושאי משרה (שאינם
נמנים על בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם)

בעד

איילון אחזקות בע"מ

209015

364138

11/06/2019

מניות

 .1סיום כהונת מר שלמה גרופמן כדירקטור בחברה

בעד

איילון אחזקות בע"מ

209015

364138

11/06/2019

מניות

 .2סיום כהונת גב' דינה האן כדירקטורית בחברה

בעד

איילון אחזקות בע"מ

209015

364138

11/06/2019

מניות

 .3מינוי מר אהרון פוגל כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

איילון אחזקות בע"מ

209015

364138

11/06/2019

מניות

 .4מינוי מר יורם שי כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

איילון אחזקות בע"מ

209015

364138

11/06/2019

מניות

 .5מינוי מר יניב פגוט כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

איילון אחזקות בע"מ

209015

364138

11/06/2019

מניות

 .6מינוי גב' אסתר דלל כדירקטורית בדירקטוריון החברה

בעד

איילון אחזקות בע"מ

209015

364138

11/06/2019

מניות

 .7מינוי מר אמיר לוי כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

אלביט הדמיה בע"מ

1131275

127504.3

11/06/2019

איגרות חוב

 .1לאשר את התיקון לשטר הנאמנות וכן להסמיך את הנאמן לחתום על
המסמכים הנדרשים ,לרבות התיקון לשטר הנאמנות .מובהר כי ההחלטה
בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  9לזימון לאסיפה,
ולעניין זה יראו את האמור בסעיף  9לזימון לאסיפה כחלק בלתי נפרד
מהצעת ההחלטה הנ"ל .הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף  1.6לעיל רוב
של שני שלישים ( )2/3מהמשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים .אופן בדיקת
מעמדו של מחזיק כבעל " עניין מנוגד" ,לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי
אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה ,תיערך בהתאם
לנספח א' לכתב ההצבעה.

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1139203

1957544

12/06/2019

איגרות חוב

 .1אסיפת דיווח והתייעצות

אי.אל.די .אדוונסד לוגיסטיקס דוולופמנטס בע"מ

1084003

24590

12/06/2019

מניות

אי.אל.די .אדוונסד לוגיסטיקס דוולופמנטס בע"מ

1084003

24590

12/06/2019

מניות

אי.אל.די .אדוונסד לוגיסטיקס דוולופמנטס בע"מ

1084003

24590

12/06/2019

מניות

אי.אל.די .אדוונסד לוגיסטיקס דוולופמנטס בע"מ

1084003

24590

12/06/2019

מניות

אי.אל.די .אדוונסד לוגיסטיקס דוולופמנטס בע"מ

1084003

24590

12/06/2019

מניות

אי.אל.די .אדוונסד לוגיסטיקס דוולופמנטס בע"מ

1084003

24590

12/06/2019

מניות

אי.אל.די .אדוונסד לוגיסטיקס דוולופמנטס בע"מ

1084003

24590

12/06/2019

מניות

אי.אל.די .אדוונסד לוגיסטיקס דוולופמנטס בע"מ

1084003

24590

12/06/2019

מניות

אי.אל.די .אדוונסד לוגיסטיקס דוולופמנטס בע"מ

1084003

24590

12/06/2019

מניות

אי.אל.די .אדוונסד לוגיסטיקס דוולופמנטס בע"מ

1084003

24590

12/06/2019

מניות

סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ

1081686

2200706

12/06/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לתקופה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר ,2017 ,ופורסמו ביום  27במרס2018 ,
הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לתקופה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר ,2018 ,ופורסמו ביום  19במרס2019 ,
 .3מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה
החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת הנהלת
החברה לקבוע את שכר
 .4הארכת כהונתו של ד" ר זיגמונד בלובבנד ,נשיא ,מנכ"ל ,דירקטור ובעל
שליטה בחברה ,לתקופת כהונה נוספת ממועד אישור אסיפה זו עד לאסיפה
השנתית הבאה
 .5הארכת כהונתו של מר חן דר ,המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה ,לתקופת
כהונה נוספת ממועד אישור אסיפה זו עד לאסיפה השנתית הבאה
 .6הארכת כהונתו של מר נדב פונדק ,המכהן כדירקטור בחברה ,לתקופת
כהונה נוספת ממועד אישור אסיפה זו עד לאסיפה השנתית הבאה
 .7הארכת כהונתו של מר יוסף כבשני ,המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה,
לתקופת כהונה נוספת ממועד אישור אסיפה זו עד לאסיפה השנתית הבאה
 .8הארכת כהונתה של גב' יפית בוכריס ,המכהנת כדירקטורית בחברה,
לתקופת כהונה נוספת ממועד אישור אסיפה זו עד לאסיפה השנתית הבאה
 .9אישור התקשרות החברה ב"עסקת מסגרת" לצורך התקשרות בפוליסות
ביטוח עתידיות לדירקטורים ונושאי משרה
 .10אישור הקצאת  100,000אופציות בלתי סחירות של החברה למר דותן
משה ,אשר הינו קרוב של בעל השליטה בחברה ומכהן כסמנכ"ל תפעול
בחברה
 .1אישור תוספת תגמול בסך  ₪ 5,000לחודש למר אמיר שגיא ,המכהן
כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה.

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון

דיון

דיון
עבר

עבר

ללא המלצה

עבר

דיון

דיון

נימוקים

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות
שינויים בתקנון החברה ובמתכונת דיווח ,בהתאם
לס''  16למדיניות
ביטוח ,שיפוי ,ופטור לדירקטורים ונושאי משרה,
בהתאם לס''  13למדיניות
ביטוח ,שיפוי ,ופטור לדירקטורים ונושאי משרה,
בהתאם לס''  13למדיניות
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 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

דיון

דיון

דיון

דיון

בעד

עבר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

בעד

עבר

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

בעד

עבר

בעד

עבר

בעד

עבר

נגד

עבר

בעד

עבר

בעד

עבר

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

בעד

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושאי משרה בכירה.

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
ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'' 13
למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ

1081686

2200706

12/06/2019

מניות

סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ

1081686

2200706

12/06/2019

מניות

סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ

1081686

2200706

12/06/2019

מניות

סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ

1081686

2200706

12/06/2019

מניות

 .5אישור הענקת  12,030כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים
למימוש ל 12,030 -מניות רגילות ללא ע"נ של החברה ,לסמנכ"ל הנכסים
והפיתוח העסקי של החברה ,מר שלומי לוי ,אחיו של בעל השליטה בחברה.

סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ

1081686

2200706

12/06/2019

מניות

 .6מינויה של גב' רווית ברקוביץ' כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת
כהונה בת  3שנים בתוקף ממועד סיום כהונתה של גב' מתיה גרינהולץ,
הדירקטורית החיצונית היוצאת ,קרי  10ביוני  ,2019וממועד מינויה ,הענקת
כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכן
מעת לעת וכן כיסוי ביטוחי בהתאם לפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים
ונושאי משרה בחברה ,בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכנו מעת לעת.

סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ

1081686

2200706

12/06/2019

מניות

 .7דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת .2018

סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ

1081686

2200706

12/06/2019

מניות

סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ

1081686

2200706

12/06/2019

מניות

סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ

1081686

2200706

12/06/2019

מניות

סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ

1081686

2200706

12/06/2019

מניות

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1120872

223390

12/06/2019

איגרות חוב

יוטרון

1157114

0

12/06/2019

מניות

יוטרון

1157114

0

12/06/2019

מניות

יוטרון

1157114

0

12/06/2019

מניות

יוטרון

1157114

0

12/06/2019

מניות

יוטרון

1157114

0

12/06/2019

מניות

יוטרון

1157114

0

12/06/2019

מניות

יוטרון

1157114

0

12/06/2019

מניות

יוטרון

1157114

0

12/06/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום
 .2אישור הענקת  15,040כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים
למימוש ל 15,040 -מניות רגילות ללא ע"נ של החברה ,למר אמיר שגיא,
המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה.
 .3אישור הענקת  4,510כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש
ל 4,510 -מניות רגילות ללא ע"נ של החברה ,למר יאיר ברנט ,המכהן כחשב
החברה משנת  ,2007ואשר מונה לסמנכ"ל הכספים בחברה.
 .4אישור תנאי תגמול מתוקף שינוי תפקיד למר שלומי לוי ,אחיו של זוהר
לוי ,בעל השליטה בחברה ,אשר מכהן כמנהל הנכסים של החברה ואשר
מונה לסמנכ" ל נכסים ופיתוח עסקי של החברה בתוקף מיום  1ביוני .2019

 .8אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה ,והסמכת
הדירקטוריון לקבוע את שכרו.
 .9למנות את מר אמיר שגיא כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה נוספת
שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של
החברה.
 .10למנות את מר זוהר לוי כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה נוספת
שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של
החברה.
 .11למנות את מר אילן רייזנר כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה נוספת
שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של
החברה.
 .1האצלת סמכות לנאמן לדחיית מועדי תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות
החוב (סדרה ב') מעת לעת לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד)
האצלת הסמכות לנאמן ,על פי שיקול דעתו ,לדחיית מועד תשלום הקרן
והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') אשר קבוע ליום  ,30/6/19מעת לעת,
ובלבד שהמועד האחרון לתשלום לא יהיה מאוחר מיום  30ביולי .2019
מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח
א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה,
כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה
בסעיף  1לעיל הינו רוב מיוחד של  75%ממספר הקולות המשתתפים
בהצבעה למעט הנמנעים .אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין
מנוגד" ,לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על
ההחלטה שבכתב ההצבעה ,תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.
דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018
 .2מינוי מחדש של רואה חשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון
לקבוע את שכרו
 .3מינוי מחדש של מר עמית בן צבי (יו"ר הדירקטוריון) לדירקטוריון החברה
לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה
 .4מינוי מחדש של מר חיים שני לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת
אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
 .5מינוי מחדש של מר הגברת עירית שדר טוביאס לדירקטוריון החברה
לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה
 .6אישור מינוי של מר גילון בק כדירקטור לתקופת כהונה אשר תסתיים
באסיפה הכללית השנתית הבאה
 .7אישור מינוי של הגברת ברקת שני כדירקטורית לתקופת כהונה אשר
תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה
 .8אישור תגמול של מר גילון בק לרבות מתן כתבי פטור ושיפוי

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
הוני לנושאי משרה.

בעד

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
הוני לנושאי משרה.

בעד

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושאי משרה בכירה.

בעד

עבר

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
הוני לנושאי משרה.

בעד

עבר

דיון

דיון

בעד

עבר

נגד

עבר

בעד

עבר

בעד

עבר

ללא המלצה

נימוקים

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
מינוי רו"ח מבקר.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

עבר

דיון

דיון

בעד

עבר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

בעד

עבר

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

בעד

עבר

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

בעד

עבר

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

בעד

עבר

נגד

עבר

בעד

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

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

יוטרון

1157114

0

12/06/2019

מניות

 .9אישור תגמול של הגברת ברקת שני  -ביטוח ,מתן כתבי פטור ושיפוי

יוטרון

1157114

0

12/06/2019

מניות

 .10מינוי מר ברא" ז משה כדירקטור חיצוני בחברה ואישור גמולו

בעד

יוטרון

1157114

0

12/06/2019

מניות

 .11מינוי מר יחזקאל (חזי) אופיר כדירקטור חיצוני בחברה ואישור גמולו

בעד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

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

עבר

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

עבר

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

הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ

3780038

13/06/2019

איגרות חוב

 .1דחיית מועד תשלום קרן למחזיקי אגרות החוב )סדרה א''(

ללא המלצה

הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ

3780038

13/06/2019

איגרות חוב

 .להסמיך את הנאמן לחתום על כתב אישור והסכמה המאשר לחברה,
כדלקמן) :א( להתקשר בהסכם חלוקה ושיתוף מעודכן ,בנכס הידוע כגוש
 11578חלקות  2ו 5-בחיפה )"הנכס"( עם יתר השותפים בנכס )"הסכם
השיתוף"( ,אשר זכויות החברה בנכס זה משועבדות בין היתר לטובת
מחזיקי אגרות החוב; ו)-ב( לרשום את הסכם השיתוף בלשכת רישום
המקרקעין בחיפה ,הכל בנוסח המצורף כ -נספח ב''לכתב ההצבעה.
ההחלטה בסעיף  2.1זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב -נספח א''
להלן ,ולעניין זה ,יראו את האמור בנספח א'' להלן ,כחלק בלתי נפרד
מההחלטה הנ"ל

ללא המלצה

אנרג' יאן נפט וגז פי אל סי

1155290

5866287

13/06/2019

מניות

To receive and adopt the Company’s annual accounts for the .1
financial year ended 31 December 2018 together with the
.Directors’ report and the auditor’s report on those accounts

בעד

אנרג' יאן נפט וגז פי אל סי

1155290

5866287

13/06/2019

מניות

.To approve the Directors’ Remuneration Report .2

בעד

אנרג' יאן נפט וגז פי אל סי

1155290

5866287

13/06/2019

מניות

.To approve the Directors’ Remuneration Policy .3

בעד

אנרג' יאן נפט וגז פי אל סי

1155290

5866287

13/06/2019

מניות

.To re-appoint Mr Simon Heale as a director of the Company .4

בעד

אנרג' יאן נפט וגז פי אל סי

1155290

5866287

13/06/2019

מניות

אנרג' יאן נפט וגז פי אל סי

1155290

5866287

13/06/2019

מניות

To re-appoint Mr Matthaios Rigas as a director of the .5
.Company
To re-appoint Mr Panagiotis Benos as a director of the .6
.Company

נגד
נגד

אנרג' יאן נפט וגז פי אל סי

1155290

5866287

13/06/2019

מניות

.To re-appoint Mr Andrew Bartlett as a director of the Company .7

בעד

אנרג' יאן נפט וגז פי אל סי

1155290

5866287

13/06/2019

מניות

.To re-appoint Mr Robert Peck as a director of the Company .8

בעד

אנרג' יאן נפט וגז פי אל סי

1155290

5866287

13/06/2019

מניות

.To re- appoint Mr Ohad Marani as a director of the Company .9

בעד

אנרג' יאן נפט וגז פי אל סי

1155290

5866287

13/06/2019

מניות

.To re-appoint Ms Karen Simon as a director of the Company .10

בעד

אנרג' יאן נפט וגז פי אל סי

1155290

5866287

13/06/2019

מניות

אנרג' יאן נפט וגז פי אל סי

1155290

5866287

13/06/2019

מניות

אנרג' יאן נפט וגז פי אל סי

1155290

5866287

13/06/2019

מניות

אנרג' יאן נפט וגז פי אל סי

1155290

5866287

13/06/2019

מניות

To re-appoint Mr David Bonanno as a director of the .11
.Company
To re-appoint Mr Efstathios Topouzoglou as a director of the .12
.Company
To re-appoint Ernst &amp; Young LLP as auditor of the .13
.Company
To authorise the Directors to set the remuneration of the .14
.auditors

בעד
בעד
בעד
בעד

אנרג' יאן נפט וגז פי אל סי

1155290

5866287

13/06/2019

מניות

.To authorise the Directors to allot relevant securities .15

בעד

אנרג' יאן נפט וגז פי אל סי

1155290

5866287

13/06/2019

מניות

.To authorise the Directors to disapply pre-emption rights .16

בעד

אנרג' יאן נפט וגז פי אל סי

1155290

5866287

13/06/2019

מניות

To authorise the Directors to further disapply pre-emption .17
.rights

בעד

אנרג' יאן נפט וגז פי אל סי

1155290

5866287

13/06/2019

מניות

That a general meeting, other than an Annual General .18
.Meeting, may be called on not less than 14 clear days’ notice

בעד

אנרג' יאן נפט וגז פי אל סי

1155290

5866287

13/06/2019

מניות

To authorise the Company to make market purchases of its .19
.own ordinary shares

נגד

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1120880

7155.663

13/06/2019

איגרות חוב

 .1דיווח ועדכון בדבר ההתפתחויות ממועד אסיפות הדיווח האחרונות אשר
התקיימו ביום  15.5.2019לרבות בדבר ההסכם לרכישת מניות החברה בבי-
קומיוניקיישנס בע"מ על ידי  Searchlight Capital Partnersאשר פורסם
ביום ( 11.6.2019מספר אסמכתא)2019-02-057730 :

דיון

דיון

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1120880

7155.663

13/06/2019

איגרות חוב

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

דיון

דיון

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1131614

227172.7

13/06/2019

איגרות חוב

 .1דיווח ועדכון בדבר ההתפתחויות ממועד אסיפות הדיווח האחרונות אשר
התקיימו ביום  15.5.2019לרבות בדבר ההסכם לרכישת מניות החברה בבי-
קומיוניקיישנס בע"מ על ידי  Searchlight Capital Partnersאשר פורסם
ביום ( 11.6.2019מספר אסמכתא)2019-02-057730 :

דיון

דיון

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1131614

227172.7

13/06/2019

איגרות חוב

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

דיון

דיון

פלוריסטם תרפיוטיקס אינק.

1121730

352974

13/06/2019

מניות

To elect Zami Aberman as director .1

בעד

עבר

פלוריסטם תרפיוטיקס אינק.

1121730

352974

13/06/2019

מניות

To elect Israel Ben-Yoram as director .2

בעד

עבר

פלוריסטם תרפיוטיקס אינק.

1121730

352974

13/06/2019

מניות

To elect Isaac Braun as director .3

בעד

עבר

פלוריסטם תרפיוטיקס אינק.

1121730

352974

13/06/2019

מניות

To elect Mark Germain as director .4

בעד

עבר

פלוריסטם תרפיוטיקס אינק.

1121730

352974

13/06/2019

מניות

To elect Moria Kwiat as director .5

בעד

עבר

פלוריסטם תרפיוטיקס אינק.

1121730

352974

13/06/2019

מניות

To elect Hava Meretzki as director .6

בעד

עבר

פלוריסטם תרפיוטיקס אינק.

1121730

352974

13/06/2019

מניות

To elect Nachum Rosman as director .7

בעד

עבר

פלוריסטם תרפיוטיקס אינק.

1121730

352974

13/06/2019

מניות

To elect Doron Shorrer as director .8

בעד

עבר

פלוריסטם תרפיוטיקס אינק.

1121730

352974

13/06/2019

מניות

To elect Yaky Yanay as director .9

בעד

עבר

פלוריסטם תרפיוטיקס אינק.

1121730

352974

13/06/2019

מניות

בעד

עבר

פלוריסטם תרפיוטיקס אינק.

1121730

352974

13/06/2019

מניות

פלוריסטם תרפיוטיקס אינק.

1121730

352974

13/06/2019

מניות

To ratify the selection of Kost Forer Gabbay & Kasierer, a - .10
member of Ernst & Young Global, as independent registered
public accounting firm of the Company for the fiscal year ending
June 30, 2019
To approve an amendment to the Articles of Incorporation of .11
the Company to increase the number of authorized shares of
,common stock from two hundred million (200,000,000) shares
par value $0.00001 p
To consider and approve the Company’s 2019 Equity .12
Compensation Plan

נימוקים

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
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 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 רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

בעד

מבנה ההון ,בהתאם לס''  8למדיניות

נגד

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

פלוריסטם תרפיוטיקס אינק.

1121730

352974

13/06/2019

מניות

To consider and approve, by a nonbinding advisory vote, the .13
compensation of the Company''s named executive officers

נגד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

פלוריסטם תרפיוטיקס אינק.

1121730

352974

13/06/2019

מניות

To recommend, by a nonbinding advisory vote, the frequency .14
of holding an advisory vote on executive compensation - ONE
.YEAR

בעד

To recommend, by a nonbinding .14
advisory vote, the frequency of holding an
advisory vote on executive compensation

קנון הולדינגס

1134139

3812104

14/06/2019

מניות

To elect Mr. Cyril Pierre-Jean Ducau as director .1

בעד

קנון הולדינגס

1134139

3812104

14/06/2019

מניות

To elect Antoine Bonnier as director .2

בעד

קנון הולדינגס

1134139

3812104

14/06/2019

מניות

To elect Mr. Laurence N. Charney as director .3

בעד

קנון הולדינגס

1134139

3812104

14/06/2019

מניות

To elect Mr. Barak Cohen as director .4

בעד

קנון הולדינגס

1134139

3812104

14/06/2019

מניות

To elect Mr. N. Scott Fine as director .5

בעד

קנון הולדינגס

1134139

3812104

14/06/2019

מניות

To elect Dr. Bill Foo as director .6

בעד

קנון הולדינגס

1134139

3812104

14/06/2019

מניות

To elect Mr. Aviad Kaufman as director .7

בעד

קנון הולדינגס

1134139

3812104

14/06/2019

מניות

To elect Mr. Arunava Sen as director .8

בעד

קנון הולדינגס

1134139

3812104

14/06/2019

מניות

קנון הולדינגס

1134139

3812104

14/06/2019

מניות

Re-Appointment of Statutory Auditor for the Financial Year . .9
Ending 31 December 2019 and Authorisation of Our Directors
(to Fix Their)which may act through the Audit Committee
Remuneration
To modify the mode of payment of annual awards granted .10
under the Kenon Holdings Ltd. Share Incentive Plan 2014 to
include a combination of Ordinary Shares and cash

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 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

בעד

תגמול בכירים ,משתנה הוני ,בהתאם לס'''' 4.2.5
למדיניות מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס'' 14
למדיניות

נגד

מבנה ההון ,בהתאם לס''''  8למדיניות תגמול
בכירים ,משתנה הוני ,בהתאם לס''  4.2.5למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

קנון הולדינגס

1134139

3812104

14/06/2019

מניות

קנון הולדינגס

1134139

3812104

14/06/2019

מניות

הכשרת הישוב התחדשות עירונית ישראל בע"מ

1121474

38734

16/06/2019

מניות

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1120872

221899.9

16/06/2019

איגרות חוב

ברנמילר אנרג'י בע"מ

1141530

55620

16/06/2019

מניות

שיכון ובינוי בע"מ

1081942

3636899

16/06/2019

מניות

שיכון ובינוי בע"מ

1081942

3636899

16/06/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום
To Authorise the Ordinary Share Issuances .11
To Authorise the Grant of Awards Under the Kenon Holdings .12
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
 .1אישור החלת המנגנון להפיכת הלוואות המועמדות מעת לעת לחברה על
ידי חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ ,בעלת השליטה בחברה ,המחזיקה
בכ 76.66% -מהון המניות ומזכויות ההצבעה בחברה ,לשטר הון הניתן
להמרה למניות רגילות של החברה בנות  0.1ש"ח ע.נ .כל אחת ,אשר אושר
על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה ביום  31בדצמבר,2017 ,
על מימון נוסף בהיקף של עד  7מיליון ש"ח ,והכל כמפורט בדוח העסקה
המצ"ב.
 .1דיווח ועדכון מאת נציגי סרצ' לייט ונציגי החברה בדבר מסמכי עסקת
סרצ' לייט כפי שפורסמו בדיווח מידי ביום  11/6/19אסמכתא -2019-02
 .2 .057730דיווח ועדכון מאת ב" כ נציגי החברה וב" כ הנאמן על מצב עסקי
החברה והתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום  2.6.19ועד
למועד האסיפה .3 .דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות
החוב ו/או הנאמן.
 .1לאשר את מינויה של גב' נאוה סברסקי סופר כדירקטורית חיצונית
בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת ( 3שלוש) שנים ( החל ממועד מינויה)
ואת תנאי כהונתה כאמור בסעיף  2.2לדוח זימון האסיפה.
אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה על פי סעיף 267א לחוק
החברות ,התשנ"ט1999-
 .2אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל החברה הנכנס ,מר אייל לפידות,
ובכלל זה תגמול קבוע ותנאים נלווים ,תכנית מענק שנתי ותגמול הוני וכן
הענקת כתב התחייבות לשיפוי מעודכן המצ"ב כנספח ג' לדוח זימון האסיפה
הכללית למנכ"ל ,כפי שיכהן בה מעת לעת.

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

נימוקים
מבנה ההון ,בהתאם לס''  8למדיניות

נגד

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

נגד

עסקאות עם בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות

דיון

דיון

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ולמידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

בעד
בעד

עבר

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

בעד

עבר

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

שיכון ובינוי בע"מ

1081942

3636899

16/06/2019

מניות

 .3אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל החברה היוצא ,מר משה לחמני,
ובכלל זה תגמול בגין סיום העסקתו ,תגמול קבוע ותנאים נלווים ,מענק שנתי
בגין כהונתו בשנת  2019ותגמול הוני ,וכן עדכון לתנאי כהונה שאושרו בעבר
למר משה לחמני ,לרבות הענקת כתב השיפוי המעודכן למנכ"ל היוצא.

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

שיכון ובינוי בע"מ

1081942

3636899

16/06/2019

מניות

 .4אישור תנאי כהונה והעסקה ליו"ר דירקטוריון החברה ,מר תמיר כהן,
ובכלל זה תגמול קבוע ,תנאים נלווים ותכנית מענק שנתי ותגמול הוני,
לרבות הענקת כתב השיפוי המעודכן ליו"ר הדירקטוריון ,המכהן ו/או כפי
שיכהן בה מעת לעת.

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

שיכון ובינוי בע"מ

1081942

3636899

16/06/2019

מניות

 .5לאשר הענקת כתב השיפוי המעודכן לדירקטורים בחברה ,אשר מכהנים
בחברה כיום ו /או שכיהנו ו /או כפי שיכהנו בה מעת לעת ,ולמעט לכאלו
שלבעל שליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתב השיפוי המעודכן להם.

בעד

וו.סי.ג'י נכסים לימיטד

1141209

351900

16/06/2019

איגרות חוב

 .1רקע :לרקע להצעת ההחלטה – ראו את הרקע שבזימון לאסיפת
ההתייעצות מיום  ,28/5/19אסמכתא( 2019-10-051910 :להלן ":הזימון
לאסיפת ההתייעצות") .הצעת החלטה  - 1אישור תיקון שטר הנאמנות מוצע
לתת את הסכמת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ,בהתאם לסעיף (28ב)
לשטר הנאמנות לתיקון שטר הנאמנות בנוסח המצורף לזימון זה ומסומן
נספח א' (להלן" :התיקון לשטר") .כחלק בלתי נפרד מאישור הצעת ההחלטה
שלעיל אישור לנאמן לחתום על התיקון לשטר ועל מסמכים שידרשו לשם כך
ולהסכים לשינוים טכניים או לא מהותיים שיידרשו (אם יידרשו) על-ידי
הבורסה לניירות ערך .הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה  1לעיל הינו ברוב של
לפחות שני שלישים ( )2/3מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב (סדרה א')
המיוצג בהצבעה .אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל " עניין מנוגד" ,לצרכי
ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב
ההצבעה ,תיערך בהתאם לנספח א' לכתב ההצבעה .מובהר כי ההחלטה
בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח ב' לכתב ההצבעה,
ולעניין זה יראו את האמור שבנספח ב' לכתב ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד
מהצעת ההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

עבר

שיפוי 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

וו.סי.ג'י נכסים לימיטד

1141217

167591.8

16/06/2019

איגרות חוב

 .1רקע :לרקע להצעת ההחלטה – ראו את הרקע שבזימון לאסיפת
ההתייעצות מיום  ,28/5/19אסמכתא( 2019-10-051916 :להלן ":הזימון
לאסיפת ההתייעצות") .הצעת החלטה  - 1אישור תיקון שטר הנאמנות מוצע
לתת את הסכמת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') ,בהתאם לסעיף (28ב)
לשטר הנאמנות לתיקון שטר הנאמנות בנוסח המצורף לזימון זה ומסומן
נספח א' (להלן" :התיקון לשטר") .כחלק בלתי נפרד מאישור הצעת ההחלטה
שלעיל אישור לנאמן לחתום על התיקון לשטר ועל מסמכים שידרשו לשם כך
ולהסכים לשינוים טכניים או לא מהותיים שיידרשו (אם יידרשו) על-ידי
הבורסה לניירות ערך .הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה  1לעיל הינו ברוב של
לפחות שני שלישים ( )2/3מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב (סדרה ב')
המיוצג בהצבעה .אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל " עניין מנוגד" ,לצרכי
ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב
ההצבעה ,תיערך בהתאם לנספח א' לכתב ההצבעה .מובהר כי ההחלטה
בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח ב' לכתב ההצבעה,
ולעניין זה יראו את האמור שבנספח ב' לכתב ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד
מהצעת ההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

מנרב אחזקות בע"מ

1550037

84776.73

16/06/2019

איגרות חוב

 .1תיקון שטר הנאמנות לאשר את התיקון לשטר הנאמנות בנוסח המצורף
לזימון לאסיפה ומסומן נספח א' וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים
הנדרשים ,לרבות התיקון לשטר הנאמנות .מובהר כי ההחלטה בסעיף זה
כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  9לזימון לאסיפה ,ולעניין זה
יראו את האמור בסעיף  ,9כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .הרוב
הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף  1לעיל רוב של שני שלישים לפחות מיתרת
הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה ,למעט הנמנעים .אופן
בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל " עניין מנוגד" ,לצרכי ספירת קולותיהם של
מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה ,תיערך
בהתאם לנספח א' לכתב ההצבעה.

ללא המלצה

מנרב אחזקות בע"מ

1550052

311458.6

16/06/2019

איגרות חוב

 .1תיקון שטר הנאמנות לאשר את התיקון לשטר הנאמנות בנוסח המצורף
לזימון לאסיפה ומסומן נספח א' וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים
הנדרשים ,לרבות התיקון לשטר הנאמנות .מובהר כי ההחלטה בסעיף זה
כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  9לזימון לאסיפה ,ולעניין זה
יראו את האמור בסעיף  ,9כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .הרוב
הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף  1לעיל רוב של שני שלישים לפחות מיתרת
הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה ,למעט הנמנעים .אופן
בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל " עניין מנוגד" ,לצרכי ספירת קולותיהם של
מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה ,תיערך
בהתאם לנספח א' לכתב ההצבעה.

ללא המלצה

מנרב אחזקות בע"מ

1550078

126710.7

16/06/2019

איגרות חוב

 .1תיקון שטר הנאמנות לאשר את התיקון לשטר הנאמנות בנוסח המצורף
לזימון לאסיפה ומסומן נספח א' וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים
הנדרשים ,לרבות התיקון לשטר הנאמנות .מובהר כי ההחלטה בסעיף זה
כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  9לזימון לאסיפה ,ולעניין זה
יראו את האמור בסעיף  ,9כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .הרוב
הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף  1לעיל רוב של שני שלישים לפחות מיתרת
הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה ,למעט הנמנעים .אופן
בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל " עניין מנוגד" ,לצרכי ספירת קולותיהם של
מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה ,תיערך
בהתאם לנספח א' לכתב ההצבעה.

ללא המלצה

בי.ג'י.איי השקעות ( )1961בע"מ (בשימור)

1092709

31992

17/06/2019

מניות

 .1מינוי יצחק קיאלי לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה

בעד

בי.ג'י.איי השקעות ( )1961בע"מ (בשימור)

1092709

31992

17/06/2019

מניות

 .2מינוי ד" ר אורנה לביא שטיינר לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד

בי.ג'י.איי השקעות ( )1961בע"מ (בשימור)

1092709

31992

17/06/2019

מניות

 .3הארכת עסקת מסגרת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה

בעד

ממן -מסופי מטען וניטול בע"מ

238014

241871

17/06/2019

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים של החברה בצירוף דוח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה ליום  ,31.12.2018אשר פורסמו על ידי החברה ביום 11.3.2019
במסגרת הדוח השנתי של החברה לשנת ( 2018אסמכתא מס'-2019-01 :
)020890

דיון

החלטת האסיפה

נימוקים

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
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

נימוקים

החלטת האסיפה

ממן -מסופי מטען וניטול בע"מ

238014

241871

17/06/2019

מניות

 .2חידוש מינויו של משרד רו"ח "קסלמן וקסלמן  "PWCכרואה החשבון
המבקר של החברה ,לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית
הבאה ועדכון האסיפה הכללית בדבר שכרו של רו"ח המבקר לשנת .2018

בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
מינוי רו"ח מבקר.

ממן -מסופי מטען וניטול בע"מ

238014

241871

17/06/2019

מניות

 .3למנות מחדש את גב' נחמה רונן ,המכהנת כיו"ר דירקטוריון החברה,
כדירקטורית לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם
תנאי כהונה אשר חלים עליה בתקופת כהונתה הנוכחית.

נגד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ולמידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

ממן -מסופי מטען וניטול בע"מ

238014

241871

17/06/2019

מניות

ממן -מסופי מטען וניטול בע"מ

238014

241871

17/06/2019

מניות

ממן -מסופי מטען וניטול בע"מ

238014

241871

17/06/2019

מניות

ממן -מסופי מטען וניטול בע"מ

238014

241871

17/06/2019

מניות

ממן -מסופי מטען וניטול בע"מ

238014

241871

17/06/2019

מניות

ממן -מסופי מטען וניטול בע"מ

238014

241871

17/06/2019

מניות

ממן -מסופי מטען וניטול בע"מ

238014

241871

17/06/2019

מניות

ממן -מסופי מטען וניטול בע"מ

238014

241871

17/06/2019

מניות

ממן -מסופי מטען וניטול בע"מ

238014

241871

17/06/2019

מניות

 .4למנות מחדש את מר אליצור בר -נתן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו
בתקופת כהונתו הנוכחית.
 .5למנות מחדש את מר מוטי דבי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה החלים עליו בתקופת
כהונתו הנוכחית.
 .6למנות מחדש את מר יהודה לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת
כהונתו הנוכחית.
 .7למנות מחדש את מר גרשון ענבר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו
בתקופת כהונתו הנוכחית.
 .8למנות מחדש את מר מנשה שגיב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו
בתקופת כהונתו הנוכחית.
 .9למנות מחדש את מר מרדכי גמיש כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו
בתקופת כהונתו הנוכחית.
 .10למנות מחדש את מר אריה וינטראוב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו
בתקופת כהונתו הנוכחית.
 .11למנות מחדש את גב' סיגליה חפץ כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליה
בתקופת כהונתה הנוכחית.
 .12לאשר את מדיניות התגמול המצ"ב כנספח ב' לדוח זה לתקופה של
שלוש שנים החל ממועד אישור מדיניות התגמול על ידי האסיפה הכללית,
ובכלל זה להסמיך את הגורמים הרלוונטיים לקבוע את סכומי המענק וביצוע
תשלומם בפועל ליו" ר דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה ,והכל בהתאם
להוראות מדיניות התגמול.

נגד

נגד

נגד

נגד

נגד

נגד

נגד

נגד

קבוצת אחים יעקובי (ואי.אס.בי)בע"מ

1142421

118409

17/06/2019

מניות

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018

דיון

קבוצת אחים יעקובי (ואי.אס.בי)בע"מ

1142421

118409

17/06/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו

קבוצת אחים יעקובי (ואי.אס.בי)בע"מ

1142421

118409

17/06/2019

מניות

קבוצת אחים יעקובי (ואי.אס.בי)בע"מ

1142421

118409

17/06/2019

מניות

נגד
נגד

קבוצת אחים יעקובי (ואי.אס.בי)בע"מ

1142421

118409

17/06/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של גב' רינה יעקובי ,כדירקטורית בדירקטוריון החברה.

נגד

קבוצת אחים יעקובי (ואי.אס.בי)בע"מ

1142421

118409

17/06/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של מר גדעון אלטמן ,כדירקטור בדירקטוריון החברה.

בעד

קבוצת אחים יעקובי (ואי.אס.בי)בע"מ

1142421

118409

17/06/2019

מניות

נובה מכשירי מדידה בע"מ

1084557

2651577

17/06/2019

מניות

נובה מכשירי מדידה בע"מ

1084557

2651577

17/06/2019

מניות

נובה מכשירי מדידה בע"מ

1084557

2651577

17/06/2019

מניות

נובה מכשירי מדידה בע"מ

1084557

2651577

17/06/2019

מניות

נובה מכשירי מדידה בע"מ

1084557

2651577

17/06/2019

מניות

 .7מינוי מחדש של גב' מיכל כספי-שפירא ,כדירקטורית בלתי תלויה
בדירקטוריון החברה.
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
Re-election of Mr. Avi Cohen as a director of the Company to .2
.hold office until the close of the next annual general meeting
Re-election of Mr. Raanan Cohen as a director of the .3
Company to hold office until the close of the next annual general
.meeting
Re-election of Mr. Ronnie (Miron) Kenneth as a director of the .4
Company to hold office until the close of the next annual general
.meeting
Approval of a compensation policy for the Company's directors .5
.and officers

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
מדיניות התגמול.

בעד

בעד

 .3מינוי מחדש של מר פיני יעקובי ,יו" ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה
בה ,כדירקטור בדירקטוריון החברה.
 .4מינוי מחדש של מר אמיר יעקובי ,מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה,
כדירקטור בדירקטוריון החברה.

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ולמידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ולמידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ולמידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ולמידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ולמידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ולמידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ולמידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ולמידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

בעד

דיון
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

בעד

על פי המלצת .ISS

בעד

על פי המלצת .ISS

בעד

על פי המלצת .ISS

בעד

על פי המלצת .ISS

בעד

על פי המלצת .ISS

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נובה מכשירי מדידה בע"מ

1084557

2651577

17/06/2019

מניות

נובה מכשירי מדידה בע"מ

1084557

2651577

17/06/2019

מניות

נובה מכשירי מדידה בע"מ

1084557

2651577

17/06/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום
Approval of an amendment to the equity-based compensation .6
.for our directors
.Approval of amendments to the employment terms of Mr .7
Eitan Oppenhaim, the President and Chief Executive Officer of
.the Company
Approval of amendments to the articles of association of the .8
.Company

המלצה

נימוקים

החלטת האסיפה

בעד

על פי המלצת .ISS

בעד

על פי המלצת .ISS

בעד

על פי המלצת .ISS

נובה מכשירי מדידה בע"מ

1084557

2651577

17/06/2019

מניות

Approval and ratification of the re-appointment of Kost Forer .9
Gabbay &amp; Kasierer, a member of Ernest &amp; Young, as
the independent auditors of the Company for the period ending at
.the close of the next annual general meeting

בעד

על פי המלצת .ISS

פלאזה סנטרס אן.וי

1109495

43569.05

17/06/2019

איגרות חוב

 .1דחיית מועדים נוסח ההחלטה :לאשר דחייה של מלוא תשלום הקרן וכן
של "( 58%סכום הריבית הנדחה") מסכום הריבית (המורכב מסך הריבית
שנצברה בגין יתרת קרן אגרות החוב שטרם נפרעה ,לרבות הריבית בגין
חלק מתשלום הקרן אשר נדחה מיום  ,18.2.20192בתוספת ריבית פיגורים
בגין חלק הקרן אשר היה קבוע ליום  18.2.2019ולא שולם על ידי החברה
והכל בהתאם להוראות שטר הנאמנות; "מלוא סכום הריבית") ,אשר המועד
הקובע בגינן הינו ביום  ,19.6.2019ומועד התשלום בגינן קבוע ליום
 ( 1.7.2019החברה תשלם במועד האמור סך השווה לשיעור של  42%בלבד
ממלוא סכום הריבית) .מועדי תשלום הקרן וסכום הריבית הנדחה יידחו
למועדים המפרטים להלן :המועד הקובע ידחה ליום  19.12.2019יום
התשלום ידחה ליום  31.12.2019לעניין זה מובהר כי :במועד התשלום
הקרוב ,החברה תשלם  42%ממלוא סכום הריבית .הריבית על יתרת קרן
אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על
תיקוניו .יודגש ,כי למעט השינוי במועד תשלום יתרת הקרן ושיעור הריבית
הנדחית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו /או נוסף בתנאי
אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות .למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נו

ללא המלצה

פלאזה סנטרס אן.וי

1109503

64784.26

17/06/2019

איגרות חוב

 .1דחיית מועדים :לאשר דחייה של מלוא תשלום הקרן וכן של "( 58%סכום
הריבית הנדחה") מסכום תשלום הריבית (המורכב מסך הריבית שנצברה
בגין יתרת קרן אגרות החוב שטרם נפרעה ,לרבות הריבית בגין חלק
מתשלום הקרן אשר נדחה מיום  18.2.2019בתוספת ריבית פיגורים בגין
חלק הקרן אשר היה קבוע ליום  18.2.2019ולא שולם על ידי החברה ,והכל
בהתאם להוראות שטר הנאמנות; "מלוא סכום הריבית") ,אשר המועד
הקובע בגינם הינו ביום  ,19.6.2019ומועד התשלום בגינם קבוע ליום
"( 1.7.2019מועד התשלום הקרוב") (החברה תשלם במועד האמור סך
השווה לשיעור של  42%בלבד ממלוא סכום הריבית) .מועדי תשלום הקרן
וסכום הריבית הנדחה יידחו למועדים המפורטים להלן :המועד הקובע ידחה
ליום  .19.12.2019יום התשלום ידחה ליום  .31.12.2019לעניין זה מובהר
כי • :במועד התשלום הקרוב ,החברה תשלם  42%ממלוא סכום הריבית• .
הריבית על יתרת קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיצבר על פי
הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו .יודגש ,כי למעט השינוי במועד תשלום
יתרת הקרן כמפורט בסעיף זה לעיל ,לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף
בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות .למען הסר ספק ,דחיית המועדים
כאמור

ללא המלצה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1120872

221899.9

18/06/2019

איגרות חוב

 .1.1הסכמה בדבר חתימת החברה על הסכם הרכישה (הרוב הדרוש
לאישור ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים ( )75%מסך הקולות
המשתתפים בהצעה ,למעט הנמנעים) לאשר לחברה לחתום על מסמכי
ההסכם בקשר עם רכישת מניות החברה שבבעלות אינטרנט גולד -קווי זהב
בע"מ ,על ידי גופים בהובלת קרן Searchlight Capital Partners
("סרצ'לייט") ולביצוע השקעה בחברה ( בכפוף ולאחר התקיימות התנאים
המפורטים שם) בנוסח שצורף לדיווח מיום  ,12.6.2019מספר אסמכתא:
( 2019-02-058147להלן יחדיו" :הסכם הרכישה") .ולהסמיך את הנאמן
לחתום על כל מסמך נלווה או נדרש הקשור לביצוע של הסכם הרכישה.
הצעת ההחלטה שבסעיף  1.1זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון
שבנספח א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' שלהלן,
כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .בנוסף ,הצעת ההחלטה שבסעיף
 1.1זה כפופה להבהרות שלהלן • :מעת שייחתם הסכם הרכישה תכנסנה
לתוקף התחייבויות שונות של החברה ( כגון התחייבות לבלעדיות
והתחייבויות שהפרתן עלולה להיות כרוכה בפיצוי) .משכך ,אישור ההחלטה
ברוב הנדרש משמעה אישור לחברה ליטול על עצמה התחייבויות אלו החל
ממועד החתימה • .החלטה סופית ומחייבת בדבר אישור הסדר חוב בקשר
עם הסכם הרכישה ,לרבות אישור של כל מסמך בקשר עם כך תתקבל רק
לאחר שיתקיים ההליך המתאים על פי דין לשם קבלת ,בין היתר ,אישור
מחזיקי אגרות החוב למסמכי ההסדר • .עוד יובהר ,כי אופן ההצבעה של
מחזיקי אגרות חוב באסיפה יכבול אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה
שתכונס כאמור לשם דיון וקבלת החלטה בנוגע לאישור הסדר החוב (לרבות
שטרי הנאמנות לסדרות הרלוונטיות) ,ככל שיהא ,על פי הסכם הרכישה ,ככל
שתכונס ,והם יהיו רשאים להצביע באסיפה כאמור באופן שונה מהצבעתם
באסיפה המזומנת בזאת והכל בהתאם לשיקול דעתם המוחלט .נציגות
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') הודיעה לנאמן כי מבקשת להמליץ בפני
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') להצביע "בעד" הצעת החלטה זו.

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1120872

221899.9

18/06/2019

איגרות חוב

 .1.2אישור מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה וליועציה (הרוב הדרוש
לאישור ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים ( )75%מסך הקולות
המשתתפים בהצעה ,למעט הנמנעים) רקע כפי שנמסר מאת החברה
הנהלת החברה ,אשר עושה לילות כימים כדי לקדם את העסקה ולפעול
לטובת הסדרת חובות החברה ,ביקשה כי תועלה הצעת החלטה ביחס
לאישור סעיף פטור לנושאי המשרה ויועציה ,בנוסח המקובל בהסדרי חוב.
זאת גם לאור הפעולות והמאמצים האדירים הנדרשים במהלך החודשים
הקרובים ועד להשלמת העסקה .הבקשה הינה להצביע על סעיף הפטור
במסגרת החלטה נפרדת ,מבלי להתנות את הפטור באישור מסמכי העסקה,
ומבלי שהפטור המבוקש יהווה תנאי להסדר .הפטור יחריג מפורשות את
הליכי התביעות הקיימות כנגד החברה ונושאי המשרה בה וכן יתייחס רק
לנושאי המשרה ביום העסקה ,אשר אינם קשורים לחקירות בתיק בזק.
הצעת ההחלטה :לבקשת החברה מוצע לאשר מתן פטור מלא וסופי כלפי
נושאי המשרה בחברה ,עובדיה ויועציה ,הקיימים נכון למועד החלטה זו
("הזכאים") ,ביחס לכל חוב ,חבות ,התחייבות ,טענה דרישה או תביעה בגין
או בקשר עם החברה וחברות הקבוצה ,לרבות פעילותן ,נכסיהן ,דוחותיהן
הכספיים והמיידיים וכיו״ב ,והכל בקשר עם עילות שקדמו ו /או יקדמו למועד
השלמת הסדר חוב ,ככל שיושלם ,וזאת למעט תביעות המתנהלות כיום
כנגד מי מהזכאים .החלטה זו ,ככל שתתקבל ברוב הנדרש ,תכנס לתוקף
כפוף להשלמת הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה ,ככל שיאושר ויושלם
ובמועד השלמתו .בהתאם ,ככל ולא יאושר ו/או יושלם ו /או ייכנס לתוקף
הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה ,תהא החלטה זו ככל שהתקבלה
בטלה .מובהר כי הצעת ההחלטה שבסעיף זה אינה מהווה תנאי לאישור
הצעת ההחלטה שבסעיף  .1.1לעיל בקשר עם הסכם הרכישה ו/או לחתימת
החברה על הסכם הרכישה .הצעת ההחלטה שבסעיף  .1.2זה כפופה
להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את
האמור בנספח א' ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .חברת נציגות
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') ,מגדל קרנות נאמנות ,הודיעה לנאמן כי
מתנגדת למתן פטור כמפורט בהצעת החלטה זו.

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

טאו תשואות בע"מ (מחוקה)

6370068

0

18/06/2019

איגרות חוב
להמרה

 .1אישור הסדר רקע :א .ביום  29.1.2019פרסם מפרק החברה דיווח מיידי
בדבר הגשת בקשה לביהמ" ש לכינוס אסיפת נושים לצורך אישור הסדר בין
החברה לנושיה (אסמכתא .)008389-10-2019 :ב .ביום  30.5.2019פרסם
מפרק החברה תיקונים שבוצעו לנוסח ההסדר המוצע ,אישור בית המשפט
לכינוס אסיפות נושים וזימון לאסיפת נושים של החברה שתתכנס ביום
( 19.6.2019אסמכתאות 046578-10-2019 :ו .)046611-10-2019 -ג.
ביום  6.6.2019פרסם מפרק החברה עדכון מטעמו בדבר הצפי לחלוקת
התמורות לזכאי ההסדר והוצאות ההסדר (אסמכתא.)056455-10-2019 :
ד .תשומת לב מחזיקי אגרות החוב מופנית לכך שבהסדר המוצע נכללות
הוראות לפיהן שיעור (אחוז) ההחזר למחזיקי אגרות החוב (סדרה א')
ולמחזיקי אגרות החוב (מסדרה ב') ולשאר הנושים הבלתי מובטחים
שתביעת החוב שלהן תתקבל יהא זהה בשים לב להכרעה בתביעות החוב,
ולא ישולמו כספים בגין אגרות החוב (סדרה ב') המוחזקות על ידי בעל
השליטה לשעבר בחברה או חברה בת של החברה (להלן :אגרות חוב
בשליטת בעל השליטה") .משמעות הוראות אלו הינה אי הבאה בחשבון של
אגרות החוב בשליטת בעל השליטה .הסדר זה נתמך בעמדת נציגות מחזיקי
אגרות החוב ,היועצים המשפטי

ללא המלצה

טאו תשואות בע"מ (מחוקה)

6370126

0

18/06/2019

איגרות חוב

 .1לאשר את ההסדר המוצע בין החברה לנושיה בנוסח שפורסם על ידי
מפרק החברה ביום ( 30.5.2019אסמכתא )2019-10-046611 :אשר צורף
כנספח א' לזימון לאסיפה ("ההסדר המוצע") .יצוין כי השלמת ההסדר
המוצע מותנית בהתקיימותם של כל התנאים המתלים המצטברים עד ליום
 ,12.9.2019המפורטים בסעיף  15להסדר המוצע .להלן מס' הבהרות
בקשר עם ההצבעה על החלטה זו :א .במקרה שבו מחזיקי אגרות החוב
המחזיקים ב 75% -לפחות מסך הערך הנקוב של אגרות החוב המצביעים
באסיפה המקדימה דנן (בעד או נגד) על החלטה מס'  1לעיל (בנטרול
נמנעים) ,יצביעו בעד או נגד אישור ההסדר ,אזי הנאמן יצביע באסיפת
הנושים (שתכונס על ידי מפרק החברה כאמור לעיל) בעד או נגד אישור
ההסדר ,לפי העניין ,עבור כל ערך הנשייה (קרן ,ריבית שנצברה וטרם
שולמה והפרשי הצמדה ( ככל שאגרות החוב צמודות על פי תנאי שטר
הנאמנות) .ב .במקרה שבו לא יהיה רוב של  75%מסך הערך הנקוב כאמור
בסעיף א' לעיל ,בעד או נגד אישור ההסדר בקרב מחזיקי אגרות החוב ,אזי
הנאמן יפצל את הצבעתו באסיפת הנושים בהתאם לאופן התפלגות
ההצבעה באסיפה המקדימה וזאת עבור כל ערך הנשייה של הסדרה .ג .בכל
אחד מהמקרים המפורטים בסעיפים

ללא המלצה

פתאל החזקות ( )1998בע"מ

1143429

5981794

18/06/2019

מניות

פתאל החזקות ( )1998בע"מ

1143429

5981794

18/06/2019

מניות

פתאל החזקות ( )1998בע"מ

1143429

5981794

18/06/2019

מניות

פתאל החזקות ( )1998בע"מ

1143429

5981794

18/06/2019

מניות

פתאל החזקות ( )1998בע"מ

1143429

5981794

18/06/2019

מניות

 .1דיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנת  ,2018הכולל בין היתר את
הדו" חות הכספיים המבוקרים של החברה ואת דו" ח הדירקטוריון על מצב
ענייני החברה ,המוגש לאסיפה הכללית.
 .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.
 .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.
 .4מינוי מחדש של מר הרצל שלם המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה
לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר
הרצל שלם כדירקטור בדירקטוריון החברה.
 .5מינוי מחדש של מר שמשון הראל המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה
לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר
שמשון הראל כדירקטור בדירקטוריון החברה.

החלטת האסיפה

נימוקים

דיון

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

נגד

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

בעד

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

בעד

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

פתאל החזקות ( )1998בע"מ

1143429

5981794

18/06/2019

מניות

 .6מינויו מחדש של מר אמיר חיאק המכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון
החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי (החלטה) – מוצע
למנות מחדש את מר אמיר חיאק כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה.

נגד

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

פתאל החזקות ( )1998בע"מ

1143429

5981794

18/06/2019

מניות

 .7מינויו מחדש של מר שחר עקה המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה
לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר
שחר עקה כדירקטור בדירקטוריון החברה.

נגד

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

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1120880

7208.322

18/06/2019

איגרות חוב

 .1הסכמה בדבר חתימת החברה על הסכם הרכישה ( הרוב הדרוש לאישור
ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים ( )75%מסך הקולות
המשתתפים בהצעה ,למעט הנמנעים) לאשר לחברה לחתום על מסמכי
ההסכם בקשר עם רכישת מניות החברה בבי-קומיוניקיישנס בע"מ ("ביקום")
על ידי גופים בהובלת קרן"( Searchlight Capital Partnersסרצ'לייט")
ולביצוע השקעה בביקום ( בכפוף ולאחר התקיימות התנאים המפורטים שם)
בנוסח שצורף לדיווח מיום  ,13.6.2019מספר אסמכתא2019-02-050037 :
( להלן יחדיו" :הסכם הרכישה") .הצעת ההחלטה שבסעיף זה כפופה
להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  9לזימון ,ולעניין זה יראו את האמור
בסעיף  9לזימון ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .הצעת ההחלטה
שבסעיף זה כפופה להבהרות שלהלן • :מעת שייחתם הסכם הרכישה
תכנסנה לתוקף התחייבויות שונות של החברה ( כגון התחייבות לבלעדיות
והתחייבויות שהפרתן עלולה להיות כרוכה בפיצוי) .משכך ,אישור ההחלטה
ברוב הנדרש משמעה אישור לחברה ליטול על עצמה התחייבויות אלו החל
ממועד החתימה • .החלטה סופית ומחייבת בדבר אישור הסדר חוב על פי
הסכם הרכישה ,לרבות אישור של כל מסמך בקשר עם כך (לרבות הסדר
החוב ושטרי הנאמנות

ללא המלצה

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1131614

224719

18/06/2019

איגרות חוב

 .1הסכמה בדבר חתימת החברה על הסכם הרכישה ( הרוב הדרוש לאישור
ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים ( )75%מסך הקולות
המשתתפים בהצעה ,למעט הנמנעים) לאשר לחברה לחתום על מסמכי
ההסכם בקשר עם רכישת מניות החברה בבי-קומיוניקיישנס בע"מ ("ביקום")
על ידי גופים בהובלת קרן"( Searchlight Capital Partnersסרצ'לייט")
ולביצוע השקעה בביקום ( בכפוף ולאחר התקיימות התנאים המפורטים שם)
בנוסח שצורף לדיווח מיום  ,13.6.2019מספר אסמכתא2019-02-050037 :
( להלן יחדיו" :הסכם הרכישה") .הצעת ההחלטה שבסעיף זה כפופה
להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  9לזימון ,ולעניין זה יראו את האמור
בסעיף  9לזימון ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .הצעת ההחלטה
שבסעיף זה כפופה להבהרות שלהלן • :מעת שייחתם הסכם הרכישה
תכנסנה לתוקף התחייבויות שונות של החברה ( כגון התחייבות לבלעדיות
והתחייבויות שהפרתן עלולה להיות כרוכה בפיצוי) .משכך ,אישור ההחלטה
ברוב הנדרש משמעה אישור לחברה ליטול על עצמה התחייבויות אלו החל
ממועד החתימה • .החלטה סופית ומחייבת בדבר אישור הסדר חוב על פי
הסכם הרכישה ,לרבות אישור של כל מסמך בקשר עם כך (לרבות הסדר
החוב ושטרי הנאמנות

ללא המלצה

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1139203

1946342

18/06/2019

איגרות חוב

 .1הסכמה בדבר חתימת החברה על הסכם הרכישה ( הרוב הדרוש לאישור
ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים ( )75%מסך הקולות
המשתתפים בהצעה ,למעט הנמנעים) לאשר לחברה לחתום על מסמכי
ההסכם בקשר עם רכישת מניות החברה שבבעלות אינטרנט גולד -קווי זהב
בע"מ ,על ידי גופים בהובלת קרן Searchlight Capital Partners
("סרצ'לייט") ולביצוע השקעה בחברה ( בכפוף ולאחר התקיימות התנאים
המפורטים שם) בנוסח שצורף לדיווח מיום  ,12.6.2019מספר אסמכתא:
( 2019-02-058147להלן יחדיו" :הסכם הרכישה") .הצעת ההחלטה
שבסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  9לזימון האסיפה,
ולעניין זה יראו את האמור בסעיף  9כאמור ,כחלק בלתי נפרד מהצעת
ההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1139203

1946342

18/06/2019

איגרות חוב

 .2אישור מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה וליועציה (הרוב הדרוש
לאישור ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים ( )75%מסך הקולות
המשתתפים בהצעה ,למעט הנמנעים) לבקשת החברה ,לאשר מתן פטור
מלא וסופי כלפי נושאי המשרה בחברה ,עובדיה ויועציה ,הקיימים נכון למועד
החלטה זו ("הזכאים") ,ביחס לכל חוב ,חבות ,התחייבות ,טענה דרישה או
תביעה בגין או בקשר עם החברה וחברות הקבוצה ,לרבות פעילותן ,נכסיהן,
דוחותיהן הכספיים והמיידיים וכיו״ב ,והכל בקשר עם עילות שקדמו ו/או
יקדמו למועד השלמת הסדר חוב ,ככל שיושלם ,וזאת למעט תביעות
המתנהלות כיום כנגד מי מהזכאים .החלטה זו ,ככל שתתקבל ברוב הנדרש,
תכנס לתוקף כפוף להשלמת הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה ,ככל
שיאושר ויושלם ובמועד השלמתו .בהתאם ,ככל ולא יאושר ו/או יושלם ו/או
ייכנס לתוקף הסדר חוב כאמור ,תהא החלטה זו ככל שהתקבלה בטלה.
מובהר כי הצעת ההחלטה שבסעיף זה אינה מהווה תנאי לאישור הצעת
ההחלטה שבסעיף  .1.1לעיל בקשר עם הסכם הרכישה ו/או לחתימת
החברה על הסכם הרכישה .הצעת ההחלטה שבסעיף זה כפופה להתחייבות
השיפוי והמימון שבסעיף  9לזימון האסיפה ,ולעניין זה יראו את האמור
בסעיף  9כאמ

ללא המלצה

אברות תעשיות בע"מ

2970192

64514.88

18/06/2019

איגרות חוב

 .1מתן הוראות לנאמן לנקוט בפעולות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות
החוב נוסח ההחלטה :בשל המחלוקת המתוארת בפסקת הרקע להלן
ומאחר והתיקון לשטר הנאמנות לא עבר כמפורט בפסקאות ד' ו -ה' לפסקת
הרקע להלן ,להורות לנאמן לפעול להגנת מחזיקי אגרות החוב ,לדרוש מן
החברה לאשר את תוספת הריבית ולנקוט בפעולות המשפטיות הנחוצות
לשם קבלת תוספת הריבית .במקרה בו תתקבל החלטה זו ,יפנה הנאמן
לקבלת חוות דעת משפטית לעניין הפרשנות לסעיף  .4.4לתנאים הרשומים
מעבר לדף ובמידת הצורך ,יפנה לבית המשפט המוסמך בבקשה למתן
הוראות מפורשות בעניין זה .הפעולות בהן ינקוט הנאמן כרוכות בהוצאות
כספיות ,לרבות שכר טרחה לנאמן בגין שעות אשר יוקדשו על ידו לביצוע
אותן פעולות .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון
שבסעיף  7להלן ,ולעניין זה ,יראו את האמור בסעיף  7להלן ,כחלק בלתי
נפרד מההחלטה הנ"ל .רקע א .על פי הוראות סעיף  4.4לתנאים מעבר לדף
לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ד') שהונפקו על ידי החברה ("סעיף
 4.4לשטר") ,חלה חובה על החברה להתאמת שיעור הריבית המשולמת
למחזיקי אגרות החוב בקרות אירועים המפורטים בסעיף הנ"ל .להלן הסייפא
של הורא

ללא המלצה

אלומיי קפיטל בע"מ

1082635

341731

19/06/2019

מניות

החלטת האסיפה

נימוקים

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

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

אלומיי קפיטל בע"מ

1082635

341731

19/06/2019

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

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

אלומיי קפיטל בע"מ

1082635

341731

19/06/2019

מניות

To reelect Hemi Raphael as a director of the Company to hold .3
office until the next annual general meeting of the Company’s
shareholders and until his successor is duly elected and qualified

בעד

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

אלומיי קפיטל בע"מ

1082635

341731

19/06/2019

מניות

To reelect Anita Leviant as a director of the Company to hold .4
office until the next annual general meeting of the Company’s
shareholders and until her successor is duly elected and qualified

בעד

אלומיי קפיטל בע"מ

1082635

341731

19/06/2019

מניות

To ratify and approve the Compensation Policy attached to the .5
Proxy Statement as Exhibit A

בעד

אלומיי קפיטל בע"מ

1082635

341731

19/06/2019

מניות

To approve amendments and a three-year extension of the .6
Management Services Agreement among the Company, Meisaf
Blue &amp; White Holdings Ltd. and Kanir Joint Investments
(Limited Partnership as set forth in the Proxy Statement )2005
and that this resolution is for the benefit of the Company

בעד

מינוי דירקטור חיצוני 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'' 1.1-1.2
למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות
מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות תגמול
בכירים בהתאם לס''  4למדיניות
הסכמי ניהול בין חברות ציבוריות או חברות פרטיות
שבשליטת בעל השליטה לחברה ציבורית
שבשליטתו ,בהתאם לס''  5למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אלומיי קפיטל בע"מ

1082635

341731

19/06/2019

מניות

אלומיי קפיטל בע"מ

1082635

341731

19/06/2019

מניות

אינרום תעשיות בנייה בע"מ

1132356

1291632

19/06/2019

מניות

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110365

440462.5

19/06/2019

איגרות חוב

 .1לאשר כי במסגרת כל הסדר נושים בחברה ,לרבות הסדר נושים חלקי
ו /או כל חלוקה אחרת שתאושר על ידי בעל תפקיד שמונה על פי דין,
במסגרתם יהיו זכאים מחזיקי אגרות החוב מסדרות כו'' ,כז'' ו-כח'' לתמורה
כלשהי ,החל ממועד פרסום תוצאות החלטה זו (ככל שתתקבל ב 3 -הסדרות
ברוב הנדרש) ,תחולקנה כל התמורות באופן הבא :א .מחזיקי אגרות החוב
(סדרות כו'' ו -כז'') של החברה יהיו זכאים לשיעור של  79.5%מכל תמורה
שהיא .1 .מחזיקי אגרות החוב (סדרה כח'') של החברה יהיו זכאים לשיעור
של  20.5%מכל תמורה שהיא .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות
השיפוי והמימון שבסעיף  7לזימון המצורף ,ולעניין זה ,יראו את האמור
בסעיף  7להלן ,כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110431

311575.3

19/06/2019

איגרות חוב

 .1לאשר כי במסגרת כל הסדר נושים בחברה ,לרבות הסדר נושים חלקי
ו /או כל חלוקה אחרת שתאושר על ידי בעל תפקיד שמונה על פי דין,
במסגרתם יהיו זכאים מחזיקי אגרות החוב מסדרות כו'' ,כז'' ו-כח'' לתמורה
כלשהי ,החל ממועד פרסום תוצאות החלטה זו (ככל שתתקבל ב 3 -הסדרות
ברוב הנדרש) ,תחולקנה כל התמורות באופן הבא :א .מחזיקי אגרות החוב
(סדרות כו'' ו -כז'') של החברה יהיו זכאים לשיעור של  79.5%מכל תמורה
שהיא .1 .מחזיקי אגרות החוב (סדרה כח'') של החברה יהיו זכאים לשיעור
של  20.5%מכל תמורה שהיא .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות
השיפוי והמימון שבסעיף  7לזימון המצורף ,ולעניין זה ,יראו את האמור
בסעיף  7להלן ,כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110480

187597.2

19/06/2019

איגרות חוב

 .1אישור יחס החלוקה בין הסדרות נוסח ההחלטה :לאשר כי במסגרת כל
הסדר נושים בחברה ,לרבות הסדר נושים חלקי ו/או כל חלוקה אחרת
שתאושר על ידי בעל תפקיד שמונה על פי דין ,במסגרתם יהיו זכאים מחזיקי
אגרות החוב מסדרות כו'' ,כז'' ו-כח'' לתמורה כלשהי ,החל ממועד פרסום
תוצאות החלטה זו (ככל שתתקבל ב 3 -הסדרות ברוב הנדרש) ,תחולקנה
כל התמורות באופן הבא :א .מחזיקי אגרות החוב (סדרות כו'' ו -כז'') של
החברה יהיו זכאים לשיעור של  79.5%מכל תמורה שהיא.1 .מחזיקי
אגרות החוב (סדרה כח'') של החברה יהיו זכאים לשיעור של  20.5%מכל
תמורה שהיא .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון
שבסעיף  7לזימון המצורף ,ולעניין זה ,יראו את האמור בסעיף  7להלן ,כחלק
בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

או.פי.סי אנרגיה בע"מ

1141571

3559601

19/06/2019

מניות

 .1דיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנת  ,2018הכולל בין היתר את
הדו" חות הכספיים המבקרים של החברה ואת דו" ח הדירקטוריון על מצב
ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2018כפי שפורסמו על
ידי החברה ביום ( 28.3.2019מס' אסמכתא"( )2019-01-026541 :הדוח
התקופתי לשנת .)"2018

דיון

או.פי.סי אנרגיה בע"מ

1141571

3559601

19/06/2019

מניות

 .2מוצע למנות מחדש את משרד רואי החשבון  KPMGסומך חייקין כרואה
החשבון המבקר של החברה ,עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה .תמצית 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

נושאים שעל סדר היום
To reappoint Somekh Chaikin, a member of KPMG .7
International, as the independent auditors of the Company for the
fiscal year ending December 31, 2019, 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
Receipt and consideration of the Auditors’ Report and the
Financial Statements of the Company for the fiscal year ended
December 31, 2018
 .1אישור תנאי כהונתו של מר ציון גינת כיושב ראש דירקטוריון החברה

המלצה

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

דיון
בעד

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לתגמול
נושאי משרה ודירקטורים.

 .1דיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנת ,2018
הכולל בין היתר את הדו"חות הכספיים המבקרים
של החברה ואת דו" ח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר ,2018
כפי שפורסמו על ידי החברה ביום ( 28.3.2019מס''
אסמכתא"( )2019-01-026541 :הדוח התקופתי
לשנת .)"2018

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

או.פי.סי אנרגיה בע"מ

1141571

3559601

19/06/2019

מניות

 .3מוצע לאשרר את מינויו מחדש של מר אבישר פז .ביחס למר אבישר פז
תנאי כהונתו והעסקתו הינם כמפורט בסעיפים  3ו 4-לדוח זימון האסיפה
המצ"ב ("דוח זימון האסיפה") ,וכן מר פז יהיה זכאי להיכלל בפוליסת ביטוח
נושאי משרה החלה על נושאי המשרה בחברה .לפרטים אודות המועמד
לכהונה כדירקטור בחברה בהתאם לתקנה  26לתקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל ,1970-ראו סעיף  2.4לדוח זימון האסיפה.
תמצית ההחלטה המוצעת " :לאשר את מינויו מחדש של מר אבישר פז,
בהתאם למפורט בסעיף  2בדוח זימון האסיפה".

בעד

או.פי.סי אנרגיה בע"מ

1141571

3559601

19/06/2019

מניות

 .4מוצע לאשר את מינויו מחדש ,של מר חוויאר גרסיה בורגס בנפילד ,אשר
ימשיך להיות זכאי לגמול ותנאי הכהונה ,הכל כמפורט בסעיף  2לדוח זימון
האסיפה .לפרטים אודות המועמד לכהונה כדירקטור בחברה בהתאם
לתקנה  26לתקנות ניירות ערך ( דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל,1970-
ראו התיאור לפי תקנה  26בפרק "פרטים נוספים על התאגיד" בדוח
התקופתי לשנת  ,2018המובא בזאת על דרך ההפניה .תמצית ההחלטה
המוצעת " :לאשר את מינויו מחדש של מר חוויאר גרסיה בורגס בנפילד,
בהתאם למפורט בסעיף  2בדוח זימון האסיפה".

בעד

או.פי.סי אנרגיה בע"מ

1141571

3559601

19/06/2019

מניות

 .5מוצע לאשר את מינויו מחדש ,של מר רוברטו אנטוניו חוזה קורניו
ספיקרנגל ,אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ותנאי הכהונה ,הכל כמפורט
בסעיף  2לדוח זימון האסיפה .לפרטים אודות המועמד לכהונה כדירקטור
בחברה בהתאם לתקנה  26לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש"ל ,1970-ראו התיאור לפי תקנה  26בפרק "פרטים נוספים
על התאגיד" בדוח התקופתי לשנת  ,2018המובא בזאת על דרך ההפניה.
תמצית ההחלטה המוצעת " :לאשר את מינויו מחדש של מר רוברטו אנטוניו
חוזה קורניו ספיקרנגל ,בהתאם למפורט בסעיף  2בדוח זימון האסיפה".

בעד

או.פי.סי אנרגיה בע"מ

1141571

3559601

19/06/2019

מניות

 .6מוצע לאשר את מינויו מחדש ,של מר ברק כהן ,אשר ימשיך להיות זכאי
לגמול ותנאי הכהונה ,הכל כמפורט בסעיף  2לדוח זימון האסיפה .לפרטים
אודות המועמד לכהונה כדירקטור בחברה בהתאם לתקנה  26לתקנות
ניירות ערך ( דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל ,1970-ראו התיאור לפי
תקנה  26בפרק "פרטים נוספים על התאגיד" בדוח התקופתי לשנת ,2018
המובא בזאת על דרך ההפניה .תמצית ההחלטה המוצעת " :לאשר את מינויו
מחדש של מר ברק כהן ,בהתאם למפורט בסעיף  2בדוח זימון האסיפה".

בעד

או.פי.סי אנרגיה בע"מ

1141571

3559601

19/06/2019

מניות

 .7מוצע לאשר את מינויו מחדש ,של מר נועם שרון ,אשר ימשיך להיות זכאי
לגמול ותנאי הכהונה ,הכל כמפורט בסעיף  2לדוח זימון האסיפה .לפרטים
אודות המועמד לכהונה כדירקטור בחברה בהתאם לתקנה  26לתקנות
ניירות ערך ( דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל ,1970-ראו התיאור לפי
תקנה  26בפרק "פרטים נוספים על התאגיד" בדוח התקופתי לשנת ,2018
המובא בזאת על דרך ההפניה .תמצית ההחלטה המוצעת " :לאשר את מינויו
מחדש של מר נועם שרון ,בהתאם למפורט בסעיף  2בדוח זימון האסיפה".

בעד

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

או.פי.סי אנרגיה בע"מ

1141571

3559601

19/06/2019

מניות

 .8מוצע להעניק כתב פטור מאחריות וכתב התחייבות לשיפוי למר אבישר
פז בנוסחים המקובלים בחברה ,כמפורט בסעיף  3לדוח זימון האסיפה.
תמצית החלטה המוצעת " :לאשר הענקת כתבי פטור ושיפוי למר אבישר פז,
כמפורט בסעיף  3לדוח זימון האסיפה".

בעד

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

או.פי.סי אנרגיה בע"מ

1141571

3559601

19/06/2019

מניות

 .9מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אבישר פז ,כיו"ר
הדירקטוריון המיועד של החברה ,כמפורט בסעיף  4לדוח זימון האסיפה.
תמצית ההחלטה המוצעת " :לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר
אבישר פז ,כיו"ר דירקטוריון החברה ,כמפורט בסעיף  4לדוח זימון האסיפה".

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

אופקו הלת' ,אינק

1129543

3905625

20/06/2019

מניות

To elect Phillip Frost, M.D. as director .1

נגד

אופקו הלת' ,אינק

1129543

3905625

20/06/2019

מניות

To elect Jane H. Hsiao, Ph.D., MBA as director .2

נגד

אופקו הלת' ,אינק

1129543

3905625

20/06/2019

מניות

To elect Steven D. Rubin as director .3

נגד

אופקו הלת' ,אינק

1129543

3905625

20/06/2019

מניות

To elect ARobert S. Fishel, M.D as director .4

בעד

אופקו הלת' ,אינק

1129543

3905625

20/06/2019

מניות

To elect Richard M. Krasno, Ph.D as director .5

נגד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

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

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

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 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

אופקו הלת' ,אינק

1129543

3905625

20/06/2019

מניות

To elect Richard A. Lerner, M.D., Director as director .6

נגד

אופקו הלת' ,אינק

1129543

3905625

20/06/2019

מניות

To elect John A. Paganellias director .7

נגד

אופקו הלת' ,אינק

1129543

3905625

20/06/2019

מניות

To elect Richard C. Pfenniger, Jr as director .8

נגד

אופקו הלת' ,אינק

1129543

3905625

20/06/2019

מניות

To elect Alice Lin-Tsing Yu as director .9

אופקו הלת' ,אינק

1129543

3905625

20/06/2019

מניות

אופקו הלת' ,אינק

1129543

3905625

20/06/2019

מניות

אופקו הלת' ,אינק

1129543

3905625

20/06/2019

מניות

אופקו הלת' ,אינק

1129543

3905625

20/06/2019

מניות

To approve an amendment to the Company’s amended and .10
restated certificate of incorporation (the “Certificate of
Incorporation”) to increase the number of authorized shares of
the common stock that may be issued from 750 million shares to
billion shares 1
To take a non-binding advisory vote to approve the .11
compensation paid to the Company’s named executive officers
(“;)”Say on Pay
To ratify the appointment of Ernst & Young LLP as the .12
Company’s independent registered public accounting firm for the
;fiscal year ending December 31, 2019
To transact such other business as may properly come .13
.before the Annual Meeting or any adjournments thereof

בעד

נגד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

דיון

מדיניות אנטרופי

תדיראן הולדינגס בע"מ

258012

938405

20/06/2019

מניות

תדיראן הולדינגס בע"מ

258012

938405

20/06/2019

מניות

 .2אישור מינויו מחדש של מר משה ממרוד ,בעל השליטה ומנכ"ל החברה,
כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה נוספת ,הכל כמפורט בסעיף  2.1לדוח
המיידי .

בעד

תדיראן הולדינגס בע"מ

258012

938405

20/06/2019

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר אברהם עיני כדירקטור בלתי תלוי בחברה,
לתקופת כהונה נוספת ,הכל כמפורט בסעיף  2.1לדוח המיידי.

בעד

תדיראן הולדינגס בע"מ

258012

938405

20/06/2019

מניות

תדיראן הולדינגס בע"מ

258012

938405

20/06/2019

מניות

תדיראן הולדינגס בע"מ

258012

938405

20/06/2019

מניות

סטרווד ווסט לימיטד

1143544

369551

20/06/2019

איגרות חוב

סטרווד ווסט לימיטד

1143544

369551

20/06/2019

איגרות חוב

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

סינרג'י כבלים בע"מ (מחוקה)

7780281

0

23/06/2019

איגרות חוב

 .דחיית מועדי תשלום (סדרה ג'')

לוינשטין נכסים בע"מ

1119080

978599

23/06/2019

מניות

לוינשטין נכסים בע"מ

1119080

978599

23/06/2019

מניות

לוינשטין נכסים בע"מ

1119080

978599

23/06/2019

מניות

לוינשטין נכסים בע"מ

1119080

978599

23/06/2019

מניות

לוינשטין נכסים בע"מ

1119080

978599

23/06/2019

מניות

לוינשטין נכסים בע"מ

1119080

978599

23/06/2019

מניות

לוינשטין נכסים בע"מ

1119080

978599

23/06/2019

מניות

 .3הארכת כהונתו של הדירקטור הנוכחי בחברה ,ה"ה שאול לוטן ,לתקופה
של עד תום האסיפה השנתית השלישית שתתקיים לאחר מועד המינוי.
 .4הארכת כהונתה של הדירקטורית הנוכחית בחברה ,ה"ה יעל לוטן,
לתקופה של עד תום האסיפה השנתית השלישית שתתקיים לאחר מועד
המינוי
 .5הארכת כהונתו של הדירקטור הנוכחי בחברה ,ה"ה יוסף צימר ,לתקופה
של עד תום חודש דצמבר 2019
 .6מינוי דירקטור חדש לחברה ,ה" ה אליעזר אלקון וזאת החל מיום
 ,1.7.2019לתקופת כהונה בת שלוש שנים.
 .7מינוי דירקטור חדש לחברה ,ה" ה שמעון גל כדירקטור בלתי תלוי וזאת
החל מיום  ,1.7.2019לתקופת כהונה בת שלוש שנים.

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

מבנה ההון ,בהתאם לס''  8למדיניות

 .1אישור מינויו מחדש של מר אריאל הרצפלד ,יו"ר הדירקטוריון ,כדירקטור
בחברה ,לתקופת כהונה נוספת ,הכל כמפורט בסעיף  2.1לדוח המיידי.

הצגת דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר 2018
 .2מינוי משרד רו"ח פאהן קנה ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה
עד לכינוס אסיפת בעלי המניות הבאה של החברה ,ודיווח על שכרו

החלטת האסיפה

נגד

בעד

 .4סקירה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2017כפי שפורסמו במסגרת הדוח התקופתי
של החברה לשנת  ,2017אשר פורסם ביום  12במרס ( 2018מס' אסמכתא:
.)2018-01-023230
 .5סקירה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2018כפי שפורסמו במסגרת הדוח התקופתי
של החברה לשנת  ,2018אשר פורסם ביום  13במרס ( 2019מס' אסמכתא:
.)2019-01-021622
 .6אישור 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.
 .1דיון בדבר מצב עסקי החברה וכן דיון בדבר מינוי יועץ כלכלי ויועץ משפטי
אשר יפעלו מטעם הנאמן ומחזיקי אגרות החוב לשם ביצוע בדיקות בנוגע
למצב עסקי החברה.

נימוקים

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.
מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע למבנה
הדירקטוריון ומידת הכשירות והזמינות של
המועמדים.

דיון

דיון

מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל הנוגע לבחינת
מינוי רו"ח מבקר.

בעד

דיון
דיון
ללא המלצה
דיון

דיון

בעד

עבר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

נגד

עבר

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

נגד

עבר

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

נגד

עבר

נגד

עבר

נגד

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

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

לוינשטין נכסים בע"מ

1119080

978599

23/06/2019

מניות

לוינשטין נכסים בע"מ

1119080

978599

23/06/2019

מניות

פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ

1102128

624734

23/06/2019

מניות

וו.סי.ג'י נכסים לימיטד

1141209

347208

23/06/2019

איגרות חוב

תאת טכנולוגיות בע"מ

1082726

181399

23/06/2019

מניות

תאת טכנולוגיות בע"מ

1082726

181399

23/06/2019

מניות

תאת טכנולוגיות בע"מ

1082726

181399

23/06/2019

מניות

תאת טכנולוגיות בע"מ

1082726

181399

23/06/2019

מניות

תאת טכנולוגיות בע"מ

1082726

181399

23/06/2019

מניות

תאת טכנולוגיות בע"מ

1082726

181399

23/06/2019

מניות

תאת טכנולוגיות בע"מ

1082726

181399

23/06/2019

מניות

תאת טכנולוגיות בע"מ

1082726

181399

23/06/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום
 .8מינוי דירקטורית חיצונית חדשה לחברה ,ה" ה סיגל גרינבוים וזאת החל
מיום  ,1.7.2019לתקופת כהונה בת שלוש שנים.
 .9מינוי דירקטור חיצוני חדש לחברה ,ה" ה שאול גליקסברג וזאת החל מיום
 ,1.7.2019לתקופת כהונה בת שלוש שנים.
 .1מינוי מר קובי סרוסי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים
החל ממועד אישור האסיפה.

 .1הצעת החלטה  - 1אישור תיקון שטר הנאמנות מוצע לתת את הסכמת
מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ,בהתאם לסעיף (28ב) לשטר הנאמנות
לתיקון שטר הנאמנות בנוסח המצורף לזימון זה ומסומן נספח א' (להלן:
"התיקון לשטר") .כחלק בלתי נפרד מאישור הצעת ההחלטה שלעיל אישור
לנאמן לחתום על התיקון לשטר ועל מסמכים שידרשו לשם כך ולהסכים
לשינוים טכניים או לא מהותיים שיידרשו (אם יידרשו) על-ידי הבורסה
לניירות ערך .הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה  1לעיל הינו ברוב של לפחות
שני שלישים ( )2/3מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב (סדרה א') המיוצג
בהצבעה .אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל " עניין מנוגד" ,לצרכי ספירת
קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב
ההצבעה ,תיערך בהתאם לנספח א' לכתב ההצבעה .מובהר כי ההחלטה
בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח ב' לכתב ההצבעה,
ולעניין זה יראו את האמור שבנספח ב' לכתב ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד
מהצעת ההחלטה הנ"ל.
;Approval of the re-appointment of Kesselman &amp .1
Kesselman PwC Israel, a member of PricewaterhouseCoopers
.International Ltd
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
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
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
Approval of the re-election of Ms. Dafna Gruber,to serve as .5
Director of the Company, to hold office until our next Annual
Meeting of Shareholders
Renewing the Company's Compensation Policy for an .6
additional three (3) years under the current principles, terms and
.conditions
Approval of the re-election of Mr. Aviram Halevi to serve as an .7
external director in the Company for an additional three (3) years
term commencing on the date of his election at the meeting and
approval of his recompense
Approval to renew grant letters of indemnification by the .8
Company to its Directors’ associated with the controlling
shareholder

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

בעד

עבר

נגד

עבר

ללא המלצה

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

עבר

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

בעד

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

בעד

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

בעד

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

בעד

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

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות תגמול
בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

בעד

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

בעד

שיפוי 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 אן.וי.

1113034

202888.4

23/06/2019

איגרות חוב

 .1דחיית מועדים נוסח ההחלטה :לאשר לדחות את מועד תשלום הקרן
והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה ,אשר היום הקובע
בגינן הינו ביום  ( 25.06.2019ויום התשלום קבוע ליום ,)10.07.2019
למועדים הבאים :המועד הקובע ידחה ליום  .201907.25.יום התשלום
ידחה ליום  201908.08.הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך
להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו .יודגש ,כי למעט השינוי
במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או
נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות .למען הסר ספק דחיית
המועדים כאמור " עניין מנוגד אחר" משמעו :כל עניין מהותי נוסף של
המחזיק הרשום בנוסף לעניין הנובע מההחזקה באגרות החוב (סדרה ב')
וני" ע אחרים ככל שפורטו לעיל ,לרבות עניין אישי מהותי של בן משפחה שלו
( כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך)ושלתאגידאחרשהואאובן
משפחההםבעליענייןבו ולרבות קרבה משפחתית למי מנושאי המשרה או
בעלי השליטה בחברה .נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב מן
המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור ,ו/או בהחלטה
באם תתקבל ,משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על כל זכות
ו /או טענה ואין ב

ללא המלצה

קרדן אן.וי.

1113034

202888.4

23/06/2019

איגרות חוב

הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי תשלום הקרן והריבית מעת לעת,
ובסה" כ דחייה כוללת עד  60יום במצטבר ( מלבד דחיית המועד הנידון
באסיפה זו) נוסח ההחלטה :להסמיך את הנאמן לדחות מעת לעת את מועדי
תשלום הקרן והריבית ( מועד קובע ומועד תשלום) ,בתקופות שלא יעלו על
 30ימים כל דחייה ,ובלבד שסך הימים אשר יידחו בהתאם להחלטה זו לא
יעלה על  60יום (באופן מצטבר) בנוסף לדחיה כמפורט בסעיף  1.1לעיל.
הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיצבר על פי הוראות
שטר הנאמנות על תיקוניו .יודגש ,כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית
כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו /או נוסף בתנאי אגרות
החוב ו/או בשטר הנאמנות .למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה
למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין
בהצעת ההחלטה כאמור ,ו/או בהחלטה באם תתקבל ,משום ויתור או
מחילה של מחזיקי אגרות החוב על כל זכות ו /או טענה ואין בה כדי לגרוע
מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על
סעדים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו /או הדין בשל אי ביצוע
התחייבויות החברה במועדן .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי
והמימון שב -נספח א' לכתב ההצבעה המצורף ,ולעניין זה ,יראו את האמור
בנספח א' להלן ,כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1139203

2004365

24/06/2019

איגרות חוב

 .1הסכמה בדבר חתימת החברה על הסכם הרכישה ( הרוב הדרוש לאישור
ההחלטה הינו רוב של חמישים ואחד אחוזים ( )51%מסך הקולות
המשתתפים בהצעה ,למעט הנמנעים) לאשר לחברה לחתום על מסמכי
ההסכם בקשר עם רכישת מניות החברה שבבעלות אינטרנט גולד -קווי זהב
בע"מ ,על ידי גופים בהובלת קרן Searchlight Capital Partners
("סרצ'לייט") ולביצוע השקעה בחברה ( בכפוף ולאחר התקיימות התנאים
המפורטים שם) בנוסח שצורף לדיווח מיום  21.6.2019מספר אסמכתא:
"( 2019-02-061981הסכם הרכישה") .הצעת ההחלטה שבסעיף  1זה
כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  9לזימון האסיפה ,ולעניין זה
יראו את האמור בסעיף  9לזימון האסיהפ ,כחלק בלתי נפרד מהצעת
ההחלטה הנ"ל .בנוסף ,הצעת ההחלטה שבסעיף  1זה כפופה להבהרות
שלהלן • :מעת שייחתם הסכם הרכישה תכנסנה לתוקף התחייבויות שונות
של החברה ( כגון התחייבות לבלעדיות והתחייבויות שהפרתן עלולה להיות
כרוכה בפיצוי) .משכך ,אישור ההחלטה ברוב הנדרש משמעה אישור לחברה
ליטול על עצמה התחייבויות אלו החל ממועד החתימה• .החלטה סופית
ומחייבת בדבר אישור הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה ,לרבות אישור
של כל מסמך בקשר עם כך (לרבות הסדר החוב

ללא המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

טוגדר פארמה בע"מ

462010

210290

24/06/2019

מניות

 .1אישור תנאי ההתקשרות עם מר יוחנן דנינו ,יו" ר דירקטוריון פעיל של
החברה ,רטרואקטיבית החל מיום  5בפברואר  2019למשך שלוש שנים

נגד

תגמול בכירים ,היבטי דיווח ,בהתאם לס'' 4.2.4
למדיניות

טוגדר פארמה בע"מ

462010

210290

24/06/2019

מניות

הארכת כהונתה של גב' עירית בן עמי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת
כהונה נוספת של שלוש שנים ,רטרואקטיבית החל מיום  4במאי 2019

בעד

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

טוגדר פארמה בע"מ

462010

210290

24/06/2019

מניות

 .3תיקון תקנון החברה בהתאם למפורט בסעיף  2.3לדוח הזימון

בעד

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

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

נושאים שעל סדר היום

שם החברה

מס' נייר

סאני תקשורת סלולרית בע"מ

1134659

24/06/2019

סאני תקשורת סלולרית בע"מ

1134659

24/06/2019

איגרות חוב

רדהיל ביופארמה בע"מ

1122381

702409

24/06/2019

מניות

רדהיל ביופארמה בע"מ

1122381

702409

24/06/2019

מניות

To approve the re-election of Mr. Dror Ben-Asher to the board of
directors of the Company, for an additional three-year term until
.the annual general meeting to be held in 2022

רדהיל ביופארמה בע"מ

1122381

702409

24/06/2019

מניות

To approve the re-election of Dr. Kenneth Reed to the board of .3
directors of the Company, for an additional three-year term until
.the annual general meeting to be held in 2022

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

איגרות חוב

 .1דיווח ועדכון מאת כונס הנכסים ,עו"ד עדי פיגל ,בדבר ההתפתחויות
ממועד אסיפת מחזיקי אגרות החוב האחרונה אשר התקיימה ביום
 17.12.2018והתייעצות עם מחזיקי אגרות החוב
 .2דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו /או מחזיקי אגרות החוב

דיון

To appoint Kesselman &amp; Kesselman, certified public .1
accountants in Israel and a member of PricewaterhouseCoopers
International Limited, as the Company’s auditors for the year
and for an additional period until the next Annual General 2019
.Meeting

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

בעד

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

בעד

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

בעד

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

רדהיל ביופארמה בע"מ

1122381

702409

24/06/2019

מניות

נגד

מבנה ההון ,בהתאם לס''  8למדיניות שינויים בתקנון
החברה ובמתכונת דיווח ,בהתאם לס''  16למדיניות

רדהיל ביופארמה בע"מ

1122381

702409

24/06/2019

מניות

בעד

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

רדהיל ביופארמה בע"מ

1122381

702409

24/06/2019

מניות

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

רדהיל ביופארמה בע"מ

1122381

702409

24/06/2019

מניות

בעד

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

רדהיל ביופארמה בע"מ

1122381

702409

24/06/2019

מניות

בעד

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

רדהיל ביופארמה בע"מ

1122381

702409

24/06/2019

מניות

בעד

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

רדהיל ביופארמה בע"מ

1122381

702409

24/06/2019

מניות

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

רדהיל ביופארמה בע"מ

1122381

702409

24/06/2019

מניות

חד-אסף תעשיות בע"מ

351015

159531

24/06/2019

מניות

To approve the election of Ms. Alla Felder to the board of .4
directors of the Company, for a three-year term until the annual
.general meeting to be held in 2022
To approve an amendment to the Company's Article of .5
Association to add preferred shares to the Company’s registered
.share capital
To approve an amendment to the Company's Article of .6
.Association to amend staggered board structure
To approve amendments to the Company's Compensation .7
.Policy
To approve grants of options to purchase Ordinary Shares in .8
.the Company to the non-executive directors of the Company
To approve the grant of options to purchase Ordinary Shares .9
in the Company to Mr. Dror Ben-Asher, the Company's Chairman
.and Chief Executive Officer
To approve extension of options to purchase Ordinary .10
Shares in the Company granted to Mr. Dror Ben-Asher, the
Company’s Chief Executive Officer and Chairman of the board of
.directors of the Company
To approve the terms of employment and the grant of options .11
.to purchase American Depositary Shares of the Company to Mr
,Rick Scruggs, a Company director and Chief Operating Officer
.U.S. operations
 .1מינוי מר אילן גזבר כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת כהונה בת שלוש
שנים ,שתחילתה במועד אישור האסיפה ,היינו החל מיום  24ביוני ,2019
ואישור זכאותו להסדרי ביטוח ושיפוי הנוהגים בחברה .מר גזבר יהיה זכאי
לכתב השיפוי לנושאי משרה בחברה והכללתו בפוליסת הביטוח של החברה
לנושאי המשרה בה ,בהתאם להחלטות המאושרות של מוסדות החברה וכפי
שיאושרו מעת לעת .מובהר כי מר גזבר יהא זכאי לגמול הנהוג בחברה
ביחס לדירקטורים חיצוניים ,שהינו גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם
לגמול הקבוע בתקנות החברות ( כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור
חיצוני) התש"ס  , 2000 -בהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת
לעת ,וכן להחזר הוצאות .יצוין ,כי דירקטוריון החברה קבע ,בהתבסס ,בין
היתר ,על הצהרתו של מר גזבר ,ועל המידע שנמסר על ידו ,כי הוא בעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית ,כהגדרת המונח בתקנות החברות (תנאים
ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל
כשירות מקצועית) ,תשס"ו  , 2005 - ,לרבות לצורך סעיף (92א)( )12לחוק
החברות ,התשנ"ט"( 1999 -חוק החברות") .הצהרתו של מר גזבר על פי
סעיפים 224ב(א) ו 241 -לחוק החברות מצורפת כנספח א' לדוח זימו

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון
דיון

בעד

נימוקים

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

אברות תעשיות בע"מ

2970192

49157.88

25/06/2019

איגרות חוב

 .1מתן הוראות לנאמן לנקוט בפעולות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות
החוב נוסח ההחלטה :בשל המחלוקת המתוארת בפסקת הרקע להלן
ומאחר והתיקון לשטר הנאמנות לא עבר כמפורט בפסקאות ד' ו -ה' לפסקת
הרקע להלן ,להורות לנאמן לפעול להגנת מחזיקי אגרות החוב ,לדרוש מן
החברה לאשר את תוספת הריבית ולנקוט בפעולות המשפטיות הנחוצות
לשם קבלת תוספת הריבית .במקרה בו תתקבל החלטה זו ,יפנה הנאמן
לקבלת חוות דעת משפטית לעניין הפרשנות לסעיף  .4.4לתנאים הרשומים
מעבר לדף ובמידת הצורך ,יפנה לבית המשפט המוסמך בבקשה למתן
הוראות מפורשות בעניין זה .הפעולות בהן ינקוט הנאמן כרוכות בהוצאות
כספיות ,לרבות שכר טרחה לנאמן בגין שעות אשר יוקדשו על ידו לביצוע
אותן פעולות .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון
שבסעיף  7להלן ,ולעניין זה ,יראו את האמור בסעיף  7להלן ,כחלק בלתי
נפרד מההחלטה הנ"ל .רקע א .על פי הוראות סעיף  4.4לתנאים מעבר לדף
לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ד') שהונפקו על ידי החברה ("סעיף
 4.4לשטר") ,חלה חובה על החברה להתאמת שיעור הריבית המשולמת
למחזיקי אגרות החוב בקרות אירועים המפורטים בסעיף הנ"ל .להלן הסייפא
של הורא

ללא המלצה

עבר

טאואר סמיקונדקטור בע"מ

1082379

5943527

25/06/2019

מניות

TO ELECT Mr. Amir Elstein, as a member of the Board of .1
Directors of the Company until the next annual meeting of
.shareholders and until his respective successors is duly elected

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''''''''
 1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות.
השתתף בישיבות הדירקטוריון בתקופה של 24
החודשים האחרונים בשיעור העולה על .75%

טאואר סמיקונדקטור בע"מ

1082379

5943527

25/06/2019

מניות

TO ELECT Mr. Russell Ellwanger as a member of the Board .2
of Directors of the Company until the next annual meeting of
.shareholders and until his respective successors is duly elected

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''''''''
 1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות.
השתתף בישיבות הדירקטוריון בתקופה של 24
החודשים שקדמו למועד האסיפה בשיעור הגבוה מ-
.75%

טאואר סמיקונדקטור בע"מ

1082379

5943527

25/06/2019

מניות

TO ELECT Mr. Kalman Kaufman as a member of the Board of .3
Directors of the Company until the next annual meeting of
,shareholders and until his respective successors is duly elected
and to approve the terms of his compensation in compliance with
the Company’s Compensation Policy, as set forth in Proposal 1
.of the Proxy Statement

בעד

טאואר סמיקונדקטור בע"מ

1082379

5943527

25/06/2019

מניות

TO ELECT Mr. Alex Kornhauser as a member of the Board of .4
Directors of the Company until the next annual meeting of
,shareholders and until his respective successor is duly elected
and to approve the terms of his compensation in compliance with
the Company’s Compensation Policy, as set forth in Proposal 1
.of the Proxy Statement

בעד

טאואר סמיקונדקטור בע"מ

1082379

5943527

25/06/2019

מניות

TO ELECT Mrs. Dana Gross as a member of the Board of .5
Directors of the Company until the next annual meeting of
,shareholders and until her respective successors is duly elected
and to approve the terms of her compensation in compliance
with the Company’s Compensation Policy, as set forth in
.Proposal 1 of the Proxy Statement

בעד

טאואר סמיקונדקטור בע"מ

1082379

5943527

25/06/2019

מניות

TO ELECT Mr. Ilan Flato as a member of the Board of .6
Directors of the Company until the next annual meeting of
,shareholders and until his respective successors is duly elected
and to approve the terms of his compensation in compliance with
the Company’s Compensation Policy, as set forth in Proposal 1
.of the Proxy Statement

בעד

החלטת האסיפה

עבר

עבר

עבר

עבר

נימוקים

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''''''''
 1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות.
השתתף בישיבות הדירקטוריון בתקופה של 24
החודשים שקדמו למועד האסיפה בשיעור הגבוה מ-
.75%

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''''''''
 1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות.
השתתף בישיבות הדירקטוריון בתקופה של 24
החודשים שקדמו למועד האסיפה בשיעור הגבוה מ-
.75%

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''''''''
 1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות.
השתתפה בישיבות הדירקטוריון בתקופה של 24
החודשים שקדמו למועד האסיפה בשיעור הגבוה מ-
.75%

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''''''''
 1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות.
השתתף בישיבות הדירקטוריון בתקופה של 24
החודשים שקדמו למועד האסיפה בשיעור הגבוה מ-
.75%

נימוקים

'''''''' בהתאם לס,מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון
. למדיניות2.2.1-2.2.3  למדיניות וכן1.1-1.2
24 השתתף בישיבות הדירקטוריון בתקופה של
-החודשים שקדמו למועד האסיפה בשיעור הגבוה מ
.75%

'''''''' בהתאם לס,מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון
. למדיניות2.2.1-2.2.3  למדיניות וכן1.1-1.2
24 השתתף בישיבות הדירקטוריון בתקופה של
.75%-החודשים בשיעור הגבוה מ

'''''''' בהתאם לס,מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון
. למדיניות2.2.1-2.2.3  למדיניות וכן1.1-1.2
24 השתתף בישיבות הדירקטוריון בתקופה של
.75%-החודשים בשיעור הגבוה מ

'''''''' בהתאם לס,מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון
. למדיניות2.2.1-2.2.3  למדיניות וכן1.1-1.2
24 השתתף בישיבות הדירקטוריון בתקופה של
-החודשים שקדמו למועד האסיפה בשיעור הגבוה מ
.75%

 הגמול. למדיניות4 ''''תגמול בכירים בהתאם לס
המוצע לו תואם את המקובל ביחס לנושאי משרה
.בשוק

 תנאי. למדיניות4 ''''''''תגמול בכירים בהתאם לס
ההקצאה ושיעור הדילול המקסימאלי בחברה
, והינם בדומה למקובל בשוק,תואמים את מדיניותנו
.ודומים להקצאות קודמות שאושרו

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

בעד

TO ELECT Mr. Rami Guzman as a member of the Board of .7
Directors of the Company until the next annual meeting of
,shareholders and until his respective successor is duly elected
and to approve the terms of his compensation in compliance with
the Company’s Compensation Policy, as set forth in Proposal 1
.of the Proxy Statement

מניות

25/06/2019

5943527

1082379

טאואר סמיקונדקטור בע"מ

בעד

TO ELECT Mr. Yoav Chelouche as a member of the Board of .8
Directors of the Company until the next annual meeting of
,shareholders and until his respective successors is duly elected
and to approve the terms of his compensation in compliance with
the Company’s Compensation Policy, as set forth in Proposal 1
.of the Proxy Statement

מניות

25/06/2019

5943527

1082379

טאואר סמיקונדקטור בע"מ

בעד

TO ELECT Ms. Iris Avner as a member of the Board of .9
Directors of the Company until the next annual meeting of
,shareholders and until her respective successors is duly elected
and to approve the terms of her compensation in compliance
with the Company’s Compensation Policy, as set forth in
.Proposal 1 of the Proxy Statement

מניות

25/06/2019

5943527

1082379

טאואר סמיקונדקטור בע"מ

בעד

TO ELECT Mr. Jerry Neal as a member of the Board of .10
Directors of the Company until the next annual meeting of
,shareholders and until his respective successor is duly elected
and to approve the terms of his compensation in compliance with
the Company’s Compensation Policy, as set forth in Proposal 1
.of the Proxy Statement

מניות

25/06/2019

5943527

1082379

טאואר סמיקונדקטור בע"מ

עבר

בעד

To appoint Mr. Amir Elstein as the Chairman of the Board of .11
Directors to serve until the next annual meeting of the
shareholders and until his successor shall be duly appointed, and
to approve his terms of compensation in compliance with the
Company’s compensation policy, as set forth in Proposal 2 of the
.Proxy Statement

מניות

25/06/2019

5943527

1082379

טאואר סמיקונדקטור בע"מ

עבר (רוב מיוחד
)ללא פירוט

בעד

,TO APPROVE an equity grant to our chief executive officer .12
Mr. Russell Ellwanger, in compliance with the Company’s
Compensation Policy, as described in Proposal 3 of the Proxy
.Statement

מניות

25/06/2019

5943527

1082379

טאואר סמיקונדקטור בע"מ

מניות

25/06/2019

5943527

1082379

טאואר סמיקונדקטור בע"מ

החלטת האסיפה

עבר

עבר

עבר

עבר

תנאי ההקצאה הינם בהתאם למקובל בשוק בראייה
.)ISS בינלאומית (לרבות תמיכת

עבר

בעד

TO APPROVE, subject to their appointment as directors .13
under Proposal 1, an equity grant to each of the members of our
Board of Directors (other than to Amir Elstein and Russell
Ellwanger), in compliance with the Company’s Compensation
Policy, as described in Proposal 4 of the Proxy Statement

13 '''' בהתאם לס,ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה
 יחס כיסוי פרמיה סביר ומקובל ביחס.למדיניות
.לפוליסות בשוק

עבר (רוב מיוחד
)ללא פירוט

בעד

’TO APPROVE the renewal of the directors’ and officers .14
liability insurance policy as described in Proposal 5 of the Proxy
.Statement

מניות

25/06/2019

5943527

1082379

טאואר סמיקונדקטור בע"מ

מניות

25/06/2019

5943527

1082379

טאואר סמיקונדקטור בע"מ

14 '''''''' בהתאם לס,מינוי רואה חשבון מבקר
 שיעור שירותי ביקורת ומס מתוך כלל.למדיניות
.98%  עומד על2018 השירותים שניתנו בשנת

עבר

בעד

;TO APPROVE the appointment of Brightman Almagor &amp .15
Co. as the independent public accountant of the Company for the
year ending December 31, 2019 and for the period commencing
,January 1, 2020 and until the next annual shareholders' meeting
and the authorization of the Audit Committee of the Board of
.Directors to determine the remuneration of such auditors

 בנוסף.בעלת ההשכלה וניסיון המתאימים לתפקיד
השתתפה בישיבות הדירקטוריון וועדותיו בתקופה
 כל שנה, החודשים שקדמו למועד האסיפה24 של
 בשיעור העולה על הרף הקבוע במדיניותנו,בנפרד
.75% העומד על

עבר

בעד

 ורד כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה- מינוי הגברת טל מיש.1
של שלוש שנים וקביעת תנאי כהונתה

מניות

25/06/2019

324317

354019

טלסיס בע"מ

דיון

דיון

2018 דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת

מניות

25/06/2019

206740

1084953

סינאל מלל פייווי בע"מ

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

סינאל מלל פייווי בע"מ

1084953

206740

25/06/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים

סינאל מלל פייווי בע"מ

1084953

206740

25/06/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של מר יצחק זינגר ,כדירקטור בחברה

בעד

סינאל מלל פייווי בע"מ

1084953

206740

25/06/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של גב' לימור מגן תלם ,כדירקטורית בחברה

בעד

עבר

סינאל מלל פייווי בע"מ

1084953

206740

25/06/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של גב' אסתר בוגנים ,כדירקטורית בחברה

בעד

עבר

חלל-תקשורת בע"מ

1092345

221377

25/06/2019

מניות

 .1לאשר מינויו של מר צפריר הולצבלט כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה ראשונה בת שלוש שנים שתחילתה ביום  28ביוני  .2019החברה
מבקשת להפנות את בעלי המניות לסעיף  2.1.2לדוח זימון האסיפה הכללית
 מידע נוסף לגילוי ,שלגבי המידע הנדרש לגילוי במסגרתו נדרש לסמנובמקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו /או ביפויי הכוח ו/או באמצעות מערכת
ההצבעה האלקטרונית בשדה "הערות נוספות" .לא הודיע בעל מניה כאמור,
קולו לא יימנה.

בעד

עבר

רבד בע"מ

526012

181364

25/06/2019

מניות

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

דיון

דיון

רבד בע"מ

526012

181364

25/06/2019

מניות

 .2מינויו מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן ,אלמגור ,זהר ושות' רו"ח,
כרואה החשבון המבקר של החברה ,החל ממועד אישור האסיפה ועד מועד
תום האסיפה הכללית השנתית הבאה

בעד

עבר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס'''' 14
למדיניות .שכר טרחה בגין שירותי ביקורת ומס,
מהווה  100%מסך שכר הטרחה בגין השירותים
שניתנו בשנת 2018

רבד בע"מ

526012

181364

25/06/2019

מניות

 .3מינויו מחדש של מר יונל כהן כדירקטור בדירקטוריון החברה ,החל ממועד
קבלת אישור האסיפה ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית
הבאה

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''''
 1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות .הנו
בעל השכלה וניסיון רלוונטיים לתפקיד

רבד בע"מ

526012

181364

25/06/2019

מניות

 .4מינויו מחדש של מר יצחק עוז כדירקטור בדירקטוריון החברה ,החל
ממועד קבלת אישור האסיפה ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית
השנתית הבאה

בעד

עבר

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

רבד בע"מ

526012

181364

25/06/2019

מניות

 .5מינויו מחדש של פרופ' אפרים צדקה כדירקטור בלתי -תלוי בדירקטוריון
החברה ,החל ממועד קבלת אישור האסיפה ועד למועד תום כינוס האסיפה
הכללית השנתית הבאה

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''''
 1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות .הנו
בעל השכלה וניסיון רלוונטיים לתפקיד

רבד בע"מ

526012

181364

25/06/2019

מניות

 .6מינויו לראשונה של מר אייל ביגון כדירקטור בלתי -תלוי בדירקטוריון
החברה

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''''
 1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות .הנו
בעל השכלה וניסיון רלוונטיים לתפקיד

רבד בע"מ

526012

181364

25/06/2019

מניות

 .7אישור רכישת פוליסת ביטוח במתכונת  Run Offלביטוח אחריות
דירקטורים ונושאי משרה בחברה שאינם נמנים עם בעלי השליטה בחברה
או קרוביהם או מנכ" ל החברה בגין התקופה שקדמה לשינוי השליטה בחברה

בעד

עבר

ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'''' 13
למדיניות .היחס בין היקף הפרמיה השנתית לבין
היקף הכיסוי המקסימאלי ,הינו סביר ביחס לחברות
דומות ואף נמוך ביחס לחברות דומות בשוק

רבד בע"מ

526012

181364

25/06/2019

מניות

 .8אישור רכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה
שאינם נמנים עם בעלי השליטה בחברה או קרוביהם או מנכ"ל החברה

בעד

עבר

ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'''' 13
למדיניות .היחס בין היקף הפרמיה השנתית לבין
היקף הכיסוי המקסימאלי ,הינו סביר ביחס לחברות
דומות ואף נמוך ביחס לחברות דומות בשוק

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס'''' 14
למדיניות .שכר טרחה בגין שירותי ביקורת ומס,
מהווה 100%מסך שכר הטרחה.

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''''
 1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות .הנו
בעל השכלה וניסיון רלוונטיים לתפקיד.
מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''''
 1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות .הנו
בעל השכלה וניסיון רלוונטיים לתפקיד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''''
 1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות.הנו
בעל השכלה וניסיון רלוונטיים לתפקיד

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות.
הדירקטור בעל כשירות מקצועית וניסיון ראויים
המתאימים לצורך כהונתו כדח"צ בחברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

מנרב אחזקות בע"מ

1550037

84784.92

25/06/2019

איגרות חוב

 .1תיקון שטר הנאמנות לאשר את התיקון לשטר הנאמנות בנוסח המצורף
לזימון לאסיפה ומסומן נספח א' וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים
הנדרשים ,לרבות התיקון לשטר הנאמנות .מובהר כי ההחלטה בסעיף זה
כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  9לזימון לאסיפה ,ולעניין זה
יראו את האמור בסעיף  ,9כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .הרוב
הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף  1לעיל רוב של שני שלישים לפחות מיתרת
הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה ,למעט הנמנעים .אופן
בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל " עניין מנוגד" ,לצרכי ספירת קולותיהם של
מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה ,תיערך
בהתאם לנספח א' לכתב ההצבעה.

ללא המלצה

מנרב אחזקות בע"מ

1550052

315728.8

25/06/2019

איגרות חוב

 .1תיקון שטר הנאמנות לאשר את התיקון לשטר הנאמנות בנוסח המצורף
לזימון לאסיפה ומסומן נספח א' וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים
הנדרשים ,לרבות התיקון לשטר הנאמנות .מובהר כי ההחלטה בסעיף זה
כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  9לזימון לאסיפה ,ולעניין זה
יראו את האמור בסעיף  ,9כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .הרוב
הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף  1לעיל רוב של שני שלישים לפחות מיתרת
הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה ,למעט הנמנעים .אופן
בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל " עניין מנוגד" ,לצרכי ספירת קולותיהם של
מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה ,תיערך
בהתאם לנספח א' לכתב ההצבעה.

ללא המלצה

מנרב אחזקות בע"מ

1550078

127842.6

25/06/2019

איגרות חוב

 .1תיקון שטר הנאמנות לאשר את התיקון לשטר הנאמנות בנוסח המצורף
לזימון לאסיפה ומסומן נספח א' וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים
הנדרשים ,לרבות התיקון לשטר הנאמנות .מובהר כי ההחלטה בסעיף זה
כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  9לזימון לאסיפה ,ולעניין זה
יראו את האמור בסעיף  ,9כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .הרוב
הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף  1לעיל רוב של שני שלישים לפחות מיתרת
הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה ,למעט הנמנעים .אופן
בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל " עניין מנוגד" ,לצרכי ספירת קולותיהם של
מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה ,תיערך
בהתאם לנספח א' לכתב ההצבעה.

ללא המלצה

עבר

אי.בי.אי .בית השקעות בע"מ

175018

455771

26/06/2019

מניות

חידוש כהונתה של הגב' בטי מצר לוי לתקופת כהונה שנייה כדירקטורית
חיצונית בחברה ,החל מתום תקופת כהונתה הראשונה ( היינו לתקופה בת
שלוש שנים שתחילתה ביום ה 5-ביולי .)2019

בעד

עבר

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות.
בעלת הניסיון וההשכלה הרלוונטיים למילוי התפקיד.
השתתפה בישיבות הדירקטוריון וועדותיו בשיעור
הגבוה מ.75%-

אי.בי.אי .בית השקעות בע"מ

175018

455771

26/06/2019

מניות

 .2אישור תנאי כהונתה של הגב' בטי מצר לוי כאמור בסעיף  1.2בדוח זימון
האסיפה המצ"ב.

בעד

עבר

שכר דירקטורים ודחצים ,בהתאם לס'''' 4.2.8
למדיניות .הגמול המוצע הינו בטווח הנקוב בתקנות
התגמול.

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1143262

65246

26/06/2019

איגרות חוב
להמרה

 .1דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה ובדבר
ההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום  8.4.2019ועד
למועד האסיפה לרבות בקשר עם דיווח שפרסמה החברה ביום 20.6.2019
(מספר אסמכתא.)2019-02-052122 :

דיון

דיון

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1143262

65246

26/06/2019

איגרות חוב
להמרה

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

דיון

דיון

אבוג'ן בע"מ

1105055

138223

26/06/2019

מניות

Re-election of Ms. Sarit Firon to serve as a director of the .1
Company to hold office until the close of the next annual general
.meeting

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות .השתתפה
בישיבות הדירקטוריון בשיעור הגבוה מ.75%-

אבוג'ן בע"מ

1105055

138223

26/06/2019

מניות

Re-election of Mr. Martin S. Gerstel to serve as a director of .2
the Company to hold office until the close of the next annual
.general meeting

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות .השתתף
בישיבות הדירקטוריון בשיעור הגבוה מ.75%-

אבוג'ן בע"מ

1105055

138223

26/06/2019

מניות

Re-election of Mr. Ziv Kop to serve as a director of the .3
Company to hold office until the close of the next annual general
.meeting

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות .השתתף
בישיבות הדירקטוריון בשיעור הגבוה מ.75%-

אבוג'ן בע"מ

1105055

138223

26/06/2019

מניות

Re-election of Dr. Adrian Percy to serve as a director of the .4
Company to hold office until the close of the next annual general
.meeting

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''''
 1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות .הינו
בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

החלטת האסיפה

נימוקים

עבר

עבר

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אבוג'ן בע"מ

1105055

138223

26/06/2019

מניות

Re-election of Mr. Leon Y. Recanati to serve as a director of .5
the Company to hold office until the close of the next annual
.general meeting

אבוג'ן בע"מ

1105055

138223

26/06/2019

מניות

Re-election of Dr. Oded Shoseyov to serve as a director of the .6
Company to hold office until the close of the next annual general
.meeting

בעד

אבוג'ן בע"מ

1105055

138223

26/06/2019

מניות

Approval of initial and subsequent annual option grants to .7
each of Dr. Adrian Percy and Dr. Oded Shoseyov

בעד

אבוג'ן בע"מ

1105055

138223

26/06/2019

מניות

,Approval of the annual objectives related to, target amount of .8
and potential payment in 2020 of, a cash bonus with respect to
,for the company’s president and chief executive officer 2019
subject to his achievement during 2019 of those annual
objectives

בעד

אבוג'ן בע"מ

1105055

138223

26/06/2019

מניות

;Approval of the re-appointment of Kost Forer Gabbay &amp .9
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 of 2019 ,31
shareholders, and the authorization of the Company’s Board of
Directors or the audit committee thereof to fix such accounting
firm’s annual compensation

בעד

עבר

ישראמקו נגב  2שותפות מוגבלת

232017

4015208

26/06/2019

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של השותפות לשנה
יחידת השתתפות
שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2018

דיון

דיון

ישראמקו נגב  2שותפות מוגבלת

232017

4015208

26/06/2019

 .2חידוש מינויו של משרד סומך חייקין ,רואי חשבון ,כרואי החשבון
המבקרים של השותפות עד לאסיפה השנתית הבאה של מחזיקי יחידות
יחידת השתתפות
ההשתתפות בשותפות והסמכת דירקטוריון ישראמקו אויל אנד גז בע"מ,
השותף הכללי בשותפות (להלן" :השותף הכללי") לקבוע את שכרו

בעד

עבר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס'''''''' 14
למדיניות .שיעור שכר הטרחה בגין שירותי ביקורת
ומס מתוך סך השירותים שניתנו בשנת  2018עומד
על  ,100%ולפיכך אנו מוצאים אותו כנאות.

ישראמקו נגב  2שותפות מוגבלת

232017

4015208

26/06/2019

 .3איחוד הון השותפות  -אישור ביצוע איחוד הון היחידות הרשום והון
יחידת השתתפות היחידות המונפק והנפרע של השותפות כך שכל  2.5יחידות השתתפות
בנות  1ש"ח ע.נ .תאוחדנה ליחידת השתתפות אחת בת  1ש"ח ע.נ.

בעד

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

מבנה ההון ,בהתאם לס''''  8למדיניות .אנו סבורים
כי איחוד ההון הכרחי לשימור מצב תקין בשותפות
והיעדר פגיעה בסחירות יחידות ההשתתפות.

ישראמקו נגב  2שותפות מוגבלת

232017

4015208

26/06/2019

יחידת השתתפות  .4סקירת מנכ"ל

דיון

דיון

החברה לישראל בע"מ

576017

6605285

27/06/2019

מניות

 .1לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר יואב דופלט כמנכ"ל החברה
המיועד ,כאמור בדוח זימון האסיפה.

בעד

עבר

החברה לישראל בע"מ

576017

6605285

27/06/2019

מניות

 .2לאשר את הענקת כתב ההתחייבות לשיפוי למר יוחנן לוקר ,כאמור בדוח
זימון האסיפה.

בעד

שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'''' 13
למדיניות .גובה סכום השיפוי מוגבל לכ25% -
הורד מסדר היום
מהונה העצמי של החברה באופן התואם את תנאי
השוק.

כימיקלים לישראל בע"מ

281014

24300116

27/06/2019

מניות

Re-election of Mr. Yoav Doppelt as director, effective as of the .1
date of this meeting

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''''''''
 1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות .הינו
בעל ניסיון וההשכלה ראויים .מכהן כמנכ"ל חברת
האם.

כימיקלים לישראל בע"מ

281014

24300116

27/06/2019

מניות

Re-election of Mr. Aviad Kaufman as director, effective as of .2
the date of this meeting

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''''
 1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות .הינו
בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.
השתתף בישיבות הדירקטוריון בשיעור הגבוה מ-
.75%

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 .השתתף
בישיבות הדירקטוריון בשיעור הגבוה מ.75%-

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''''
 1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות .הינו
בעל הניסיון וההשכלה הדרושים למילוי התפקיד.
השתתף בישיבות הדירקטוריון בשיעור הגבוה מ-
 75%מתחילת כהונתו.

עבר

תגמול הוני לדירקטורים ודחצים ,בהתאם לס'' 4.2.9
למדיניות .שווי ההענקה ההונית נמוך מ 50%-ביחס
לסך התגמול השנתי לדירקטור .תקופת ההבשלה
גבוהה מ 3-שנים.

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות .גיבוש
זכאותו למענק על בסיס הענקות קודמות הינו מידתי
וסביר.

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות.
שיעור שכר הטרחה בגין שירותי ביקורת ומס מתוך
סה"כ שכר הטרחה ששולם בשנת  2018עומד על
 100%והינו נאות.

חבילת התגמול נותנת מענה איכותי לשינוי
האסטרטגי הצפוי בחברה ,תוך גיוס מנכ"ל בעל
ניסיון עבר מוכח .מבנה התגמול מוטה לתגמול
מבוסס ביצועים.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

כימיקלים לישראל בע"מ

281014

24300116

27/06/2019

מניות

Re-election of Mr. Avisar Paz as director, effective as of the .3
date of this meeting

כימיקלים לישראל בע"מ

281014

24300116

27/06/2019

מניות

Re-election of Mr. Sagi Kabla as director, effective as of the .4
date of this meeting

בעד

כימיקלים לישראל בע"מ

281014

24300116

27/06/2019

מניות

Re-election of Mr. Ovadia Eli as director, effective as of the .5
date of this meeting

בעד

עבר

כימיקלים לישראל בע"מ

281014

24300116

27/06/2019

מניות

Re-election of Mr. Reem Aminoach as director, effective as of .6
the date of this meeting

בעד

עבר

כימיקלים לישראל בע"מ

281014

24300116

27/06/2019

מניות

Re-election of Mr. Lior Reitblatt as director, effective as of the .7
date of this meeting

בעד

עבר

כימיקלים לישראל בע"מ

281014

24300116

27/06/2019

מניות

Reappointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG .8
International, as our independent auditor

בעד

עבר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס'''' 14
למדיניות .שיעור שכר הטרחה בגין שירותי ביקורת
ומס ,מתוך סך שכר הטרחה ששולם למשרד רו"ח
המבקר עומד על  100%והינו נאות.

כימיקלים לישראל בע"מ

281014

24300116

27/06/2019

מניות

Review of our audited financial statements for the year ended .9
December 31, 2018

דיון

דיון

דיון בדו"חות הכספיים לשנת 2018

כימיקלים לישראל בע"מ

281014

24300116

27/06/2019

מניות

Approval of a New Compensation Policy for Office Holders .10

בעד

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

תגמול בכירים בהתאם לס''''  4למדיניות .התגמול
הינו מידתי ביחס להיקף ופעילות החברה.

כימיקלים לישראל בע"מ

281014

24300116

27/06/2019

מניות

Approval of an equity compensation grant to our Chief .11
Executive Officer, Mr. Raviv Zoller for 2019-2021

בעד

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

תגמול בכירים ,משתנה הוני ,בהתאם לס'''' 4.2.5
למדיניות .חבילת התגמול הינה בהתאם למורכבות,
אחריון התפקיד ואופי החברה ,בשים לב שמדובר
במנכ"ל שכיר .תנאי ההקצאה תואמים את מדיניותנו,
ומהווים תמריץ ראוי להשאת ערך לחברה לטווח
הארוך.

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

6390207

1884099

27/06/2019

איגרות חוב

 .1על סדר היום 1.1 :דיווח על מצב החברה ועסקיה 1.2 .התייעצות בנוגע
לפעולות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב 1.3 .דיון בנושאים
נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו /או מחזיקי אגרות החוב.

דיון

דיון

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

6390348

2008612

27/06/2019

איגרות חוב

 1.1 .דיווח על מצב החברה ועסקיה.

דיון

דיון

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

6390348

2008612

27/06/2019

איגרות חוב

 1.2 . .2התייעצות בנוגע לפעולות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב.

דיון

דיון

זנלכל בע"מ

130013

215584

27/06/2019

מניות

זנלכל בע"מ

130013

215584

27/06/2019

מניות

זנלכל בע"מ

130013

215584

27/06/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום

 .1הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר  .2018ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה
לשנת  2018אשר פורסם ביום  27במרס  2019באתר ההפצה של רשות
ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
(אסמכתא מספר"( )2019-01-027436 :הדוח התקופתי לשנת .)"2018
 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון  BDOזיו האפט כמשרד רואי
החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכרו .ניתן לעיין בשכרו של רואה
החשבון המבקר בשנת  2018בפרק דוח הדירקטוריון בדוח התקופתי לשנת
.2018
 .3מינוי מחדש של מר יעקב שינפלד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת .לפרטים אודות מר יעקב שינפלד ,ראה תקנה  26בפרק הפרטים
הנוספים בדוח התקופתי לשנת .2018

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

עבר

נימוקים
מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''''
 1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות .הינו
בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.
השתתף בישיבות הדירקטוריון בשיעור הגבוה מ-
.75%
מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''''
 1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות .הינו
בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.
השתתף בישיבות הדירקטוריון בשיעור הגבוה מ-
.75%
מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''''
 1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות .הינו
בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.
השתתף בישיבות הדירקטוריון בשיעור הגבוה מ-
.75%
מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''''
 1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות .הינו
בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.
השתתף בישיבות הדירקטוריון בשיעור הגבוה מ-
.75%
מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''''
 1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות .הינו
בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.
השתתף בישיבות הדירקטוריון בשיעור הגבוה מ-
.75%

דיון

דיון

בעד

עבר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

נגד

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

זנלכל בע"מ

130013

215584

27/06/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של גב' רות ססובר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה
נוספת .לפרטים אודות גב' רות ססובר ,ראה תקנה  26בפרק הפרטים
הנוספים בדוח התקופתי לשנת .2018

זנלכל בע"מ

130013

215584

27/06/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של גב' ניצה דנסקי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה
נוספת .לפרטים אודות גב' ניצה דנסקי ,ראה תקנה  26בפרק הפרטים
הנוספים בדוח התקופתי לשנת .2018

נגד

זנלכל בע"מ

130013

215584

27/06/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של מר ישי כץ שינפלד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת .לפרטים אודות מר ישי כץ שינפלד ,ראה תקנה  26בפרק הפרטים
הנוספים בדוח התקופתי לשנת .2018

נגד

עבר

זנלכל בע"מ

130013

215584

27/06/2019

מניות

נגד

עבר

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

זנלכל בע"מ

130013

215584

27/06/2019

מניות

נגד

עבר

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

זנלכל בע"מ

130013

215584

27/06/2019

מניות

 .9מינוי מחדש של מר ישראל בן יהודה כדירקטור בלתי תלוי בחברה
לתקופת כהונה נוספת .לפרטים אודות מר ישראל בן יהודה ,ראה תקנה 26
בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת .2018

בעד

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

מהדרין בע"מ

686014

678264

27/06/2019

מניות

 .1אישור תנאי כהונת מנכ"ל החברה הנכנס ,מר ישראל סנדלר

בעד

עבר

תגמול בכירים בהתאם לס''''  4למדיניות .היקף
התגמול סביר ביחס לקבוצת ההשוואה הרלוונטית,
ובנוי להערכתנו באופן המתמרץ את המנכ"ל
להשאת ערך החברה.

קרור אחזקות בע"מ

621011

1158265

27/06/2019

מניות

 .1אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר דורון שטיגר כמנכ"ל החברה

בעד

עבר

תגמול בכירים בהתאם לס''''  4למדיניות .תנאי
התגמול סבירים בהתייחס לאופי החברה ובהשוואה
לתגמול המנכ"ל הקודם.

קרור אחזקות בע"מ

621011

1158265

27/06/2019

מניות

 .2אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי ,לדירקטורים ונושאי משרה בחברה,
למעט מנכ"ל החברה ,שאינם נמנים עם בעל השליטה או קרובו ,המכהנים
וכפי שיכהנו מעת לעת בחברה

בעד

עבר

שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'''' 13
למדיניות .סכום השיפוי מוגבל ל 25% -מהונה
העצמי של החברה והינו ראוי ובהתאם למדיניותנו.

קרור אחזקות בע"מ

621011

1158265

27/06/2019

מניות

 .3אישור הענקת כתבי התחייבות לשיפוי ,לדירקטורים ונושאי משרה
בחברה ,הנמנים עם בעל השליטה או קרובו

בעד

עבר

שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'''' 13
למדיניות .סכום השיפוי מוגבל ל 25% -מהונה
העצמי של החברה והינו ראוי ובהתאם למדיניותנו.

קרור אחזקות בע"מ

621011

1158265

27/06/2019

מניות

 .4אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי למנכ"ל החברה

בעד

עבר

שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה ,בהתאם לס'''' 13
למדיניות .סכום השיפוי מוגבל ל 25% -מהונה
העצמי של החברה והינו ראוי ובהתאם למדיניותנו.

מדלי קפיטל קורפוריישן

1143155

326133.7

27/06/2019

איגרות חוב

 1.1דיווח ועדכון של נציגי החברה על מצב עסקי החברה 1.2 .דיווח ועדכון
על ידי ב" כ הנאמן למחזיקי אגרות החוב בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד
האסיפה שהתכנסה ביום  11במאי  2019ועד למועד אסיפה זאת 1.3 .דיון
במצב החברה ,בהורדת הדירוג ודיון בנוגע לנקיטת פעולות והליכים על ידי
הנאמן ומחזיקי אגרות החוב 1.4 .דיון בקשר עם נושאים נוספים שיועלו על
ידי מחזיקי אגרות החוב.

דיון

דיון

ישרס חברה להשקעות בע"מ

613034

2941341

30/06/2019

מניות

מינוי מחדש של מר זאב וורמברנד לתקופת כהונה נוספת (שנייה) של שלוש
שנים כדירקטור חיצוני בחברה שתחילתה ביום  1ביולי .2019

בעד

עבר

הינו בעל הניסיון וההשכלה הדרושים לתפקיד

רני צים מרכזי קניות בע"מ

1143619

266933

30/06/2019

מניות

 .1מינוי (לראשונה) של מר אמיר אריאל כדירקטור חיצוני בחברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

רני צים מרכזי קניות בע"מ

1143619

266933

30/06/2019

מניות

 .2בכפוף לאישור מינויו של מר אמיר אריאל לדירקטוריון החברה על-ידי
האסיפה הכללית שהודעה על זימונה ניתנת על -פי דוח זימון זה ,הענקת
כתב התחייבות לשיפוי למר אמיר אריאל.

בעד

עבר

היקף התשלום נראה לנו כסביר בכל שלא יעבור את
ה 25%-מהונה של החברה במועד תשלום השיפוי

נושאים שעל סדר היום

 .7מינוי מחדש של מר אמיתי כץ שינפלד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת .לפרטים אודות מר אמיתי כץ שינפלד ,ראה תקנה  26בפרק הפרטים
הנוספים בדוח התקופתי לשנת .2018
מינוי מחדש של מר מתן שינפלד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.
לפרטים אודות מר מתן שינפלד ,ראה תקנה  26בפרק הפרטים הנוספים
בדוח התקופתי לשנת .2018

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

נגד

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

רני צים מרכזי קניות בע"מ

1143619

266933

30/06/2019

מניות

 .3בכפוף לאישור מינויו של מר אמיר אריאל לדירקטוריון החברה על-ידי
האסיפה הכללית שהודעה על זימונה ניתנת על -פי דוח זימון זה ,מתן כתב
פטור למר אמיר אריאל.

מוניציפל בנק בע"מ

711010

652375

30/06/2019

מניות

 .1הארכת הסכם המיזוג בין הבנק לבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ ,ובכלל זה
הארכת המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים הקבוע בהסכם המיזוג
ליום  1בספטמבר  .2019לפרטים נוספים ראו סעיף  1.1לקובץ המצורף
לדיווח זה.

בעד

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110365

428330.9

30/06/2019

איגרות חוב

 .1אישור יחס החלוקה בין הסדרות רקע :בהמשך להסכמות אליהן הגיעו
נציגויות מחזיקי אגרות החוב ,באשר לאופן ביצוע חלוקת כספים בין שלושת
סדרות אגרות החוב ,מתבקשים מחזיקי אגרות חוב ליתן החלטתם כמפורט
להלן .נוסח ההחלטה :לאשר כי במסגרת כל הסדר נושים בחברה ,לרבות
הסדר נושים חלקי ו /או כל חלוקה אחרת שתאושר על ידי בעל תפקיד שמונה
על פי דין ,במסגרתם יהיו זכאים מחזיקי אגרות החוב מסדרות כו' ,כז' ו-כח'
לתמורה כלשהי ,החל ממועד פרסום תוצאות החלטה זו (ככל שתתקבל ב3 -
הסדרות ברוב הנדרש) ,תחולקנה כל התמורות באופן הבא :א .מחזיקי
אגרות החוב (סדרה כו') של החברה יהיו זכאים לשיעור של  46.03%מכל
תמורה שהיא .ב .מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') של החברה יהיו זכאים
לשיעור של  33.47%מכל תמורה שהיא .ג .מחזיקי אגרות החוב (סדרות כו'
ו -כז') של החברה יהיו זכאים לשיעור של  79.50%מכל תמורה שהיא .ד.
מחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') של החברה יהיו זכאים לשיעור של
 20.50%מכל תמורה שהיא .מצ"ב כ -נספח ג' לכתב ההצבעה הסבר מפורט
מטעם היועץ הכלכלי לאגרות החוב (סדרה כו' ו -כז') ,בדבר אופן החלוקה
לעיל .כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו (ככל שתתקבל) ,מא

ללא המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110431

306436.6

30/06/2019

איגרות חוב

 .1אישור יחס החלוקה בין הסדרות רקע :בהמשך להסכמות אליהן הגיעו
נציגויות מחזיקי אגרות החוב ,באשר לאופן ביצוע חלוקת כספים בין שלושת
סדרות אגרות החוב ,מתבקשים מחזיקי אגרות חוב ליתן החלטתם כמפורט
להלן .נוסח ההחלטה :לאשר כי במסגרת כל הסדר נושים בחברה ,לרבות
הסדר נושים חלקי ו /או כל חלוקה אחרת שתאושר על ידי בעל תפקיד שמונה
על פי דין ,במסגרתם יהיו זכאים מחזיקי אגרות החוב מסדרות כו' ,כז' ו-כח'
לתמורה כלשהי ,החל ממועד פרסום תוצאות החלטה זו (ככל שתתקבל ב3 -
הסדרות ברוב הנדרש) ,תחולקנה כל התמורות באופן הבא :א .מחזיקי
אגרות החוב (סדרה כו') של החברה יהיו זכאים לשיעור של  46.03%מכל
תמורה שהיא .ב .מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') של החברה יהיו זכאים
לשיעור של  33.47%מכל תמורה שהיא .ג .מחזיקי אגרות החוב (סדרות כו'
ו -כז') של החברה יהיו זכאים לשיעור של  79.50%מכל תמורה שהיא .ד.
מחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') של החברה יהיו זכאים לשיעור של
 20.50%מכל תמורה שהיא .מצ"ב כ -נספח ג' לכתב ההצבעה הסבר מפורט
מטעם היועץ הכלכלי לאגרות החוב (סדרה כו' ו -כז') ,בדבר אופן החלוקה
לעיל .כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו (ככל שתתקבל) ,מא

ללא המלצה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נגד

עבר

נימוקים

כתב הפטור חל על החלטה או עסקה שלבעל
השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה יש בה
עניין אישי
מדיניות אנטרופי לבחינת עסקאות מהותיות .לאור
הנסיבות הקיימות ובהעדר אינפורמציה מלאה אודות
ההצעה המתחרה ,אנו סברנו שישנה הצדקה
להמשך תמיכה בארכה לתקופת הסכם המיזוג עם
בנק דיסקונט.

לא עבר

לא עבר

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110480

187100.6

30/06/2019

איגרות חוב

 .1אישור יחס החלוקה בין הסדרות רקע :בהמשך להסכמות אליהן הגיעו
נציגויות מחזיקי אגרות החוב ,באשר לאופן ביצוע חלוקת כספים בין שלושת
סדרות אגרות החוב ,מתבקשים מחזיקי אגרות חוב ליתן החלטתם כמפורט
להלן .נוסח ההחלטה :לאשר כי במסגרת כל הסדר נושים בחברה ,לרבות
הסדר נושים חלקי ו /או כל חלוקה אחרת שתאושר על ידי בעל תפקיד שמונה
על פי דין ,במסגרתם יהיו זכאים מחזיקי אגרות החוב מסדרות כו' ,כז' ו-כח'
לתמורה כלשהי ,החל ממועד פרסום תוצאות החלטה זו (ככל שתתקבל ב3 -
הסדרות ברוב הנדרש) ,תחולקנה כל התמורות באופן הבא :א .מחזיקי
אגרות החוב (סדרה כו') של החברה יהיו זכאים לשיעור של  46.03%מכל
תמורה שהיא .ב .מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') של החברה יהיו זכאים
לשיעור של  33.47%מכל תמורה שהיא .ג .מחזיקי אגרות החוב (סדרות כו'
ו -כז') של החברה יהיו זכאים לשיעור של  79.50%מכל תמורה שהיא .ד.
מחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') של החברה יהיו זכאים לשיעור של
 20.50%מכל תמורה שהיא .מצ"ב כ -נספח ג' לכתב ההצבעה הסבר מפורט
מטעם היועץ הכלכלי לאגרות החוב (סדרה כו' ו -כז') ,בדבר אופן החלוקה
לעיל .כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו (ככל שתתקבל) ,מא

ללא המלצה

לא עבר

אדגר השקעות ופיתוח בע"מ

1820083

831598

01/07/2019

מניות

בעד

עבר

בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אדגר השקעות ופיתוח בע"מ

1820083

831598

01/07/2019

מניות

בעד

עבר

בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אדגר השקעות ופיתוח בע"מ

1820083

831598

01/07/2019

מניות

בעד

עבר

בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אדגר השקעות ופיתוח בע"מ

1820083

831598

01/07/2019

מניות

בעד

עבר

בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אדגר השקעות ופיתוח בע"מ

1820083

831598

01/07/2019

מניות

בעד

עבר

בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אדגר השקעות ופיתוח בע"מ

1820083

831598

01/07/2019

מניות

בעד

עבר

תנאי העסקתו נראים לנו כסבירים ומקובלים בקרב
חברות דומות בשוק

אדגר השקעות ופיתוח בע"מ

1820083

831598

01/07/2019

מניות

בעד

עבר

רואה החשבון המבקר נתפס בעינינו כמקצועי ובעל
ניסיון מספק לביצוע עובדת הביקורת בחברה

אדגר השקעות ופיתוח בע"מ

1820083

831598

01/07/2019

מניות

בעד

עבר

תנאי הפוליסה נראית לנו כסבירת ודומה למקובל
בשוק

אדגר השקעות ופיתוח בע"מ

1820083

831598

01/07/2019

מניות

דיון

דיון

אפריקה ישראל נכסים בע"מ

1091354

3182784

01/07/2019

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.
 .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.
 .3לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר זאב אבלס,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי
המניות של החברה.
 .4לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה גב' ציפורה קרפל,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי
המניות של החברה.
 .5לאשר את הארכת כהונתו של מר טל ברנח כדירקטור חיצוני בחברה
לתקופת כהונה נוספת (כהונה שלישית) של  3שנים שתחילתה ביום  7ביולי,
.2019
 .6בכפוף לאישור הארכת כהונתו של מר טל ברנח כדירקטור חיצוני בחברה
כאמור בסעיף  5לעיל ,לאשר מחדש את תנאי הכהונה והעסקה בעבורו
כמופרט בסעיף  1.5לדוח זימון האסיפה.
 .7לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,רואי
חשבון ,כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת  2019ולתקופה שעד
האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
 .8לאשר את הכללת הדירקטורים בחברה שאינם נמנים על בעלי השליטה
בה בפוליסת ביטוח אחריות ,החל מיום  1באפריל.2019 ,
 .9דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר.2018 ,
 .1אישור תיקון מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון  20לחוק
החברות נוסח ההחלטה המוצעת :לאשר תיקון למדיניות התגמול של נושאי
המשרה בחברה אשר אושרה על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ביום
 11.5.2017למשך תקופה של  3שנים ,ועודכנה באסיפת בעלי המניות של
החברה מיום ( 30.4.2019להלן" :מדיניות התגמול") .עיקרי התיקון
למדיניות התגמול מפורטים בסעיף  2.1לדוח זימון האסיפה ונכללים במסמך
מדיניות התגמול המתוקן המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה והינו מסומן
ביחס למסמך מדיניות התגמול שעודכנה ביום  .30.4.2019על 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

החלטת האסיפה

נימוקים

מדיניות התגמול על כלל סעיפיה נראית לנו כהולמת
וסבירה ביחס לחברה ,לגודלה ,להיקף פעילותה
וביחס לחברות ציבוריות בשוק

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אפריקה ישראל נכסים בע"מ

1091354

3182784

01/07/2019

מניות

 .2אישור תכנית מענק  2019למנכ"ל החברה נוסח ההחלטה המוצעת :אשר
תכנית מענקים לשנת ( 2019להלן" :תוכנית המענק לשנת  ) "2019למנכ"ל
החברה ,לפיה מנכ" ל החברה יהיה זכאי למענק שנתי בגובה של עד 6
משכורות חודשיות ,בהתאם למדיניות התגמול של החברה ובכפוף ובהתאם
לעמידתו של מנכ"ל החברה בהוראות תכנית המענק לשנת  .2019על 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

אפריקה ישראל נכסים בע"מ

1091354

3182784

01/07/2019

מניות

 .3אישור תוכנית תגמול הוני למנכ"ל החברה נוסח ההחלטה המוצעת:
בכפוף לאישור החלטת מדיניות התגמול ,לאשר הקצאה מכח תוכנית תגמול
הוני למנכ"ל החברה ,לפיה מנכ" ל החברה יהיה זכאי לקבלת  175,394כתבי
אופציה ניתנים למימוש למניות החברה (להלן" :כתבי האופציה")28,925 ,
יחידות למניות חסומות של החברה (( )Restricted Stock Unitsלהלן:
"יחידות  )"RSUו 14,462 -יחידות למניות חסומות של החברה שתהיינה
מותנות ביצועים (להלן" :יחידות  RSUמותנות ביצועים") ,והכל כמפורט
בסעיף  2.3לדוח 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

אפריקה ישראל נכסים בע"מ

1091354

3182784

01/07/2019

מניות

אפריקה ישראל נכסים בע"מ

1091354

3182784

01/07/2019

מניות

דיגל השקעות ואחזקות בע"מ (מחוקה)

4930046

0

01/07/2019

דיגל השקעות ואחזקות בע"מ (מחוקה)

4930046

0

01/07/2019

איגרות חוב
להמרה
איגרות חוב
להמרה

 .4אישור שינוי שם החברה נוסח ההחלטה המוצעת :לאשר את שינוי שמה
של החברה משמה הנוכחי לשם "אפי נכסים בע"מ" (ו/או כל שם דומה אחר
שיאושר על ידי רשם החברות ואשר יהיה מקובל על מנכ"ל החברה) (להלן:
"השם המוצע") ובהתאם לעדכן את מסמכי ההתאגדות של החברה ,כך
שיכללו את שינוי שמה של החברה לשם המוצע .יובהר כי שינוי שם החברה
לשם המוצע כפוף לאישור רשם החברות והוא יכנס לתוקף רק לאחר קבלת
אישור רשם החברות.
 .5תיקון תקנון החברה נוסח ההחלטה המוצעת :לאשר את תיקון תקנון
החברה הנוכחי ,בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן המצורף לדוח האסיפה
הכללית כנספח ב' (להלן" :התקנון" או "התקנון המוצע")( .התיקונים
המוצעים לנוסח התקנון הנוכחי ,מסומנים בנספח ב' בקו תחתי).
 .1לא להתנגד לבקשת הנאמנים להסדר לתשלום שכר טרחה
 .2מתן הוראות לנאמן להתקשר עם החברה לרישומים של הבורסה

החלטת האסיפה

נימוקים

תכנית המענק נראית לנו כמתמרצת ובהיקף הולם
לשכרו הקבוע של המנכ"ל

המענק המוצע נראה לנו כהולם ומתמרץ וככזה אשר
בפרופורציה נכונה ליתר רכיבי שכרו של המנכ"ל

בעד

שינוי שם החברה אינו בא להרעות למצבם של בעלי
מניות המיעוט של החברה

בעד

התיקונים המוצעים הינם תיקונים תכניים ולא
מהותיים אשר נועדו לסייע להתנהלות הנהלת
החברה

ללא המלצה
ללא המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980154

668406.2

01/07/2019

איגרות חוב

 .1על סדר היום .1.1 :דיווח מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה.
 .1.2דיון של מחזיקי אגרות החוב באשר למצב החברה ,האם קיים צורך
בנקיטת פעולות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ובכלל זאת במינוי
נציגות למחזיקי אגרות החוב ,יועץ כלכלי ויועץ משפטי מטעם מחזיקי אגרות
החוב והנאמנים .1.3 .דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או
מחזיקי אגרות החוב.

דיון

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980303

87522.93

01/07/2019

איגרות חוב

 .1על סדר היום .1.1 :דיווח מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה.
 .1.2לגבי סדרות (סדרה ט')( ,סדרה יא') ,ו( -סדרה יד')  -דיון של מחזיקי
אגרות החוב באשר למצב החברה האם קיים צורך בנקיטת פעולות להגנה
על זכויות מחזיקי אגרות החוב ובכלל זאת במינוי נציגות למחזיקי אגרות
החוב ,יועץ כלכלי ויועץ משפטי מטעם מחזיקי אגרות החוב והנאמנים.1.3 .
דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו /או מחזיקי אגרות החוב.

דיון

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980329

386424.2

01/07/2019

איגרות חוב

 .1.1דיווח מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה .1.2 .לגבי סדרות
(סדרה ט')( ,סדרה יא') ,ו( -סדרה יד')  -דיון של מחזיקי אגרות החוב באשר
למצב החברה האם קיים צורך בנקיטת פעולות להגנה על זכויות מחזיקי
אגרות החוב ובכלל זאת במינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב ,יועץ כלכלי
ויועץ משפטי מטעם מחזיקי אגרות החוב והנאמנים .1.3 .דיון בנושאים
נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו /או מחזיקי אגרות החוב.

דיון

דיון

דיון

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980337

700308.2

01/07/2019

איגרות חוב

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

 .1על סדר היום .1.1 :דיווח מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה.
 .1.2לגבי סדרות (סדרה ט')( ,סדרה יא') ,ו( -סדרה יד')  -דיון של מחזיקי
אגרות החוב באשר למצב החברה האם קיים צורך בנקיטת פעולות להגנה
על זכויות מחזיקי אגרות החוב ובכלל זאת במינוי נציגות למחזיקי אגרות
החוב ,יועץ כלכלי ויועץ משפטי מטעם מחזיקי אגרות החוב והנאמנים.1.3 .
דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו /או מחזיקי אגרות החוב.

דיון

דיון

אייסקיור מדיקל בע"מ

1122415

67065

02/07/2019

מניות

 .1אישור הענקת תגמול הוני למר אייל שמיר ,מנכ"ל החברה.

בעד

עבר

אייסקיור מדיקל בע"מ

1122415

67065

02/07/2019

מניות

 .2אישור הענקת תגמול הוני למר רון מירון ,יו"ר דירקטוריון החברה.

בעד

עבר

וויטסמוק תוכנה בע"מ

216010

43603

02/07/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר 2018

דיון

דיון

וויטסמוק תוכנה בע"מ

216010

43603

02/07/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן  ,PWC Israelכרואה החשבון
המבקר של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
ודיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר

בעד

עבר

רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון לבצע ביקורת
לחברה

וויטסמוק תוכנה בע"מ

216010

43603

02/07/2019

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של אסף ירקוני ,יו"ר דירקטוריון החברה ,לתקופת
כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה
של החברה

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון לביצוע התפקיד

וויטסמוק תוכנה בע"מ

216010

43603

02/07/2019

מניות

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון לביצוע התפקיד

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

6390207

1914080

02/07/2019

איגרות חוב

דיון

דיון

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

6390348

2040196

02/07/2019

איגרות חוב

דיון

דיון

יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

1093558

97263

02/07/2019

מניות

יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

1093558

97263

02/07/2019

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של ניר בלזר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי
תלוי בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
 .1על סדר היום 1.1 :דיווח על מצב החברה ועסקיה 1.2 .התייעצות בנוגע
לפעולות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב 1.3 .דיון בנושאים
נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו /או מחזיקי אגרות החוב.
 .1על סדר היום 1.1 :דיווח על מצב החברה ועסקיה 1.2 .התייעצות בנוגע
לפעולות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב 1.3 .דיון בנושאים
נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו /או מחזיקי אגרות החוב.

תגמול בכירים ,משתנה הוני ,בהתאם לסעיף 4.2.5
למדיניות .תנאי והיקף ההקצאה סבירים ,והנם
באותם תנאים לנושאי משרה ועובדים נוספים
בחברה.
תגמול בכירים ,משתנה הוני ,בהתאם לסעיף 4.2.5
למדיניות .תנאי והיקף ההקצאה סבירים ,והנם
באותם תנאים לנושאי משרה ועובדים נוספים
בחברה.

 .1לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים למר חיים הורביץ כיו"ר
דירקטוריון פעיל ובכלל זה ,אישור תשלום דמי ייעוץ חודשיים בסך של
( ₪ 25,000בתוספת מע"מ) ,אשר ישולמו בפועל אחת לששה חודשים ,אלא
אם מר הורביץ ימסור לחברה הודעה על רצונו לדחות את התשלום לתקופה
נוספת ,אשר תסתיים לכל המאוחר במועד סיום העסקתו כיו" ר דירקטוריון
פעיל של החברה .מר הורביץ יהיה רשאי למסור לחברה הודעה בכתב עד
 30יום לפני כל מועד תשלום רלוונטי ,לפיה הוא מוותר על תשלום התמורה
במזומן ומבקש כי תשלום התמורה יעשה באמצעות הקצאת מניות רגילות
ללא ערך נקוב של החברה ,על פי תכנית אופציות בהתאם להוראות סעיף
 102לפקודת מס הכנסה .כמות המניות הרגילות שתוקצה תחושב בהתאם
לממוצע מחירי הסגירה של מניית החברה ב 30-הימים הראשונים בתקופת
התשלום ובהנחה של  10%על המחיר הממוצע שיתקבל .מר הורביץ יהיה
זכאי לכתב פטור והתחייבות לשיפוי ולביטוח דירקטורים ונושאי משרה
כמקובל בחברה.

בעד

עבר

תגמול בכירים בהתאם לס''''  4למדיניות .בחינתו את
תנאי העסקה נעשו בהלימה לשיעור קומתו של נושא
המשרה ,סך תנאי העסקתו שהינם בהיקף סביר
למול גמול דירקטורים סטנדרטי וכן מידה בה השוק
תפס את מינויו בפועל.

 .2לאשר תשלום עמלה בגין גיוס הון שבוצע בחברה לחברת לה בוטגה 26
בע"מ ,בעלת עניין בחברה ,בסך של  200,000ש"ח ,השווה ל 5% -מהסכום
שגויס מהמשקיעים אשר לה בוטגה סייעה ביצירת הקשר הראשוני בין
החברה עימם.

נגד

עבר

עסקאות עם בעלי עניין ,בהתאם לס''''  7למדיניות.
הסתייגותנו הינה על רקע הבאת ההסכם בדיעבד,
כאשר החברה לא תמכה זאת בנתונים חיצוניים לגבי
צדדים שלישיים וכן לזהות הניצעים וקשריהם לבעלת
השליטה בחברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

1093558

97263

02/07/2019

מניות

 .3לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים לד" ר שאול מוכתר ובכלל
זה ,המשך תשלום דמי ייעוץ חודשיים בסך של  20אלפי ש"ח לחודש ,בנוסף
לשכר דירקטורים כמקובל בחברה וכן הענקת  250,000כתבי אופציה (לא
סחירים) המירים לעד  250,000מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה.
מחיר המימוש של כל כתב אופציה מוענק הינו  2.5ש"ח .כתבי האופציה
יבשילו על פני שלוש שנים החל מיום  1בינואר  ,2019במנות חצי שנתיות
שוות .ד" ר מוכתר יהיה זכאי לכתב פטור והתחייבות לשיפוי ולביטוח
דירקטורים ונושאי משרה כמקובל בחברה.

נגד

יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

1093558

97263

02/07/2019

מניות

 .4לאשר את עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מר גולן ביטון ובכלל זה,
אישור עדכון השכר החודשי הקבוע לסך של  65,000ש"ח ברוטו ,אישור
תשלום מענק שנתי לשנת  2019בסך  200,000ש" ח בגין קבלת תקן GMP
לתשתיות המפעל מהיחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות ,וכן הענקת
 300,000כתבי אופציה (לא סחירים) המירים לעד  300,000מניות רגילות
ללא ערך נקוב של החברה .מחיר המימוש של כל כתב אופציה מוענק יהיה
 4.71ש"ח .כתבי האופציה יבשילו על פני שלוש שנים החל מיום  1ביולי
 ,2019במנות חצי שנתיות שוות.

נגד

עבר

מלם-תים בע"מ

156018

975214

02/07/2019

מניות

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

דיון

דיון

מלם-תים בע"מ

156018

975214

02/07/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' ,כרואי החשבון
המבקרים של החברה.

בעד

עבר

משרד בריטמן אלמגור זהר ושות'' הינם בעלי הידע
והניסיו לביצוע ביקורת בחברה

מלם-תים בע"מ

156018

975214

02/07/2019

מניות

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

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון לביצוע התפקיד

מלם-תים בע"מ

156018

975214

02/07/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של מר יובל ברונשטיין (דירקטור בלתי תלוי) לתקופת כהונה
נוספת כחבר בדירקטוריון החברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון לביצוע התפקיד

מלם-תים בע"מ

156018

975214

02/07/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של גב' אסתר לבנון (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת
כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה.

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון לביצוע התפקיד

מלם-תים בע"מ

156018

975214

02/07/2019

מניות

 .6אישור מחדש של תנאי העסקתה של גב' רויטל קליין ,בתו של מר שלמה
איזנברג ,מבעלי השליטה בחברה ,בתוקף לשלוש שנים החל מיום 1
בספטמבר .2019

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון לביצוע התפקיד

דלק תמלוגים ( )2012בע"מ

1129493

183689

02/07/2019

מניות

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת  , 2018הכולל ,בין היתר ,את הדוחות
הכספיים ודוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר 2018

דיון

דיון

דלק תמלוגים ( )2012בע"מ

1129493

183689

02/07/2019

מניות

 .2למנות מחדש את זיו האפט ,רואי חשבון ,ביחד עם קוסט פורר גבאי את
קסירר ,רואי חשבון ,לרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה שסיומה
בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה
לקבוע את שכרם

בעד

עבר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לסעיף 14
למדיניות .שכר טרחה בגין שירותי ביקורת הנו
נמוך מהרף במדיניותנו ,עם זאת ,שכר הטרחה בגין
השירותים האחרים הגבוה בשנה זו נבע בעיקר
בקשר עם הנפקת ניירות הערך של החברה

דלק תמלוגים ( )2012בע"מ

1129493

183689

02/07/2019

מניות

 .3למנות מחדש את מר אסי ברטפלד ,יו"ר הדירקטוריון ,כדירקטור בחברה
עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לסעיף
 1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות .הנו
בעל השכלה וניסיון רלוונטיים לתפקיד

דלק תמלוגים ( )2012בע"מ

1129493

183689

02/07/2019

מניות

 .4למנות מחדש את מר מאיר מנחם ,מנכ"ל החברה ,כדירקטור בחברה עד
לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לסעיף
 1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות .הנו
בעל השכלה וניסיון רלוונטיים לתפקיד .כמו כן,
מדובר בחברה שתחום פעילותה היחיד הנו ,החזקה
בזכות לקבלת תמלוגים ובשים לב כי שיעור
הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה עומד על .60%

דלק תמלוגים ( )2012בע"מ

1129493

183689

02/07/2019

מניות

 .5למנות מחדש את מר שלמה לנדאו כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד
לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לסעיף
 1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות .הנו
בעל השכלה וניסיון רלוונטיים לתפקיד

החלטת האסיפה

עבר

נימוקים

תגמול בכירים בהתאם לס''''  4למדיניות.
הסתייגותנו הינה בעיקרה על רקע תפקודו של
הדירקטור כאקזקיוטיבי ,וזאת כחלק מרצוננו לייצר
הפרדה בין הדירקטוריון להנהלה.

תגמול בכירים בהתאם לס''''  4למדיניות.
הסתייגותנו הינה בעיקרה על רקע מתן תגמול הוני
לבעל שליטה.

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 הנדרשים למילוי התפקיד

בעד

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

מניות

02/07/2019

202529

1101518

ביוליין אר אקס בע"מ

הינו בעל ההשכלה והניסיון הנדרשים למילוי התפקיד

בעד

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

מניות

02/07/2019

202529

1101518

ביוליין אר אקס בע"מ

הנה בעלת ההשכלה והניסיון הנדרשים למילוי
התפקיד

בעד

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

מניות

02/07/2019

202529

1101518

ביוליין אר אקס בע"מ

הינו בעל ההשכלה והניסיון הנדרשים למילוי התפקיד

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

02/07/2019

202529

1101518

ביוליין אר אקס בע"מ

הינה בעל ההשכלה והניסיון הנדרשים למילוי
התפקיד

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

02/07/2019

202529

1101518

ביוליין אר אקס בע"מ

תנאי ההקצאה הינם מתמרצים ומחזקים את הקשר
בין בעל התפקיד בחברה לבעלי המניות בה

בעד

To approve the grants to Aharon Schwartz of options to .6
purchase 360,000 ordinary shares as described in the Proxy
Statement dated May 28, 2019, subject to re-election

מניות

02/07/2019

202529

1101518

ביוליין אר אקס בע"מ

תנאי ההקצאה הינם מתמרצים ומחזקים את הקשר
בין בעל התפקיד בחברה לבעלי המניות בה

בעד

To approve the grants to Michael Anghel of options to .7
purchase 360,000 ordinary shares as described in the Proxy
Statement dated May 28, 2019, subject to re-election

מניות

02/07/2019

202529

1101518

ביוליין אר אקס בע"מ

תנאי ההקצאה הינם מתמרצים ומחזקים את הקשר
בין בעל התפקיד בחברה לבעלי המניות בה

בעד

To approve the grants to B.J. Bormann of options to purchase .8
ordinary shares as described in the Proxy Statement 360,000
dated May 28, 2019, subject to re-election

מניות

02/07/2019

202529

1101518

ביוליין אר אקס בע"מ

תנאי ההקצאה הינם מתמרצים ומחזקים את הקשר
בין בעל התפקיד בחברה לבעלי המניות בה

בעד

To approve the grants to Raphael Hofstein of options to .9
purchase 360,000 ordinary shares as described in the Proxy
Statement dated May 28, 2019, subject to re-election

מניות

02/07/2019

202529

1101518

ביוליין אר אקס בע"מ

תנאי ההקצאה הינם מתמרצים ומחזקים את הקשר
בין בעל התפקיד בחברה לבעלי המניות בה

בעד

To approve the grants to Sandra Panem of options to .10
purchase 360,000 ordinary shares as described in the Proxy
Statement dated May 28, 2019, subject to re-election

מניות

02/07/2019

202529

1101518

ביוליין אר אקס בע"מ

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הרלוונטיים למילוי
התפקיד

בעד

To re-elect Ms. Nurit Benjamini as an external director for a .11
three-year term commencing on July 6, 2019, and to approve the
grants to her of options to purchase 360,000 Ordinary Shares as
further described in the Proxy Statement dated May 28, 2019

מניות

02/07/2019

202529

1101518

ביוליין אר אקס בע"מ

בעל ההשכלה והניסיון הרלוונטיים למילוי התפקיד

בעד

To re-elect Dr. Avraham Molcho as an external director for a .12
three-year term commencing on July 6, 2019, and to approve the
grants to him of options to purchase 360,000 Ordinary Shares as
further described in the Proxy Statement dated May 28, 2019

מניות

02/07/2019

202529

1101518

ביוליין אר אקס בע"מ

תנאי ההקצאה הינם מתמרצים ומחזקים את הקשר
בין בעל התפקיד בחברה לבעלי המניות בה

בעד

To approve the grant to Mr. Philip Serlin, the Chief Executive .13
Officer of the Company, of (i) options to purchase 1,136,400
Ordinary Shares and (ii) 568,200 performance stock units, all as
described in the Proxy Statement dated May 28, 2019

מניות

02/07/2019

202529

1101518

ביוליין אר אקס בע"מ

אנו סבורים כי השינוי המוצע הינו כזה אשר יסייע
לחברה לגייס נושאי משרה נחשקים יותר בעזרת
כלים לתמרץ את גיוסם והשארתם בחברה

בעד

To approve the amended BioLineRx Ltd. Compensation .14
Policy for Executives and Directors in the form attached as
Annex A to the Company’s Proxy Statement dated May 28, 2019

מניות

02/07/2019

202529

1101518

ביוליין אר אקס בע"מ

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

ביוליין אר אקס בע"מ

1101518

202529

02/07/2019

מניות

To approve an increase in the Company’s registered share .15
capital from NIS 25,000,000 divided into 250,000,000 Ordinary
Shares of a nominal value of NIS 0.10 each to NIS 50,000,000
divided into 500,000,000 Ordinary Shares of a nominal value of
NIS 0.10 each and a corresponding amendment to Article 4.1 of
the Company’s Articles of Association

בעד

ביוליין אר אקס בע"מ

1101518

202529

02/07/2019

מניות

To reappoint Kesselman &amp; Kesselman, Certified Public .16
Accountants (Isr.), a member firm of PricewaterhouseCoopers
International Limited, as the independent registered public
accounting firm of the Company for the year ending December
and to authorize the Audit Committee of the Board of 2019 ,31
Directors to fix the compensation of said auditors in accordance
with the scope and nature of their services

בעד

ביוליין אר אקס בע"מ

1101518

202529

02/07/2019

מניות

Review of the Company’s Annual Report and Financial .17
Statements for the year ended December 31, 2018

דיון

נושאים שעל סדר היום

המלצה

נימוקים

החלטת האסיפה

אנו סבורים כי מהלך זה נועד לסייע לחברה לגייס
הון חדש ולהעניק מענקים הוניים על מנת לתמרץ
את עובדי החברה ללקשור אותם על האינטרס של
בעלי המניות

א .שכר טרחה בגין שירותי ביקורת ומס ,מהווה
 100%מסך שכר הטרחה בגין השירותים שניתנו
בשנת  ,2018בנוסף אנו מעריכים את רואה החשבון
המבקר של החברה כמקצועי וכבעל ניסיון המתאים
לביצוע ביקורת בחברה.

נובולוג (פארם אפ  )1966בע"מ

1140151

501900

02/07/2019

מניות

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

דיון

דיון

ללא קבלת החלטות.

נובולוג (פארם אפ  )1966בע"מ

1140151

501900

02/07/2019

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

עבר

משרד בריטמן אלמגור זהר ושות'' הינם בעלי הידע
והניסיון לביצוע התפקיד

נובולוג (פארם אפ  )1966בע"מ

1140151

501900

02/07/2019

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

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון לביצוע התפקיד

נובולוג (פארם אפ  )1966בע"מ

1140151

501900

02/07/2019

מניות

 .4אישור 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

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון לביצוע התפקיד

נובולוג (פארם אפ  )1966בע"מ

1140151

501900

02/07/2019

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של יהונתן קפלן ( כדירקטור בלתי תלוי) ,המכהן
כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף  2.3לדוח הזימון.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון לביצוע התפקיד

נובולוג (פארם אפ  )1966בע"מ

1140151

501900

02/07/2019

מניות

 .6אישור מינויו לראשונה של מר דורון שטייגר כדירקטור בחברה עד לתום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף  2.4לדוח
הזימון.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון לביצוע התפקיד

אנקיאנו תרפיוטיקס בע"מ

1126788

106956

02/07/2019

מניות

To reelect Dr. Frank G. Haluska as our director .1

נגד

החברה לא נענתה לבקשתנו לקבל נתוני השתתפות
של כלל הדירקטורים בישיבות הדירקטוריון והוועדות
השונות בשנתיים שקדמו למועד האספה ,כל שנה
בנפרד.

אנקיאנו תרפיוטיקס בע"מ

1126788

106956

02/07/2019

מניות

To reelect Dr. Stephen J. Hoffman as our director .2

נגד

החברה לא נענתה לבקשתנו לקבל נתוני השתתפות
של כלל הדירקטורים בישיבות הדירקטוריון והוועדות
השונות בשנתיים שקדמו למועד האספה ,כל שנה
בנפרד.

אנקיאנו תרפיוטיקס בע"מ

1126788

106956

02/07/2019

מניות

To reelect Mr. Robert T. Connelly as our director .3

נגד

אנקיאנו תרפיוטיקס בע"מ

1126788

106956

02/07/2019

מניות

To reelect Mr. Reginald L. Hardy as our director .4

נגד

אנקיאנו תרפיוטיקס בע"מ

1126788

106956

02/07/2019

מניות

To reelect Dr. Lawrence Howard as our director .5

נגד

החברה לא נענתה לבקשתנו לקבל נתוני השתתפות
של כלל הדירקטורים בישיבות הדירקטוריון והוועדות
השונות בשנתיים שקדמו למועד האספה ,כל שנה
בנפרד.
החברה לא נענתה לבקשתנו לקבל נתוני השתתפות
של כלל הדירקטורים בישיבות הדירקטוריון והוועדות
השונות בשנתיים שקדמו למועד האספה ,כל שנה
בנפרד.
החברה לא נענתה לבקשתנו לקבל נתוני השתתפות
של כלל הדירקטורים בישיבות הדירקטוריון והוועדות
השונות בשנתיים שקדמו למועד האספה ,כל שנה
בנפרד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

נימוקים

החלטת האסיפה

החברה לא נענתה לבקשתנו לקבל נתוני השתתפות
של כלל הדירקטורים בישיבות הדירקטוריון והוועדות
השונות בשנתיים שקדמו למועד האספה ,כל שנה
בנפרד.
החברה לא נענתה לבקשתנו לקבל נתוני השתתפות
של כלל הדירקטורים בישיבות הדירקטוריון והוועדות
השונות בשנתיים שקדמו למועד האספה ,כל שנה
בנפרד.

אנקיאנו תרפיוטיקס בע"מ

1126788

106956

02/07/2019

מניות

To reelect Mr. Isaac T. Kohlberg as our director .6

נגד

אנקיאנו תרפיוטיקס בע"מ

1126788

106956

02/07/2019

מניות

To reelect Mr. Dennison T. Veru as our director .7

נגד

אנקיאנו תרפיוטיקס בע"מ

1126788

106956

02/07/2019

מניות

To approve the compensation payable to our directors .8

בעד

אנו סבורים כי היקף התגמול המשולם לדירקטורים
בחברה הינו סביר בהתייחס לחברות בעלות גודל
ואופי פעילות דומה הנסחרות בנאסד"ק.

אנקיאנו תרפיוטיקס בע"מ

1126788

106956

02/07/2019

מניות

To approve the compensation package payable to Dr. Frank .9
G. Haluska, our Chief Executive Officer

נגד

אנו סבורים כי אין הצדקה בהכרח לתמוך בהקצאה
העודפת ,כאשר המנכ" ל מתומרץ כיאות וכי ההענקה
הקודמת מייצרת את האפקט הנדרש בשימורו
בחברה.

אנקיאנו תרפיוטיקס בע"מ

1126788

106956

02/07/2019

מניות

,To approve an amendment to our Compensation Policy .10
regarding the vesting schedule of equity grants to our directors
and certain executive officers

בעד

אנו לא סבורים שהשינוי המוצע פוגע במידת
התמרוץ של נושא המשרה וקשירתו וכן בראייה
ארוכת טווח.

אנקיאנו תרפיוטיקס בע"מ

1126788

106956

02/07/2019

מניות

אנקיאנו תרפיוטיקס בע"מ

1126788

106956

02/07/2019

מניות

To approve the reappointment of Somekh Chaikin, a member .11
of KPMG International, as our independent auditors, and to
authorize our 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
To report on the business of the Company for the fiscal year .12
ended December 31, 2018, including a review of the fiscal 2018
financial statements

בעד

שכר טרחה בגין שירותי ביקורת ומס ,מהווה כ-
 100%מסך שכר הטרחה בגין השירותים שנתנו
בשנת . 2018

דיון

ללא קבלת החלטות.

אנקיאנו תרפיוטיקס בע"מ

1126788

106956

02/07/2019

מניות

To act upon any other matters that may properly come before .13
the Annual Meeting or any adjournment or postponement thereof

דיון

ללא קבלת החלטות.

מנורה מבטחים החזקות בע"מ

566018

3446422

02/07/2019

מניות

 .1דיון בדוח התקופתי לשנת  ,2018והכל -כמפורט בסעיף  1.1לדוח הזימון.

דיון

מדיניות אנטרופי

מנורה מבטחים החזקות בע"מ

566018

3446422

02/07/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר ,קבלת דיווח בדבר שכרו והסמכת
הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת  ,2019והכל -כמפורט בסעיף  1.2לדוח
הזימון.

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס'''' 14
למדיניות .שיעור שכר הטרחה בגין ביקורת ומס
מתוך סך שכר הטרחה הכולל הינו כ.85% -

מנורה מבטחים החזקות בע"מ

566018

3446422

02/07/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של מר ערן גריפל לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון
החברה ,כמפורט בסעיף  1.3.1לדוח הזימון.

בעד

מנורה מבטחים החזקות בע"מ

566018

3446422

02/07/2019

מניות

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

בעד

מנורה מבטחים החזקות בע"מ

566018

3446422

02/07/2019

מניות

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

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''''
 1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות .בעל
ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.
השתתף בישיבות הדירקטוריון בשיעור הגבוה מ-
.75%
מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''''
 1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות .הינו
בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.
השתתף בישיבות הדירקטוריון בשיעור הגבוה מ-
.75%
מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''''
 1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות .בעל
ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.
השתתף בישיבות הדירקטוריון בשיעור הגבוה מ-
.75%

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

מנורה מבטחים החזקות בע"מ

566018

3446422

02/07/2019

מניות

 .6בכפוף לאישור מינוים מחדש של הדירקטורים אשר אינם דח"צים ואינם
נמנים על בעלי השליטה ,ה" ה יונל כהן ויואב קרמר מוצע לאשר את זכאותם
לגמול מרבי בהתאם לתקנות החברות ( כללים בדבר גמול והוצאות
לדירקטור חיצוני) ,תש"ס "( 2000 -תקנות הגמול") ,קרי  -תשלום גמול שנתי
וגמול השתתפות בסכום המרבי ,בהתאם לדרגתה של החברה על פי תקנות
הגמול ( העומדת נכון למועד דוח זה ,על דרגה ה') ,באופן זהה לגמול
המשולם לדירקטורים עד כה .בגין החלטות בלא התכנסות ובגין ישיבות
אשר יתקיימו תוך שימוש באמצעי תקשורת ,ישולם גמול השתתפות בשיעור
הקבוע בתקנות הגמול .כמו כן ,מוצע לאשר כי הדירקטורים יהיו זכאים
לגמול בגין כהונתם כדירקטורים בחברות בנות בהן הם מכהנים ,אם וככל
והם מכהנים ,בהתאם לקבוע בתקנות החברות ( עניינים שאינם מהווים
זיקה) ,התשס"ז "( 2006 -תקנות הזיקה") .לסכומים אלה יתווסף מע"מ
כחוק .יצוין ,כי הדירקטורים המתמנים כאמור בסעיף  1.3לעיל ,זכאים לכתבי
פטור והתחייבות לשיפוי במסגרת הענקת כתבי פטור ושיפוי לנושאי המשרה
בחברה ,וכן הם נכללים בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה כמקובל
בחברה ,כמפורט בסעיף  1.3.4לדוח הזימון.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''''
 1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות .הגמול
המוצע הינו בגדר הסטנדרטי והמקובל בקרב חברות
ציבוריות.

מנורה מבטחים החזקות בע"מ

566018

3446422

02/07/2019

מניות

 .7אישור מדיניות תגמול מעודכנת והכל כמפורט בסעיף  1.5לדוח הזימון

בעד

מינוי נושאי משרה הכפופים למנכ:ל כדירקטורים,
בהתאם לס''''  2.2.7למדיניות .חבילת התגמול
במסגרת מדיניות התגמול לא תעלה על המקובל לפי
חוק בכירים.

מנורה מבטחים החזקות בע"מ

566018

3446422

02/07/2019

מניות

 .8עדכון תנאי העסקה למנכ"ל החברה והכל כמפורט בסעיף  1.6לדוח הזימון

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''''  4למדיניות .התגמול
המוצע תואם את מגבלת חוק הבכירים בתאגידים
פיננסיים.

מימון ישיר קב

1139740

02/07/2019

איגרות חוב

אפוסנס בע"מ

1119593

39753

03/07/2019

מניות

 - .1אישור התקשרות החברה בהסכם ותכנית מיזוג (על נספחיו) מיום 19
מאי ( 2019״הסכם המיזוג״ או ״ההסכם״) עם United Cosmos Ventures
 ,Limitedתאגיד שהתאגד באיי הבתולה הבריטיים ,שלמיטב ידיעת החברה
הוקם לצורך עסקת המיזוג והחזקת מניות החברה הממוזגת ,ושמצוי למיטב
ידיעת החברה בבעלות ובשליטה מלאים של משקיעה בעלת אזרחות
בריטית תושבת הונג-קונג ("קוסמוס וונצ'רס" או "הרוכשת") ,ועם יונייטד
קוסמוס וונצ'רס (ישראלי) בע"מ ()United Cosmos Ventures (Israeli
 ,).Ltdחברה פרטית ייעודית בבעלות מלאה ( )100%של קוסמוס וונצ'רס,
שהוקמה לצורך עסקת המיזוג ושהתאגדה לפי חוקי מדינת ישראל (״קוסמוס
ישראל״ או "חברת היעד" לפי העניין) ,בדרך של ״מיזוג משולש הופכי״.
במסגרת ההסכם ועם השלמתו תתמזג קוסמוס ישראל עם ולתוך החברה,
על פי הוראות החלק השמיני לחוק החברות ,חברת היעד תתחסל והחברה
תהפוך לחברה פרטית (החברה לאחר המיזוג" :החברה הממוזגת") בבעלות
משותפת של קוסמוס וונצ' רס ושל בעלי המניות הנותרים (כהגדרתם בדוח
זה) ,והכל כמפורט בדוח זה (״עסקת המיזוג״) - .על פי הסכם המיזוג ,עם
קבלת תעודת המיזוג מאת רשם החברות ייכנס המיזוג לתוקף ("המועד

בעד

מגה אור החזקות בע"מ

1104488

1905775

03/07/2019

מניות

אישור הקצאת  200,000אופציות לא רשומות למסחר ,הניתנות למימוש ל-
 200,000מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ע.נ .כ"א של החברה למר איתמר
יהודה רגב ,מנכ"ל החברה ,ללא תמורה ,בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות
לעובדים משנת .2017

בעד

עבר

מרדכי אביב תעשיות בניה ( )1973בע"מ

444018

182034

03/07/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדו" ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר 2018

דיון

דיון

מרדכי אביב תעשיות בניה ( )1973בע"מ

444018

182034

03/07/2019

מניות

דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור
שירותים נוספים בשנת 2018

דיון

דיון

החלטת האסיפה

נימוקים

 . .1תיקון שטר הנאמנות

לאור תהליך מעמיק של ועדה מיוחדת מטעם
הדירקטוריון שהמליצה בעד ,בהתבסס בין היתר על
חברת ייעוץ חיצונית ,וכן ערך כלכלי עודף לבעלי
המניות מעל מחיר השוק ומעל למחיר המינימום
בהערכת השווי.

מצאנו כי תנאי ההקצאה מתמרצים ובפרופורציה
נכונה ליתר רכיבי השכר

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

מרדכי אביב תעשיות בניה ( )1973בע"מ

444018

182034

03/07/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של משרד רואי החשבון  - Deloitteבריטמן ,אלמגור ,זהר
ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה ,לתקופת ביקורת נוספת עד
למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון
החברה לקבוע את שכרו

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והנוסיון לביצוע
ביקורת בחברה

מרדכי אביב תעשיות בניה ( )1973בע"מ

444018

182034

03/07/2019

מניות

 .4הארכת כהונתו של הדירקטור מרדכי אביב עד למועד האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה

נגד

אנו נסתייג ממינוי דירקטורים שהינם קרובי משפחתו
של בעל השליטה ,מעל שליש מהיקף הדירקטורים,
כולל בעל השליטה עצמו

מרדכי אביב תעשיות בניה ( )1973בע"מ

444018

182034

03/07/2019

מניות

 .5הארכת כהונתו של הדירקטור אסף אביב עד למועד האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה

נגד

אנו נסתייג ממינוי דירקטורים שהינם קרובי משפחתו
של בעל השליטה ,מעל שליש מהיקף הדירקטורים,
כולל בעל השליטה עצמו.

מרדכי אביב תעשיות בניה ( )1973בע"מ

444018

182034

03/07/2019

מניות

 .6הארכת כהונתה של הדירקטורית איה אביב עד למועד האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה

נגד

אנו נסתייג ממינוי דירקטורים שהינם קרובי משפחתו
של בעל השליטה ,מעל שליש מהיקף הדירקטורים,
כולל בעל השליטה עצמו.

מרדכי אביב תעשיות בניה ( )1973בע"מ

444018

182034

03/07/2019

מניות

 .7הארכת כהונתו של הדירקטור אורי מור עד למועד האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון לביצוע התפקיד

מרדכי אביב תעשיות בניה ( )1973בע"מ

444018

182034

03/07/2019

מניות

 .8הארכת כהונתה של הדירקטורית רות רלבג עד למועד האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון לביצוע התפקיד

מרדכי אביב תעשיות בניה ( )1973בע"מ

444018

182034

03/07/2019

מניות

הארכת כהונתה של הדירקטורית החיצונית גב' טל מיש-ורד ,ב 3 -שנים החל
מיום .8.8.2019

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון לביצוע התפקיד

מרדכי אביב תעשיות בניה ( )1973בע"מ

444018

182034

03/07/2019

מניות

 .10מינוי (לראשונה) של גב' אירה פרידמן לכהונה כדירקטורית חיצונית
בחברה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון לביצוע התפקיד

נקסטקום בע"מ

1095785

63760

03/07/2019

מניות

הארכת התקשרות החברה בהסכם למתן שירותים עם פיטנגו ישראלי בע"מ
("פיטנגו") ,חברה בשליטתה של נגה ישראלי ,אשתו של גיא ישראלי ,בעל
השליטה בחברה ,לשלוש שנים נוספות בהתאם להוראות סעיף (275א()1א)
לחוק החברות ,וזאת החל מיום  1ביוני 2019

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''''  4למדיניות חלוקת
דיבידנד ,בהתאם לס''''  9למדיניות תשלום שכר
נושאי משרה בתאגיד ע"י בעל השליטה ,בהתאם
לס''''  4.2.10למדיניות .התגמול המוצע תואם את
שכרם של נושאי משרה מקבילים בחברה ובחברות
דומות בשוק.

פרידנזון שירותים לוגיסטיים בע"מ

1102219

96298

03/07/2019

מניות

 .1הארכת כהונת גב' ליאת בנימיני כדירקטורית חיצונית בחברה ואישור
תנאי כהונתה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

ננו דיימנשן בע"מ

751032

63172

03/07/2019

מניות

Discussion regarding the Company’s financial statements for the
fiscal year ended December 31, 2018

דיון

דיון

ננו דיימנשן בע"מ

751032

63172

03/07/2019

מניות

Appointment of Somekh Chaikin, Certified Public Accountants .2
(, a member of KPMG International, as independent public)Israel
.accountants of the Company

בעד

עבר

שכר טרחה בגין שירותי ביקורת ומס מהווה 100%
מסך שכר הטרחה ששולם בשנת .2018

ננו דיימנשן בע"מ

751032

63172

03/07/2019

מניות

.To re-elect Mr. Simon Anthony-Fried to serve as a director .3

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד .השתתף בישיבות הדירקטוריון בתקופה
של  24החודשים שקדמו למועד האסיפה בשיעור
הגבוה מ.75%-

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

ננו דיימנשן בע"מ

751032

63172

03/07/2019

מניות

To re-elect Mr. Ofir Baharav to serve as a director and to .4
approve his compensation terms as set forth in Proposal No. 2 of
.the Proxy Statement

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד .השתתף בישיבות הדירקטוריון בתקופה
של  12החודשים שקדמו למועד האסיפה בשיעור
הגבוה מ.75%-

ננו דיימנשן בע"מ

751032

63172

03/07/2019

מניות

To re-elect Ms. Irit Ben-Ami to serve as a director and to .5
approve her compensation terms as set forth in Proposal No. 2
.of the Proxy Statement

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד .השתתפה בישיבות הדירקטוריון בתקופה
של  24החודשים שקדמו למועד האסיפה בשיעור
הגבוה מ.75%-

ננו דיימנשן בע"מ

751032

63172

03/07/2019

מניות

.To re-elect Mr. Amit Dror to serve as a director .6

נגד

עבר

מכהן כדירקטור וכמנכ"ל החברה .אנו סבורים כי
קיים צורך בביצוע הפרדה בין הדירקטוריון לבין
ההנהלה ,בפרט בחברות נעדרות גרעין שליטה.

ננו דיימנשן בע"מ

751032

63172

03/07/2019

מניות

To re-elect Mr. Roni Kleinfeld to serve as a director and to .7
approve his compensation terms as set forth in Proposal No. 2 of
.the Proxy Statement

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד .השתתף בישיבות הדירקטוריון בתקופה
של  24החודשים שקדמו למועד האסיפה בשיעור
הגבוה מ.75% -

ננו דיימנשן בע"מ

751032

63172

03/07/2019

מניות

To re-elect Mr. Avraham Nahmias to serve as a director and to .8
approve his compensation terms as set forth in Proposal No. 2 of
.the Proxy Statement

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד .השתתף בישיבות הדירקטוריון בתקופה
של  12החודשים שקדמו למועד האסיפה בשיעור
הגבוה מ.75% -

ננו דיימנשן בע"מ

751032

63172

03/07/2019

מניות

To re-elect Mr. Avi Reichental to serve as a director and to .9
approve his compensation terms as set forth in Proposal No. 2 of
.the Proxy Statement

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד .השתתף בישיבות הדירקטוריון בתקופה
של  24החודשים שקדמו למועד האסיפה בשיעור
הגבוה מ.75% -

ננו דיימנשן בע"מ

751032

63172

03/07/2019

מניות

To re-elect Mr. Eliyahu Yoresh to serve as a director and to .10
approve his compensation terms as set forth in Proposal No. 2 of
.the Proxy Statement

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד .השתתף בישיבות הדירקטוריון בתקופה
של  24החודשים שקדמו למועד האסיפה בשיעור
הגבוה מ.75% -

ננו דיימנשן בע"מ

751032

63172

03/07/2019

מניות

To approve the Nano Dimension Ltd. Employee Stock Option .11
.Plan (2015), as set forth in Exhibit A to the Proxy Statement

בעד

עבר

עיקרי התוכנית תואמים את המקובל בשוק ,ושיעור
הדילול הפוטנציאלי עומד על שיעור של כ.6% -

ננו דיימנשן בע"מ

751032

63172

03/07/2019

מניות

To amend the annual cash retainer terms of Mr. Ofir Baharav .12
as a director, as set forth in Proposal No. 4 of the Proxy
.statement

בעד

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

אנו מוצאים את התגמול המוצע לדירקטורים בחברה
כסביר.

ננו דיימנשן בע"מ

751032

63172

03/07/2019

מניות

To amend the annual cash retainer terms of Ms. Irit Ben-Ami .13
as a director, as set forth in Proposal No. 4 of the Proxy
.statement

בעד

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

אנו מוצאים את התגמול המוצע לדירקטורים בחברה
כסביר.

ננו דיימנשן בע"מ

751032

63172

03/07/2019

מניות

To amend the annual cash retainer terms of Mr. Roni .14
Kleinfeld as a director, as set forth in Proposal No. 4 of the Proxy
.statement

בעד

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

אנו מוצאים את התגמול המוצע לדירקטורים בחברה
כסביר.

ננו דיימנשן בע"מ

751032

63172

03/07/2019

מניות

To amend the annual cash retainer terms of Mr. Avraham .15
Nahmias as a director, as set forth in Proposal No. 4 of the Proxy
.statement

בעד

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

אנו מוצאים את התגמול המוצע לדירקטורים בחברה
כסביר.

ננו דיימנשן בע"מ

751032

63172

03/07/2019

מניות

To amend the annual cash retainer terms of Mr. Eliyahu .16
Yoresh as a director, as set forth in Proposal No. 4 of the Proxy
.statement

בעד

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

אנו מוצאים את התגמול המוצע לדירקטורים בחברה
כסביר.

ננו דיימנשן בע"מ

751032

63172

03/07/2019

מניות

Subject to his re-appointment as a director, to grant Mr. Ofir .17
Baharav options to purchase Ordinary Shares, as set forth in
.Exhibit B to the Proxy Statement

בעד

עבר

נימוקים

תנאי ההקצאה משקפים שווי שאינו מהותי ביחס
לחברה ולהיקף פעילותה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

ננו דיימנשן בע"מ

751032

63172

03/07/2019

מניות

Subject to her re-appointment as a director, to grant Ms. Irit .18
Ben-Ami options to purchase Ordinary Shares, as set forth in
.Exhibit B to the Proxy Statement

ננו דיימנשן בע"מ

751032

63172

03/07/2019

מניות

Subject to his re-appointment as a director, to grant Mr. Roni .19
Kleinfeld options to purchase Ordinary Shares, as set forth in
.Exhibit B to the Proxy Statement

בעד

ננו דיימנשן בע"מ

751032

63172

03/07/2019

מניות

.Subject to his re-appointment as a director, to grant Mr .20
Avraham Nahmias options to purchase Ordinary Shares, as set
.forth in Exhibit B to the Proxy Statement

בעד

עבר

ננו דיימנשן בע"מ

751032

63172

03/07/2019

מניות

.Subject to his re-appointment as a director, to grant Mr .21
Eliyahu Yoresh options to purchase Ordinary Shares, as set forth
.in Exhibit B to the Proxy Statement

בעד

עבר

אנו מוצאים את תנאי ההקצאה כלא מהותיים ביחס
לחברה ולהיקף פעילותה.

ננו דיימנשן בע"מ

751032

63172

03/07/2019

מניות

.Subject to his re-appointment as a director, to grant Mr .22
Simon Anthony Fried options to purchase Ordinary Shares, as
.set forth in Exhibit B to the Proxy Statement

בעד

עבר

אנו מוצאים את תנאי ההקצאה כלא מהותיים ביחס
לחברה ולהיקף פעילותה.

ננו דיימנשן בע"מ

751032

63172

03/07/2019

מניות

Subject to his re-appointment as a director, to grant Mr. Avi .23
Reichental options to purchase Ordinary Shares, as set forth in
.Exhibit B to the Proxy Statement

בעד

עבר

אנו מוצאים את תנאי ההקצאה כלא מהותיים ביחס
לחברה ולהיקף פעילותה.

ננו דיימנשן בע"מ

751032

63172

03/07/2019

מניות

To grant Mr. Amit Dror options to purchase 1,146,000 of the .24
.Company’s Ordinary Shares as set forth in the Proxy Statement

בעד

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

גובה ההקצאה הינו בהיקף שלא מהותי ביחס לשכר
הקבוע של המנכ"ל ולפעילות החברה.

חברה לנכסים ולבנין בע"מ

699017

2131220

04/07/2019

מניות

 .1מינוי מר אדוארדו אלשטיין ,יו" ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה
בעקיפין ,כממלא מקום מנכ"ל החברה.

בעד

מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי

1108638

35821

04/07/2019

מניות

 .1הצגה ודיון בדוחות הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה (ובכלל
זה דוח רואה החשבון המבקר המצורף להם) ובדוח הדירקטוריון לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2018כפי שאושר על -ידי דירקטוריון החברה
ופורסם על-ידי החברה ביום  28במרץ( 2019 ,מס' אסמכתא-2019-01 :
.)028624

דיון

מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי

1108638

35821

04/07/2019

מניות

 .2למנות מחדש את פירמת רואי החשבון של החברה בקפריסין ובישראל -
קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ושות' ( -)Ernst &amp; Youngרואי חשבון,
כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של
החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם
לאופי והיקף השירותים שיינתנו לחברה.

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי

1108638

35821

04/07/2019

מניות

 .3מוצע לאשר את מינויו של מר קולני סקוט גלן ,לכהונה כדירקטור בחברה
לתקופה לא קצובה ,החל מיום  21בינואר  ,2019מועד אישור כהונתו
בדירקטוריון החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון לביצוע התפקיד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ

1134709

04/07/2019

איגרות חוב

 1.1דיון והתייעצות בקשר עם החלטת מחזיקי אגרות החוב (סדרה י') מיום
 16ביוני  ( 2019ראה דיווח מיידי  )2019-10-059410והשפעת ההחלטה
הנ" ל על מחזיקי אגרות החוב (סדרה יג') 1.2 .דיון בנושאים נוספים ככל
שיועלו על ידי הנאמן ו /או מחזיקי אגרות החוב.

דיון

קבוצת אשטרום בע"מ

1132315

04/07/2019

מניות

הארכת כהונתה של הגב' גבריאלה הלר כדירקטורית חיצונית בחברה
לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) של  3שנים שתחילתה ביום  30ביוני
.2019

בעד

2248034

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

אנו מוצאים את תנאי ההקצאה כלא מהותיים ביחס
לחברה ולהיקף פעילותה.

עבר

אנו מוצאים את תנאי ההקצאה כלא מהותיים ביחס
לחברה ולהיקף פעילותה.

אנו מוצאים את תנאי ההקצאה כלא מהותיים ביחס
לחברה ולהיקף פעילותה.

אנו מצאנו מקום לתמוך בהצעת החברה וזאת
משיקולי יציבות ולאחר שתקופה זו הוגבלה
לבקשתנו ל 6 -חודשים בלבד (כ 4 -חודשים ממועד
האספה)

דיון

דיון

דירקטורית מכהנת בחברה ,בעלת הניסון וההשכלה
הנדרשים לתפקיד ,נוכחות מעל  75%מסף האסיפות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

קבוצת אשטרום בע"מ

1132315

2248034

04/07/2019

מניות

 .2בכפוף לאישור הארכת כהונתה של הגב' הלר כדירקטורית חיצונית
בחברה ,לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי לגב' הלר והכללתה בפוליסת
ביטוח אחריות נושאי משרה ,בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכנו מעת
לעת וכן ,הכללתה בפוליסות ביטוח עתידיות בהן תתקשר החברה.

בעד

שיפוי שנתמך על פי המדיניות שלנו ,השיפוי מוגבל
לעד  25%מההון העצמי של החברה

קבוצת אשטרום בע"מ

1132315

2248034

04/07/2019

מניות

 .3בכפוף לאישור הארכת כהונתה של הגב' הלר כדירקטורית חיצונית
בחברה ,לאשר הענקת כתב פטור מאחריות לגב' הלר ,בתנאים המקובלים
בחברה כפי שיהיו מעת לעת.

בעד

יחס הכיסוי והפרמיה סביר ביחס למקבול בשוק.

סטרווד ווסט לימיטד

1143544

335790

04/07/2019

איגרות חוב

 .1מינוי יועץ משפטי [החלטה רגילה – הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו
רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים] :למנות יועץ
משפטי שייצג את הנאמן ואת מחזיקי אגרות החוב ,לצורך בחינת מצבה
העסקי של החברה ופעילותה וקבלת המידע הדרוש לשם כך .לאור העובדה
כי מדובר בחברה שפעילותה בארה" ב ייתכן ויהא צורך גם ביועץ משפטי
הבקיא בדין החל ביחס לנכסי החברה ("יועץ משפטי זר") ,הצעת ההחלטה
שבסעיף זה הינה למינוי הן יועץ משפטי ישראלי והן יועץ משפטי זר כאשר,
ככל שתתקבל ההחלטה שבסעיף זה ,תפורסם הצבעה נוספת לבחירת זהות
היועץ המשפטי (לרבות אישור שכרו) כאשר כל יועץ משפטי ישראלי אשר
יגיש מועמדותו יתבקש לכלול בהצעתו גם את זהות היועץ המשפטי הזר
ופרטי העסקתו .כפי שנמסר במסגרת אסיפת ההתייעצות ,החברה הודיעה
לנאמן כי אין בכוונתה לממן עלויות הכרוכות במינוי יועצים ולפיכך ,יכול
ויידרשו מחזיקי אגרות החוב לממן את שכר והוצאות היועצים לרבות ,ככל
שיידרש ,בדרך של הפקדת כרית מראש לכיסוי עלויות כאמור .מובהר כי
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  9לזימון
לאסיפה ,ולעניין זה יראו את האמור בסעיף  9לזימון כחלק בלתי

ללא המלצה

סטרווד ווסט לימיטד

1143544

335790

04/07/2019

איגרות חוב

 .2מינוי יועץ כלכלי [החלטה רגילה – הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו
רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים] :למנות יועץ
כלכלי עבור הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ,לצורך בחינת מצבה העסקי של
החברה ופעילותה .לאור העובדה כי מדובר בחברה שפעילותה בארה"ב יהא
צורך גם ביועץ כלכלי הבקיא בתחום הפעילות של החברה (" יועץ כלכלי זר"),
הצעת ההחלטה שבסעיף זה הינה למינוי הן יועץ כלכלי ישראלי והן יועץ
כלכלי זר כאשר ,ככל שתתקבל ההחלטה שבסעיף זה ,תפורסם הצבעה
נוספת לבחירת זהות היועץ הכלכלי (לרבות אישור שכרו) כאשר כל יועץ
כלכלי אשר יגיש מועמדותו יתבקש לכלול בהצעתו גם את זהות היועץ
הכלכלי הזר ופרטי העסקתו .כפי שנמסר במסגרת אסיפת ההתייעצות,
החברה הודיעה לנאמן כי אין בכוונתה לממן עלויות הכרוכות במינוי יועצים
ולפיכך ,יכול ויידרשו מחזיקי אגרות החוב לממן את שכר והוצאות היועצים
לרבות ,ככל שיידרש ,בדרך של הפקדת כרית מראש לכיסוי עלויות כאמור.
מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף
 9לזימון לאסיפה ,ולעניין זה יראו את האמור בסעיף  9לזימון ,כחלק בלתי
נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

סטרווד ווסט לימיטד

1143544

335790

04/07/2019

איגרות חוב

 . .3נקיטת הליכים לנשיאה בהוצאות [החלטה רגילה – הרוב הדרוש לקבלת
ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים]
ככל שאילו מההחלטות שבסעיפים  1.1ו/או  1.2תתקבלנה ,להורות לנאמן
לנקוט בהליכים הנדרשים ,לרבות פניה לערכאות ,על מנת לחייב את
החברה לשאת בעלויות היועצים שימונו במסגרת ההחלטות האמורות.
מובהר כי ההחלטה בסעיף  1.3זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון
שבסעיף  9לזימון לאסיפה ,ולעניין זה יראו את האמור בסעיף  9לזימון,
כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .עוד מובהר כי ככל שלא
תתקבלנה הצעות ההחלטה שבסעיפים  1.1ו 1.2 -לעיל ,תוצאות ההצבעה
בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה לא תיבדקנה על ידי הנאמן.

ללא המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

חברת גב-ים לקרקעות בע"מ

759019

4094023

07/07/2019

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה

בעד

רכיבי התגמול השונים נבחנו על ידנו ונמצאו
כמאוזנים ותואמים את המקובל בקרב חברות
דומות ,ביחד ולחוד .החברה סיפקה התייחסות
פורמאלית לגבי דיון חוזר בדירקטוריון לגבי נוסח
כתב הפטור.

חברת גב-ים לקרקעות בע"מ

759019

4094023

07/07/2019

מניות

 .2אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה.

בעד

תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה הינם תואמים
למקובל בשוק והינו מצוי בהלימה למדדי הגודל
והביצועים של החברה.

חברת גב-ים לקרקעות בע"מ

759019

4094023

07/07/2019

מניות

 .3אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי יו" ר דירקטוריון עם יו"ר
דירקטוריון החברה.

בעד

תמיכתנו בתנאיו הינה לאחר הפחתה משמעותי של
 55%למול המופיע בדו" ח הזימון המקורי

דולר טריפל איי

1141662

07/07/2019

לא ידוע

דולר טריפל איי

1141662

07/07/2019

לא ידוע

דולר טריפל איי

1141662

07/07/2019

לא ידוע

פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ

1102128

07/07/2019

מניות

דולר טריפל איי

1142215

07/07/2019

לא ידוע

דולר טריפל איי

1142215

07/07/2019

לא ידוע

דולר טריפל איי

1142215

07/07/2019

לא ידוע

בריל תעשיות נעליים בע"מ

399014

39483

07/07/2019

מניות

660725

 .1דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') שהונפקו על ידי
החברה.
 .2אשרור מינוי הנאמן המכהן ההחלטה :לאשר את מינויו של הנאמן המכהן,
כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות בהתאם לשטר
הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א') של החברה.
 .3כללי -דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו /או מחזיקי אגרות
החוב.
מינוי מר יעקב גולדמן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים
החל מיום  9ביולי 2019
 .1דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') שהונפקו על ידי
החברה.
 .2אשרור מינוי הנאמן המכהן ההחלטה :לאשר את מינויו של הנאמן המכהן,
כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות בהתאם לשטר
הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה.
 .3כללי -דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו /או מחזיקי אגרות
החוב.
 )1הצגה ודיון בדו"חות הכספיים של החברה לשנת  2018ובדו" ח דירקטוריון
החברה לשנת  .2018בנושא זה יערך דיון בלבד ,ולפיכך הוא לא יועלה
להצבעה.

דיון

דיון
פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח ,בעל
מערכות מחשוב ובקרה מתקדמות

בעד
דיון
בעד

דיון
הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

דיון
בעד

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח ,בעל
מערכות מחשוב ובקרה מתקדמות

דיון
דיון

מינוי רואה חשבון מבקר .משרד רו"הח נמנה על
אחד מהמשרדים הגדולים ,סך שכ" ט בגין שירותי
ביקורת מס מסך השירותים הינו מעל  70%וכן שכ"ט
לשעה הינו בהתאם לרף הקבוע במדיניותנו.

בריל תעשיות נעליים בע"מ

399014

39483

07/07/2019

מניות

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

בעד

בריל תעשיות נעליים בע"מ

399014

39483

07/07/2019

מניות

 )3מינוי מחדש של הדירקטור המכהן ,מר משה גנזי ,שאינו דירקטור חיצוני.
החל את כהונתו ביום  .21.9.1999אינו חבר בוועדות הקבועות של
הדירקטוריון (קרי ,בוועדת הביקורת ,המשמשת גם כוועדת התגמול וכוועדה
לבחינת הדו"חות הכספיים של החברה ' -ועדת המאזן' ,להלן ביחד:
" הוועדות הקבועות של הדירקטוריון")).

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות.הדירקטור
נכח מעל  75%מהישיבות בשנתיים האחרונות.

בריל תעשיות נעליים בע"מ

399014

39483

07/07/2019

מניות

 )4מינוי מחדש של הדירקטור המכהן ,מר שמעון בוסקילה ,שאינו דירקטור
חיצוני .החל את כהונתו ביום  .9.2.2014אינו חבר בוועדות הקבועות של
הדירקטוריון.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות.הדירקטור
נכח מעל  75%מהישיבות בשנתיים האחרונות,
למעט חריגה אחת בעקבות מחלה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בריל תעשיות נעליים בע"מ

399014

39483

07/07/2019

מניות

 )5מינוי מחדש של הדירקטור המכהן ,מר דוד שאואט ,שאינו דירקטור
חיצוני .החל את כהונתו ביום  .6.7.2017אינו חבר בוועדות הקבועות של
הדירקטוריון.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות.הדירקטור
נכח מעל  75%מהישיבות בשנתיים האחרונות

בריל תעשיות נעליים בע"מ

399014

39483

07/07/2019

מניות

 )6מינוי מחדש של הדירקטור המכהן ,מר שחר תורג'מן (יו"ר הדירקטוריון),
שאינו דירקטור חיצוני .החל את כהונתו ביום  .26.1.2017אינו חבר בוועדות
הקבועות של הדירקטוריון

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות.הדירקטור
נכח מעל  75%מהישיבות בשנתיים האחרונות

בריל תעשיות נעליים בע"מ

399014

39483

07/07/2019

מניות

 )7מינוי מחדש של הדירקטור (הבלתי תלוי) המכהן ,מר חן לוי ,שאינו
דירקטור חיצוני .החל את כהונתו ביום  .17.11.2013חבר בכל הוועדות
הקבועות של הדירקטוריון.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות.הדירקטור
נכח מעל  75%מהישיבות בשנתיים האחרונות

מגה אור החזקות בע"מ

1130632

355483.5

07/07/2019

איגרות חוב

 .1דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בנוגע לאופן חישוב יחס חוב פיננסי נטו
ל NOI-בהתאם לסעיף 5א(1.ג') לשטר הנאמנות וכמפורט בדוח הרבעוני של
החברה לרבעון הראשון של שנת ( 2019ראה סעיף  11.1לדוח הדירקטוריון
של החברה) .כמו כן תינתן התייחסות של הנאמן והיועץ הכלכלי שמונה על
ידי הנאמן בנוגע לאופן חישוב היחס הפיננסי כמפורט לעיל .2 .דיון בקשר
עם נושאים נוספים שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב.

דיון

דיון

מדלי קפיטל קורפוריישן

1143155

351302.8

07/07/2019

איגרות חוב

 1.1דיווח לגבי הצעת החברה לתיקון שטר הנאמנות בנוסח שפורסם בדיווח
מיידי ביום  1.2 . 4/7/19דיווח ועדכון של הנאמן וב" כ הנאמן בנוגע לדיונים
שהתקיימו מול נציגי החברה ממועד אסיפת המחזיקים האחרונה 1.3 .דיון
בקשר עם נושאים נוספים שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב.

דיון

דיון

כנפיים אחזקות בע"מ

543017

206959

08/07/2019

מניות

 .1עדכון תנאי העסקתו של מר נועם טראוב בקיו איי אס ישראל בע"מ
והארכת ההתקשרות עמו

בעד

כנפיים אחזקות בע"מ

543017

206959

08/07/2019

מניות

אישור תשלום מענק למר נועם טראוב בגין עבודתו בשנת 2018

בעד

פלסאון תעשיות בע"מ

1081603

1463702

08/07/2019

מניות

דיון בדו" חות הכספיים השנתיים של החברה ובדו" ח הדירקטוריון על מצב
ענייני החברה ליום  31בדצמבר 2018

דיון

פלסאון תעשיות בע"מ

1081603

1463702

08/07/2019

מניות

 .2אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר ניר ברכה ,וזאת
עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

פלסאון תעשיות בע"מ

1081603

1463702

08/07/2019

מניות

 .3אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר גרשון פלג ,וזאת
עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

פלסאון תעשיות בע"מ

1081603

1463702

08/07/2019

מניות

 .4אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר עמי שלזינגר,
וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

פלסאון תעשיות בע"מ

1081603

1463702

08/07/2019

מניות

 .5אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' רובין (אלמה
רם) עוגן ,וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

פלסאון תעשיות בע"מ

1081603

1463702

08/07/2019

מניות

 .6אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' אחינועם
אלוני ,וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

פלסאון תעשיות בע"מ

1081603

1463702

08/07/2019

מניות

 .7אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' תמר אנגל,
וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

מר טראוב בעל הניסיון וההשכלה לתפקיד .תנאי
העסקתו בטווח המקובל בהשוואה לתפקידים דומים.
המענק דומה למענק השנתי הממוצע לעובדים
בשנת  2018והינו סביר בנסיבות העניין.

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון .,המועמד לכהונה
מחדש השתתף בשיעור הגבוה מהסף הנדרש
מבחינתנו  75% -וכן הינו בעל הנסיון וההשכלה
הרלוונטיים לתפקיד.
מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון .,המועמד לכהונה
מחדש השתתף בשיעור הגבוה מהסף הנדרש
מבחינתנו  75% -וכן הינו בעל הנסיון וההשכלה
הרלוונטיים לתפקיד.

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון .,המועמד לכהונה
מחדש השתתף בשיעור הגבוה מהסף הנדרש
מבחינתנו  75% -וכן הינו בעל הנסיון וההשכלה
הרלוונטיים לתפקיד .מינוי דירקטור והרכב
הדירקטוריון .,המועמד לכהונה מחדש השתתף
בשיעור הגבוה מהסף הנדרש מבחינתנו  75% -וכן
הינו בעל הנסיון וההשכלה הרלוונטיים לתפקיד.

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון .,המועמד לכהונה
מחדש השתתף בשיעור הגבוה מהסף הנדרש
מבחינתנו  75% -וכן הינו בעל הנסיון וההשכלה
הרלוונטיים לתפקיד.
מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון .,המועמד לכהונה
מחדש השתתף בשיעור הגבוה מהסף הנדרש
מבחינתנו  75% -וכן הינו בעל הנסיון וההשכלה
הרלוונטיים לתפקיד.
מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון .,המועמד לכהונה
מחדש השתתף בשיעור הגבוה מהסף הנדרש
מבחינתנו  75% -וכן הינו בעל הנסיון וההשכלה
הרלוונטיים לתפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

פלסאון תעשיות בע"מ

1081603

1463702

08/07/2019

מניות

 .8אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' סול לביא בן
שימול ,וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

פלסאון תעשיות בע"מ

1081603

1463702

08/07/2019

מניות

 .9אישור חידוש כהונתו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואה
חשבון מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו,
בהתאם להמלצת ועדת מאזן

בעד

פלסאון תעשיות בע"מ

1081603

1463702

08/07/2019

מניות

 .10אישור עדכון והארכת מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה לתקופה
של שלוש שנים נוספות שתחילתן ביום  20בספטמבר 2019

בעד

ביג מרכזי קניות בע"מ

1097260

3711827

08/07/2019

מניות

ביג מרכזי קניות בע"מ

1097260

3711827

08/07/2019

מניות

ביג מרכזי קניות בע"מ

1097260

3711827

08/07/2019

מניות

ביג מרכזי קניות בע"מ

1097260

3711827

08/07/2019

מניות

ביג מרכזי קניות בע"מ

1097260

3711827

08/07/2019

מניות

ביג מרכזי קניות בע"מ

1097260

3711827

08/07/2019

מניות

ביג מרכזי קניות בע"מ

1097260

3711827

08/07/2019

מניות

ביג מרכזי קניות בע"מ

1097260

3711827

08/07/2019

מניות

ביג מרכזי קניות בע"מ

1097260

3711827

08/07/2019

מניות

ביג מרכזי קניות בע"מ

1097260

3711827

08/07/2019

מניות

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1143262

68579

08/07/2019

איגרות חוב
להמרה

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31
בדצמבר 2018
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 2018
 .3אישור מינוי מחדש של מר איתן בר זאב לתקופת כהונה נוספת
בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
 .4אישור מינוי מחדש של מר ברק בן אליעזר לתקופת כהונה נוספת
בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
 .5אישור מינוי מחדש של מר ישראל יעקבי לתקופת כהונה נוספת
בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
 .6אישור מינוי מחדש של מר דניאל נפתלי לתקופת כהונה נוספת
בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
 .7אישור מינוי מחדש של מר סאמר חאג' יחיא לתקופת כהונה נוספת
בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
 .8אישור מינוי מחדש של גב' נועה נפתלי לתקופת כהונה נוספת
בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
 .9אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי ולפטור לגב' נועה נפתלי ,המכהנת
כדירקטורית בחברה ,והינה בתו של מר יהודה נפתלי ,מבעלי השליטה
בחברה
 . .10אישור מחדש של התקשרויות החברה מעת לעת בפוליסות לביטוח
אחריות נושאי משרה של החברה

 .1העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי מותנה [ הרוב הדרוש לצורך קבלת
החלטה זו הינו רוב רגיל מכלל הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט
הנמנעים] העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי וזאת ככל שהחברה לא תבצע
פדיון מוקדם חלקי של אגרות החוב בסכום כולל השווה ל 4.5 -מיליון דולר
ארה"ב (כ 16.2 -מיליון ש"ח) ,בתוך  45ימים ממועד פרסום תוצאות
האסיפה (ככל שתאושר ההחלטה) .מובהר כי ככל שתתקבל הצעת
ההחלטה והחברה לא תבצע פדיון מוקדם בהתאם לאמור לעיל עד תום
התקופה האמורה ,אגרות החוב תועמדנה לפירעון מיידי ללא צורך בהחלטה
נוספת של מחזיקי אגרות החוב .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות
השיפוי והמימון שבסעיף  9לזימון האסיפה ,ולעניין זה יראו את האמור
בסעיף  9כאמור ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

החלטת האסיפה

נימוקים
מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון .,המועמד לכהונה
מחדש השתתף בשיעור הגבוה מהסף הנדרש
מבחינתנו  75% -וכן הינו בעל הנסיון וההשכלה
הרלוונטיים לתפקיד.
מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות.
שכ" ט בגין שירותי ביקורת ומס הינו מעל הנדרש
מבחינתנו ביחס לשכ"ט הכולל ששולם למשרד
המבקר.

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות .מדיניות
התגמול של החברה מעגנת את עיקרי ההסכם
הניהול עם קיבוץ מעגן מיכאל שאושר בשלהי 2017
ונתמך על ידנו.

דיון
בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון לביצוע
ביקורת בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

נגד

לדידנו גב'' נפתלי נעדרת הניסיון הדרוש לתפקיד

נגד

א .על רקע הסתייגותנו מאישור כהונתה של גב''
נפתלי ,אנו נסתייג מתנאי כהונתה המוצעים.

בעד

תנאי הפוליסה נראים לנו כהוגנים ובתנאי שוק
מקובלים

ללא המלצה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אברות תעשיות בע"מ

2970192

50417.55

08/07/2019

איגרות חוב

 .1ביטול החלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום  25.6.2019לפיה
הוחלט להורות לנאמן לנקוט בפעולות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות
החוב רקע :א .באסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') שהתקיימה ביום
 ( 25.6.2019בה נכחו מחזיקי אגרות חוב המחזיקים ב 55,886 -ש"ח ע.נ.
אגרות חוב ,המהוות שיעור של כ 0.09% -מהסדרה) ,הוחלט להורות לנאמן
לפעול להגנת מחזיקי אגרות החוב ,לדרוש מן החברה לאשר את תוספת
הריבית (כמפורט ברקע להחלטה מיום  )25.6.2019ולנקוט בפעולות
המשפטיות הנחוצות לשם קבלת תוספת הריבית  .ב.לאור בקשת מחזיק
באגרות חוב (סדרה ד') ,המחזיק מעל  5%מסדרת אגרות החוב שבמחזור,
מתבקשים מחזיקי אגרות החוב ליתן החלטתם כמפורט להלן .נוסח
ההחלטה :לאשר את ביטולה של החלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום
( 25.6.2019כמפורט ברקע להחלטה זו) ולהורות לנאמן שלא לנקוט
בפעולות כנגד החברה .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי
והמימון שבסעיף  7לזימון המצ"ב ,ולעניין זה ,יראו את האמור בסעיף 7
להלן ,כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

רוטשטיין נדל"ן בע"מ

539015

182366

08/07/2019

מניות

 .1אישור מינויה של הגב' איריס אבנר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת
כהונה שניה ,בת שלוש שנים ,החל מיום  8באוגוסט  ,2019כמפורט בסעיף
 2לדוח זימון האסיפה

בעד

מגדלי הים התיכון בע"מ

1142777

102530.8

09/07/2019

איגרות חוב

דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') שהונפקו על ידי
החברה אשר פורסם ביום  17ביוני  ( 2019לפרטים נוספים ראה דיווח מס'
אסמכתא.2019-01-051051 :

דיון

מגדלי הים התיכון בע"מ

1142777

102530.8

09/07/2019

איגרות חוב

 .2לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב ,בהתאם
לסעיף 35ב(א )1לחוק ,וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב.

בעד

מגדלי הים התיכון בע"מ

1142777

102530.8

09/07/2019

איגרות חוב

 .3כללי -דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו /או מחזיקי אגרות
החוב.

דיון

החלטת האסיפה

עבר

נימוקים

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

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח ,בעל
מערכות מחשוב ובקרה מתקדמות

לודזיה רוטקס השקעות בע"מ

753012

123007

09/07/2019

מניות

דיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018

דיון

לודזיה רוטקס השקעות בע"מ

753012

123007

09/07/2019

מניות

 .2מינוי רו"ח מבקר של החברה

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

דיון

לודזיה רוטקס השקעות בע"מ

753012

123007

09/07/2019

מניות

 .3מינוי הדירקטור יאיר רוטלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון לביצוע התפקיד

לודזיה רוטקס השקעות בע"מ

753012

123007

09/07/2019

מניות

 .4מינוי הדירקטור ליגד רוטלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון לביצוע התפקיד

לודזיה רוטקס השקעות בע"מ

753012

123007

09/07/2019

מניות

 .5מינוי הדירקטורית ציפורה לוי בחברה לתקופת כהונה נוספת

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון לביצוע התפקיד

לודזיה רוטקס השקעות בע"מ

753012

123007

09/07/2019

מניות

 .6מינוי הדירקטור שמוליק זוסמן בחברה לתקופת כהונה נוספת

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון לביצוע התפקיד

לודזיה רוטקס השקעות בע"מ

753012

123007

09/07/2019

מניות

 .7מינוי הדירקטורית הבלתי תלויה טלי ירון אלדר בחברה לתקופת כהונה
נוספת

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון לביצוע התפקיד

לודזיה רוטקס השקעות בע"מ

753012

123007

09/07/2019

מניות

 .8אישור הארכת תקופת ההתקשרות של החברה עם מר זוריק רוטלוי,
הנמנה על בעלי השליטה בחברה ,בהסכם העסקה כמנכ"ל החברה

בעד

אנו מוצאים את תנאי העסקתו של מר רוטלוי
כסבירים וככאלה התואמים את תנאי השוק

לודזיה רוטקס השקעות בע"מ

753012

123007

09/07/2019

מניות

 .9אישור החלטת מסגת להתקשרויות בפוליסות ביטוח

בעד

פוליסת הביטוח המוצעת הינה בתנאי שוק הוגנים

כלכלית ירושלים בע"מ

198010

4015645

09/07/2019

מניות

 .1אישור עדכון כתבי ההתחייבות לשיפוי מראש לנושאי משרה בחברה
המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת

בעד

כתבי השיפוי נראים לנו כסבירים באשר הם מוגבלים
בסכום שיפוי מקסימלי של עד  25%מהונה העצמי
של החברה במועד מתן השיפוי

כלכלית ירושלים בע"מ

198010

4015645

09/07/2019

מניות

 .2הארכת כהונתה של הגב' אורלי זילברמן כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון לביצוע התפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

קסטרו מודל בע"מ

280016

463269

09/07/2019

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018

קסטרו מודל בע"מ

280016

463269

09/07/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר ,משרד רו" ח קלסמן וקסלמן ושות'

בעד

קסטרו מודל בע"מ

280016

463269

09/07/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של הגב' אסתר רוטר ,המכהנת כדירקטורית בחברה,
לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה
השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה ,שתתקיים לראשונה לאחר
מועד המינוי

בעד

קסטרו מודל בע"מ

280016

463269

09/07/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של מר גבריאל רוטר ,המכהן כדירקטור בחברה ,לתקופת
כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית
הבאה של בעלי המניות של החברה ,שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי

בעד

קסטרו מודל בע"מ

280016

463269

09/07/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של מר אמיר תמרי ,המכהן כדירקטור בחברה ,לתקופת
כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית
הבאה של בעלי המניות של החברה ,שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי

בעד

השתתף בישיבות הדירקטוריון בתקופה של 24
החודשים שקדמו למועד האסיפה בשיעור של .75%
בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

קסטרו מודל בע"מ

280016

463269

09/07/2019

מניות

 .6אישור תנאי העסקתו של מר רון רוטר כמשנה למנכ"ל החברה  -עסקה
עם קרובו של בעל השליטה

בעד

התנאים המוצעים סבירים ביחס לנושאי משרה
בתפקיד משנה למנכ"ל .עלות שכרו הקבוע של
המשנה למנכ" ל הקודם היה גבוה בשיעור של 80%
ביחס לעלות שכרו המוצעת של מר רון רוטר.

אחים דוניץ בע"מ

4000055

120871.6

09/07/2019

איגרות חוב
להמרה

אחים דוניץ בע"מ

4000055

120871.6

09/07/2019

איגרות חוב
להמרה

אחים דוניץ בע"מ

4000055

120871.6

09/07/2019

איגרות חוב
להמרה

אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ

387019

3223109

09/07/2019

מניות

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980154

664963

09/07/2019

איגרות חוב

נושאים שעל סדר היום

 .1דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') שהונפקו על ידי
החברה
 .2לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת
תקופת הנאמנות בהתאם לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א') של
החברה.

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון

דיון

 .3דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו /או מחזיקי אגרות החוב.

אישור הסדרי ניהול בין החברה לבין יו"ר דירקטוריון החברה ,מר אלפרד
אקירוב (לרבות באמצעות חברה מטעמו) ,למשך תקופה של שלוש שנים
החל מתום תוקף ההסדר הקודם ,היינו ,החל מיום .8.5.2019

בעד

 .1מינוי נציגות למנות נציגות ,אשר סמכויותיה יהיו כמפורט להלן:
 .1.1.1לסייע לנאמן ולפעול כשלוח של הנאמן ומחזיקי אגרות החוב:
.1.1.1.1בבדיקת אפשרות עם החברה ו/או בעל השליטה בה של מתן
בטוחות למחזיקי אגרות החוב ו /או גיבוש הצעות לשם הגנה על זכויות
המחזיקים עם החברה ו/או בעל השליטה בה; .1.1.1.2בבדיקת מצבה
הכספי של החברה ויכולתה לעמוד באפשרויות ואו ההצעות כאמור בסעיף
 ,1.1.1.1ככל שתהיינה;  .1.1.1.3בבדיקת הסעדים העומדים למחזיקים ככל
שהחלופה שבסעיף  1.1.1.1לעיל אינה אפשרית; .1.1.2במידה והנאמן
בהתייעצות עם הנציגות והמומחים (כהגדרתם בסעיף  1.1.4להלן) יגיע
למסקנה כי יש טעם בניהול משא ומתן עם החברה ו/או בעל השליטה בה
כאמור לעיל ,תנהל הנציגות יחד עם הנאמן וכשלוחו מו"מ עם החברה
לגיבוש הסכמות אשר ,ככל שיגובשו ,יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות
החוב (סדרה ט');  .1.1.3במידה והנאמן בהתייעצות עם הנציגות והמומחים
(כהגדרתם בסעיף  1.1.4להלן) יגיעו למסקנה כי אין טעם בניהול משא ומתן
עם החברה עם החברה ו /או בעל השליטה בה כאמור לעיל תגבש הנציגות
יחד עם הנאמן תוך התייעצות עם המומחים ,דרכי פעולה חלופיות להגנה על
זכויות מ

שכר טרחה בגין שירותי ביקורת ומס מהווה כ94%-
ביחס לסך שכר הטרחה ששולם למשרד רואה
החשבון המבקר .אנו מוצאים יחס זה כנאות.
השתתפה בישיבות הדירקטוריון וועדותיו בתקופה
של  24החודשים שקדמו למועד האסיפה בשיעור
הגבוה מ .75%-בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים
למילוי התפקיד.
השתתף בישיבות הדירקטוריון בתקופה של 24
החודשים שקדמו למועד האסיפה בשיעור הגבוה מ-
 .75%בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

דיון
פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח ,בעל
מערכות מחשוב ובקרה מתקדמות

בעד
דיון

ללא המלצה

נימוקים

דיון
תגמול בכירים בהתאם לס''''  4למדיניות .מצאנו את
השכר המוצע כמקובל ,וזאת בשים לב לחשיבותו של
מר אקירוב לחברה ,ובכך שהחברה נמצאת ללא
מנכ" ל קבוע נכון למועד זה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980154

664963

09/07/2019

איגרות חוב

 .2ככל שההחלטה שבסעיף  1לעיל תתקבל ,קבלת החלטה בדבר מינוי
הנציגות כנציגות משותפת עבור שתי סדרות אגרות החוב (סדרה ט') ו-
(סדרה יד') ביחד ( הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של
המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים) נוסח ההחלטה :ככל שההחלטה
שבסעיף  1לעיל תתקבל בכל אחת משתי סדרות אגרות החוב (סדרה ט') ו-
(סדרה יד') ,לאשר כי הנציגות תמונה כנציגות משותפת עבור שתי סדרות
אגרות החוב (סדרה ט') ו( -סדרה יד') שהנפיקה החברה ביחד .כחלק בלתי
נפרד מהחלטה זו ,לאשר כי היועץ המשפטי ו /או היועץ הכלכלי שימונו ,ככל
שימונו בהתאם לסעיפים  1.3ו/או  1.4להלן ולמפורט להלן ,ימונו גם הם
כיועצים עבור מחזיקים אגרות החוב (סדרה ט') ו( -סדרה יד') יחדיו ועבור
הנאמנים לסדרות אלו .מובהר בזאת כי החלטה זו כפופה לאישורה ברוב
הנדרש בכל אחת משתי סדרות אגרות החוב (סדרה ט') ו( -סדרה יד')
בנפרד וככל שלא תתקבל ברוב הנדרש באיזה משתי סדרות אגרות החוב
הנ"ל ,תמונה נציגות נפרדת לכל אחת מסדרות אגרות החוב (זאת ככל
שההחלטה בסעיף  1לעיל אושרה ברוב הנדרש בסדרה הרלוונטית) .כמו כן,
ככל שתתקבל ההחלטה בדבר מינוי נציגות משותפת בהתאם לסעיף זה על
הבהרותיו

ללא המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980154

664963

09/07/2019

איגרות חוב

 .3מינוי יועץ משפטי לאשר למנות יועץ משפטי אשר ייצג את מחזיקי אגרות
החוב והנאמן .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון
שבסעיף  7להלן ,ולעניין זה ,יראו את האמור בסעיף  7לזימון המצורף ,כחלק
בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .יצויין כי :ניתן להגיש שמות מועמדים
לבחירה לכהונה כיועץ משפטי בצירוף הצעות שכר טרחה וזאת עד ליום ב'
ה 08 -ביולי  ,2019בשעה  .0012:ככל שההחלטה בסעיף  3.לעיל תתקבל,
ירכז הנאמן את המועמדויות שיוגשו אליו עד ליום ב' ה 08 -ביולי ,2019
בשעה  0012:ויפרסם אסיפת הצבעה (ללא התכנסות) ,שעל סדר יומה
בחירת זהות היועץ המשפטי מטעם מחזיקי אגרות החוב .יש להעביר לנאמן
את הצעות שכר הטרחה של המועמדים עד ליום ב' ה 08 -ביולי ,2019
בשעה  ,0012:במייל לכתובת. VOTING@HERMETIC.CO.IL:

ללא המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980154

664963

09/07/2019

איגרות חוב

 .4מינוי יועץ כלכלי לאשר למנות יועץ כלכלי מטעם מחזיקי אגרות החוב
והנאמן .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7
להלן ,ולעניין זה ,יראו את האמור בסעיף  7לזמון המצורף ,כחלק בלתי נפרד
מהצעת ההחלטה הנ"ל .יצוין כי :ניתן להגיש שמות מועמדים לבחירה
לכהונה כיועץ כלכלי בצירוף הצעות שכר טרחה וזאת עד ליום ב' ה 08 -ביולי
 ,2019בשעה  .0012:ככל שההחלטה בסעיף  4לעיל תתקבל ,ירכז הנאמן
את המועמדויות שיוגשו אליו עד ליום ב' ה 08 -ביולי  ,2019בשעה 0012:
ויפרסם אסיפת הצבעה (ללא התכנסות) ,שעל סדר יומה בחירת זהות היועץ
הכלכלי מטעם מחזיקי אגרות החוב .יש להעביר לנאמן את הצעות שכר
הטרחה של המועמדים עד ליום ב' ה 08 -ביולי  ,2019בשעה  ,0012:במייל
לכתובת. VOTING@HERMETIC.CO.IL:

ללא המלצה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980337

712824.4

09/07/2019

איגרות חוב

 .1מינוי נציגות ( הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות
המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים) למנות נציגות ,אשר סמכויותיה יהיו
כמפורט להלן .1.1.1 :לסייע לנאמן ולפעול כשלוח של הנאמן ומחזיקי אגרות
החוב .1.1.1.1 :בבדיקת אפשרות עם החברה ו/או בעל השליטה בה של
מתן בטוחות למחזיקי אגרות החוב ו /או גיבוש הצעות לשם הגנה על זכויות
המחזיקים עם החברה ו/או בעל השליטה בה;  .1.1.1.2בבדיקת מצבה
הכספי של החברה ויכולתה לעמוד באפשרויות ואו ההצעות כאמור בסעיף
 ,1.1.1.1ככל שתהיינה;  .1.1.1.3בבדיקת הסעדים העומדים למחזיקים ככל
שהחלופה שבסעיף  1.1.1.1לעיל אינה אפשרית;  .1.1.2במידה והנאמן
בהתייעצות עם הנציגות והמומחים (כהגדרתם בסעיף  1.1.4להלן) יגיע
למסקנה כי יש טעם בניהול משא ומתן עם החברה ו/או בעל השליטה בה
כאמור לעיל ,תנהל הנציגות יחד עם הנאמן וכשלוחו מו"מ עם החברה
לגיבוש הסכמות אשר ,ככל שיגובשו ,יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות
החוב (סדרה יד'');  .1.1.3במידה והנאמן בהתייעצות עם הנציגות והמומחים
(כהגדרתם בסעיף  1.1.4להלן) יגיעו למסקנה כי אין טעם בניהול משא ומתן
עם החברה עם החברה ו /או בעל השליטה בה כאמור לעיל

ללא המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980337

712824.4

09/07/2019

איגרות חוב

 .2קבלת החלטה בדבר מינוי הנציגות כנציגות משותפת עבור שתי סדרות
אגרות החוב (סדרה ט') ו( -סדרה יד') ביחד (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה
הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים) ככל שההחלטה
שבסעיף  1לעיל תתקבל ,לאשר כי הנציגות תמונה כנציגות משותפת עבור
שתי סדרות אגרות החוב (סדרה ט') ו( -סדרה יד') שהנפיקה החברה ביחד.
כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו ,לאשר כי היועץ המשפטי ו /או היועץ הכלכלי
שימונו ,ככל שימונו בהתאם לסעיפים  3ו/או  4להלן ולמפורט להלן ,ימונו גם
הם כיועצים עבור מחזיקים אגרות החוב (סדרה ט') ו( -סדרה יד') יחדיו
ועבור הנאמנים לסדרות אלו .מובהר בזאת כי החלטה זו כפופה לאישורה
ברוב הנדרש בכל אחת משתי סדרות אגרות החוב (סדרה ט') ו( -סדרה יד')
בנפרד וככל שלא תתקבל ברוב הנדרש באיזה משתי סדרות אגרות החוב
הנ"ל ,תמונה נציגות נפרדת לכל אחת מסדרות אגרות החוב (זאת ככל
שההחלטה בסעיף  1לעיל אושרה ברוב הנדרש בסדרה הרלוונטית) .כמו כן,
ככל שתמונה נציגות משותפת בהתאם לסעיף זה על הבהרותיו ,תספר
ההצבעה על סעיפים  3ו 4 -להלן באופן מצטבר לשתי סדרות אגרות החוב
יחדיו .עוד מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות

ללא המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980337

712824.4

09/07/2019

איגרות חוב

 .3מינוי יועץ משפטי ( הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של
הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים) למנות יועץ משפטי אשר
ייצג את מחזיקי אגרות החוב ואת הנאמן .מובהר כי ההחלטה בסעיף זה
כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  9לזימון לאסיפה ,ולעניין זה,
יראו את האמור בסעיף  9שבזימון לאסיפה כחלק בלתי נפרד מההחלטה
הנ"ל .יצוין כי :ניתן להגיש שמות מועמדים לבחירה לכהונה כיועץ משפטי
בצירוף הצעות שכר טרחה וזאת עד ליום ב' ה 08 -ביולי  ,2019בשעה
 .12:00ככל שההחלטה בסעיף  1.3לעיל תתקבל ,ירכז הנאמן את
המועמדויות שיוגשו אליו עד ליום ב' ה 08 -ביולי  ,2019בשעה 12:00
ויפרסם אסיפת הצבעה (ללא התכנסות) ,שעל סדר יומה בחירת זהות היועץ
המשפטי מטעם מחזיקי אגרות החוב .יש להעביר לנאמן את הצעות שכר
הטרחה של המועמדים עד ליום ב' ה 08 -ביולי  ,2019בשעה  ,12:00במייל
לכתובתmor-l@rpn.co.il :

ללא המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980337

712824.4

09/07/2019

איגרות חוב

 .4מינוי יועץ כלכלי ( הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של
הקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים) למנות יועץ כלכלי למחזיקי
אגרות החוב ולנאמן .מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות
השיפוי והמימון שבסעיף  9לזימון לאסיפה ,ולעניין זה ,יראו את האמור
בסעיף  9לזימון לאסיפה כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל .יצויין כי :ניתן
להגיש שמות מועמדים לבחירה לכהונה כיועץ כלכלי בצירוף הצעות שכר
טרחה וזאת עד ליום ב' ה 08 -ביולי  ,2019בשעה  .12:00ככל שההחלטה
בסעיף  1.4לעיל תתקבל ,ירכז הנאמן את המועמדויות שיוגשו אליו עד ליום
ב' ה 08 -ביולי  ,2019בשעה  12:00ויפרסם אסיפת הצבעה (ללא
התכנסות) ,שעל סדר יומה בחירת זהות היועץ הכלכלי מטעם מחזיקי אגרות
החוב .יש להעביר לנאמן את הצעות שכר הטרחה של המועמדים עד ליום ב'
ה 08 -ביולי  ,2019בשעה  ,12:00במייל לכתובתmor-l@rpn.co.il :

ללא המלצה

פוליגון נדל"ן בע"מ

745018

126149

10/07/2019

מניות

 .1מינויו של מר אמיר אריאל כדירקטור חיצוני בחברה .תמצית ההחלטה
המוצעת :למנות את מר אמיר אריאל 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 .לפרטים אודות המועמד לכהונה כדירקטור חיצוני ראה
סעיף  1.2לזימון האסיפה.

פוליגון נדל"ן בע"מ

745018

126149

10/07/2019

מניות

 .2מינויו של מר שאולי חסקי כדירקטור חיצוני בחברה .תמצית ההחלטה
המוצעת :למנות את מר שאולי חסקי 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 .לפרטים אודות המועמד לכהונת דירקטור חיצוני ראה סעיף
 1.3לזימון האסיפה.

ללא המלצה

פוליגון נדל"ן בע"מ

745018

126149

10/07/2019

מניות

 .3מינויו של מר מיכה רונן כדירקטור חיצוני בחברה .תמצית ההחלטה
המוצעת :למנות את מר מיכה רונן 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 .לפרטים אודות המועמד לכהונת דירקטור חיצוני ראה סעיף 1.4
לזימון האסיפה.

נגד

התנגדותינו נובעת מהעדפת המועמד מר אריאל
ואינה על רקע ניסיונו והשכלתו של מר רונן

אינטר תעשיות בע"מ

1151034

26970.6

10/07/2019

איגרות חוב
להמרה

 .1מינוי הנאמן המכהן ליתרת תקופת הנאמנות

בעד

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח ,בעל
מערכות מחשוב ובקרה מתקדמות

דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת

475020

12043339

10/07/2019

 .1אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי לתקופה
יחידת השתתפות של  3שנים ממועד אישור האסיפה ,בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון
האסיפה המצ"ב.

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות .תחולת
מדיניות התגמול מושתת ברובה על השותף הכללי,
למעט כפופי מנכ"ל .סך התגמולים נותרו בדומה
למדיניות התגמול הקודמת ,למעט המנכ"ל שתנאיו
הינם בהתאם לסעיף  2לסדר היום.

דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת

475020

12043339

10/07/2019

 .2בכפוף לאישור מדיניות התגמול האמורה בהחלטה מס'  ,1אישור עדכון
יחידת השתתפות תנאי הכהונה וההעסקה של מר יוסי אבו ,בתפקיד מנכ"ל השותף הכללי,
כמפורט בסעיף  4לדוח זימון האסיפה המצ"ב.

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות .השותף
הכללי נושא במלות עלות שכרו של המנכ"ל .סך
רכיבי התגמול הועלו במקשה אחת ,אך עם הטייה
משמעות לתגמול הוני שמחזקת את ראיית ארוכת
הטווח.

בעד

נימוקים

החלטת האסיפה

ניסיונו השכלתו והתאמתו להרכב הדריקטוריון
הנוכחי

הורד מסדר היום ירד מהאסיפה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת

475020

12043339

10/07/2019

 . .3אישור לתיקון הסכם השותפות המוגבלת ,כמפורט בסעיף  5לדוח זימון
יחידת השתתפות
האסיפה המצ"ב.

דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת

475020

12043339

10/07/2019

יחידת השתתפות  .4אישור תקציב למפקח לליווי הליך השינוי המבני (לבקשת המפקח)

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

ביטוח ,שיפוי ,ופטור לדירקטורים ונושאי משרה,
בהתאם לס''  13למדיניות .נוסח השינוי נועד
להתאים את ההיבטים הרגולטוריים איתם נדרשת
השותפות להתמודד ומשכך התאמם ההסדרים הינה
מקובלת.

בעד

ללא המלצה

נימוקים

הורד מסדר היום

המ-לט (ישראל-קנדה) בע"מ

1080324

944562

10/07/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדו" ח הדירקטוריון של החברה לשנה
שהסתיימה ביום .31/12/2018

דיון

המ-לט (ישראל-קנדה) בע"מ

1080324

944562

10/07/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של ה" ה גילון בק (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה
לתקופת כהונה נוספת כמפורט בדוח הזימון.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

המ-לט (ישראל-קנדה) בע"מ

1080324

944562

10/07/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של ה" ה ישי דוידי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
כמפורט בדוח הזימון.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

המ-לט (ישראל-קנדה) בע"מ

1080324

944562

10/07/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של ה" ה עמי בם כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
כמפורט בדוח הזימון.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

המ-לט (ישראל-קנדה) בע"מ

1080324

944562

10/07/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של ה"ה שלמה זוהר כדירקטור (בלתי תלוי) בחברה לתקופת
כהונה נוספת כמפורט בדוח הזימון.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

המ-לט (ישראל-קנדה) בע"מ

1080324

944562

10/07/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של ה" ה לימור בקר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
כמפורט בדוח הזימון.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

המ-לט (ישראל-קנדה) בע"מ

1080324

944562

10/07/2019

מניות

 .7מינוי מחדש של ה" ה שמואל וולק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת כמפורט בדוח הזימון.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

המ-לט (ישראל-קנדה) בע"מ

1080324

944562

10/07/2019

מניות

 .8מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה – משרד קוסט
פורר גבאי את קסירר.

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

המ-לט (ישראל-קנדה) בע"מ

1080324

944562

10/07/2019

מניות

 .9מינוי מחדש של גב' מירב וולקינסון כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופה
של  3שנים החל ממועד אישור האסיפה.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

צ.מ.ח המרמן בע"מ

1104058

232216

10/07/2019

מניות

מינוי מחדש של הגב' תמי כפיר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה
נוספת באותם תנאי כהונה ,החל מיום  1ביולי .2019

בעד

בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי תפקידה

צ.מ.ח המרמן בע"מ

1104058

232216

10/07/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של הגב' שרית אהרון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת
כהונה נוספת באותם תנאי כהונה ,החל מיום  1ביולי .2019

בעד

בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי תפקידה

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ

2310217

2692454

11/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ

2310217

2692454

11/07/2019

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן לסדרה  – '45החלטה רגילה ( הרוב הדרוש לאישור
ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ

2310225

877440.1

11/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ

2310225

877440.1

11/07/2019

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן לסדרה  –46החלטה רגילה ( הרוב הדרוש לאישור
ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

איי.די.או .גרופ בע"מ

5050265

591003.4

11/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח ,בעל
מערכות מחשוב ובקרה מתקדמות

דיון
פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח ,בעל
מערכות מחשוב ובקרה מתקדמות
דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

איי.די.או .גרופ בע"מ

5050265

591003.4

11/07/2019

איגרות חוב

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח ,בעל
מערכות מחשוב ובקרה מתקדמות

קרדן נדל" ן יזום ופיתוח בע"מ

1118447

348745

11/07/2019

מניות

מינוי מר יורם בן זאב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש
שנים ,החל מיום  18ביולי  .2019הצעת ההחלטה :למנות את מר יורם בן
זאב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ,החל מיום 18
ביולי .2019

בעד

בעל רקע עשיר במסגרת תפקידיו השונים ההולם
את התפקיד

רם-און השקעות והחזקות ( )1999בע"מ

1090943

169984

11/07/2019

מניות

 .1למנות מחדש כדירקטור את מר יוסף ביתן

נגד

בחברה הנעדרת גרעין שליטה ,שיעור הדירקטורים
הבלתי תלויים יעמוד על לפחות 50%

רם-און השקעות והחזקות ( )1999בע"מ

1090943

169984

11/07/2019

מניות

 .2למנות מחדש כדירקטור את מר נחום ינאי

נגד

בחברה הנעדרת גרעין שליטה ,שיעור הדירקטורים
הבלתי תלויים יעמוד על לפחות 50%

רם-און השקעות והחזקות ( )1999בע"מ

1090943

169984

11/07/2019

מניות

 .3למנות מחדש כדירקטור את מר שאול אשכנזי

נגד

בחברה הנעדרת גרעין שליטה ,שיעור הדירקטורים
הבלתי תלויים יעמוד על לפחות 50%

רם-און השקעות והחזקות ( )1999בע"מ

1090943

169984

11/07/2019

מניות

 .4למנות מחדש כדירקטור את מר זיו בן יהודה

נגד

בחברה הנעדרת גרעין שליטה ,שיעור הדירקטורים
הבלתי תלויים יעמוד על לפחות 50%

רם-און השקעות והחזקות ( )1999בע"מ

1090943

169984

11/07/2019

מניות

 .5למנות מחדש כדירקטור את מר איתן ארזי

נגד

בחברה הנעדרת גרעין שליטה ,שיעור הדירקטורים
הבלתי תלויים יעמוד על לפחות 50%

רם-און השקעות והחזקות ( )1999בע"מ

1090943

169984

11/07/2019

מניות

 .6למנות מחדש את רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה ,משרד זיו
האפט  -רואי חשבון

בעד

משרד זיו האפט הינו ותיק ובעל ניסיון רב

רם-און השקעות והחזקות ( )1999בע"מ

1090943

169984

11/07/2019

מניות

 .7למנות לראשונה את גב' איריס ציבולסקי חביליו כדירקטורית חיצונית
בחברה לתקופה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה

בעד

הינה בעלת היכרות עם עולם החברות הציבוריות
והשכלה המתאימה לתפקיד

רם-און השקעות והחזקות ( )1999בע"מ

1090943

169984

11/07/2019

מניות

דיון בדוח התקופתי ובדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2018

דיון

אס.טי.ג'י .אינטרנשיונל בע"מ

550012

43776

11/07/2019

מניות

 .1עדכון הסכם העסקה בין החברה לבין מר אייל וילף המכהן כסמנכ"ל
פיתוח עסקי ומשנה משותף למנכ"ל הקבוצה למשך תקופה בת שלוש ()3
שנים נוספות  -שתחילתה ביום  6במרץ ,2019 ,הוא מועד פקיעתו ,על-פי
הדין ,של הסכם העסקה הקודם ,ועד ליום  5במרץ ( 2022כולל) .הכל,
בהתאם לתנאי ההסכם המוצע כמפורט בסעיף  2לדוח זימון האסיפה.

נגד

לאור הגידול החריג בתנאי העסקתו ,איננו מוצאים
לנכון לתמוך בתנאי העסקתו ,בשים לב להעדר
פירוט לגבי חיסכון שעשוי להיווצר לחברה בשל
הרחבת סמכויותיו

וילאר אינטרנשיונל בע"מ

416016

1998296

11/07/2019

מניות

 .1אישור מדיניות התגמול המעודכנת בנוסח המצורף כנספח א' להצעת
החלטה זו ,שתהיה בתוקף החל ממועד אישורה על ידי האסיפה ועד ליום
.9/10/2020

בעד

מדיניות התגמול המוצעת על כלל רכיביה הינה
סבירה ביחס לחברה ולשוק.

טיב טעם הולדינגס  1בע"מ

103010

248469

11/07/2019

מניות

סקירה ודיון בדוחות הכספיים המאוחדים ודוח הדירקטוריון של החברה
לשנה שהסתיימה ביום ה31.12.2018 -

דיון

טיב טעם הולדינגס  1בע"מ

103010

248469

11/07/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר  -רואי חשבון כרואה
החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד תום האסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו
בהתאם להמלצת ועדת הביקורת.

בעד

דיון

דיון

משרד רואי החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

טיב טעם הולדינגס  1בע"מ

103010

248469

11/07/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של מר חגי שלום בעל השליטה בחברה והמכהן גם כמנכ"ל
החברה מכוח הסכם הניהול עם הארגז השקעות בע"מ ,כדירקטור בחברה,
לתקופת כהונה נוספת ,אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה.

בעד

מר חגי הינו בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי
התפקיד

טיב טעם הולדינגס  1בע"מ

103010

248469

11/07/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של מר אהרון מידן  ,המכהן כיו"ר הדירקטוריון ,כדירקטור
בחברה לתקופת כהונה נוספת ,אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה.

בעד

מר אהרון מידן הינו בעל הידע והנסיון הדרושים
למילוי התפקיד

טיב טעם הולדינגס  1בע"מ

103010

248469

11/07/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של מר חיים אומן ( המכהן כדירקטור בלתי תלוי) ,כדירקטור
בחברה לתקופת כהונה נוספת ,אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה.

בעד

מר חיים אומן הינו בעל הידע והנסיון הדרושים
למילוי התפקיד

טיב טעם הולדינגס  1בע"מ

103010

248469

11/07/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של מר אסף גרוס ,כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת,
אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

מר אסף גרוס הינו בעל הידע והנסיון הדרושים
למילוי התפקיד

טיב טעם הולדינגס  1בע"מ

103010

248469

11/07/2019

מניות

 .7מינוי לראשונה של גב' חן חגי-כהן ,כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה
ראשונה ,אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

גברת חן חיגי כהן הינה בעלת הידע והנסיון
הדרושים למילוי התפקיד

טיב טעם הולדינגס  1בע"מ

103010

248469

11/07/2019

מניות

 .8בכפוף לאישור מינוייה של גב' חן חגי-כהן כדירקטורית בחברה ,לאשר
מתן התחייבות לשיפוי ולפטור ,לגב' חן חגי-כהן ,וזאת בתוקף החל ממועד
אישור האסיפה ולמשך תקופה של שלוש ( )3שנים מהמועד האמור.

בעד

השיפוי והפטור הינם בפרופרציות נכונות ומתאימות
לתנאי השוק.

טיב טעם הולדינגס  1בע"מ

103010

248469

11/07/2019

מניות

 .9בכפוף לאישור מדיניות תגמול לנושאי משרה המוצעת ,לאשר את
התקשרות החברה בהסכם הניהול המעודכן עם הארגז השקעות בע"מ,
חברה פרטית בבעלות ובשליטה של בעל השליטה מר שלום חגי ,לתקופה
של שלוש ( )3שנים ,שתחילתה ביום  24באפריל  2019ועד ליום  23באפריל
.2022

הורד מסדר היום

טיב טעם הולדינגס  1בע"מ

103010

248469

11/07/2019

מניות

 .10אישור מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בחברה למשך
תקופה של  3שנים שתחילתן ביום  24באפריל  2019ועד ליום  23אפריל
 2022או לתקופה ארוכה יותר ,ככל שתיקבע בהוראות חוק החברות.

הורד מסדר היום

לוינסקי עופר בע"מ

200014

86416

11/07/2019

מניות

 .1אישור הארכת מועד פירעון יתרת ההלוואה שהחברה נתנה לא .ליבנטל
אחזקות בע"מ ,בעלת שליטה בחברה.

בעד

רבל אי.סי.אס .בע"מ

1103878

572922

11/07/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח דירקטוריון החברה לשנה
שהסתיימה ביום 31.12.2018

דיון

רבל אי.סי.אס .בע"מ

1103878

572922

11/07/2019

מניות

 .2למנות את מר שמואל וולודינגר לדירקטור בחברה

בעד

בעל הניסיון וההשכלה הדרושים לתפקיד

רבל אי.סי.אס .בע"מ

1103878

572922

11/07/2019

מניות

 .3למנות את מר עידו שביט לדירקטור בחברה

בעד

בעל הניסיון וההשכלה הדרושים לתפקיד

רבל אי.סי.אס .בע"מ

1103878

572922

11/07/2019

מניות

 .4למנות את מר דוד בן לולו לדירקטור בחברה

בעד

בעל הניסיון וההשכלה הדרושים לתפקיד

רבל אי.סי.אס .בע"מ

1103878

572922

11/07/2019

מניות

 .5למנות את מר דורון שטייגר לדירקטור בחברה

בעד

בעל הניסיון וההשכלה הדרושים לתפקיד

רבל אי.סי.אס .בע"מ

1103878

572922

11/07/2019

מניות

 .6למנות את מר משה ארמן לדירקטור בחברה

בעד

בעל הניסיון וההשכלה הדרושים לתפקיד

אין בפעולה זו בכדי להרעות את מצבה של החברה
או התחייבויותיה ועל כן לא נתנגד לפעולה זו.

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

רבל אי.סי.אס .בע"מ

1103878

572922

11/07/2019

מניות

 .7למנות את מר אבנר לושי לדירקטור בחברה

בעד

בעל הניסיון וההשכלה הדרושים לתפקיד

רבל אי.סי.אס .בע"מ

1103878

572922

11/07/2019

מניות

 .8למנות מחדש את משרד רואי החשבון  Deloitteברייטמן אלמגור זוהר
ושות' רואי חשבון ,כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה ,ולהסמיך את דירקטוריון החברה
לקבוע את שכרם

בעד

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

רבל אי.סי.אס .בע"מ

1103878

572922

11/07/2019

מניות

לאשר את מינויה של הגב' גליה שלונסקי כדירקטורית חיצונית בחברה
לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל ממועד סיום תקופת כהונתה
הקודמת (דהיינו  -החל מיום )11.8.2019

בעד

בעלת הניסיון וההשכלה הדרושים לתפקיד

רבל אי.סי.אס .בע"מ

1103878

572922

11/07/2019

מניות

 .10לאשר את מינויו של מר צפריר הולצבלט כדירקטור חיצוני בחברה
לתקופת כהונה בת שלוש שנים ,שתחילתה ביום  .29.8.2019תנאי כהונתו
של מר צפריר הולצבלט יהיו בהתאם לסכומים הקבועים בתקנות החברות
( כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס ,2000-לפי הדרגה
בה תסווג החברה מידי שנה

בעד

בעל הניסיון וההשכלה הדרושים לתפקיד

רבל אי.סי.אס .בע"מ

1103878

572922

11/07/2019

מניות

 .11לאשר מתן כתב שיפוי לדירקטורים אבנר לושי וצפריר הולצבלט בנוסח
המצ"ב כנספח ד' לדוח העסקה

בעד

כתבי השיפוי מוגבלים עד ל 25%מההון העצמי

רבל אי.סי.אס .בע"מ

1103878

572922

11/07/2019

מניות

 .12לאשר תשלום מענק בשיקול דעת בסך של  33,921ש" ח לקיבוץ רביבים
בגין תרומתה של הגב' ברוריה טאובה לחברה בשנת  2018בתפקידה
כסמנכ"לית האיכות של קבוצת רבל

בעד

המענק הינו בגובה משכורת אחת והינו סביר ביחס
לתרומת הגב'' ברוריה טאובה

רבל אי.סי.אס .בע"מ

1103878

572922

11/07/2019

מניות

 .13לאשר את הארכת תוקף ותיקון הסכם שירותי כוח האדם בין החברה
וקיבוץ רביבים ,למשך תקופה של חמש שנים שראשיתה ביום  1בינואר
 ,2019בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף  2.2לדוח העסקה

בעד

ההסכם הינו הסכם מתחדש משנת  ,2007בהתאם
לתוצאות העבר לא נראה שאף אחד מהצדדים מנצל
לרעה את ההסכם

י.ד .מור השקעות בע"מ

1141464

321045

11/07/2019

מניות

 .1דיון בדוח התקופתי לשנת  2018של החברה

דיון

י.ד .מור השקעות בע"מ

1141464

321045

11/07/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט ( )BDOרואי חשבון ,כרואי
החשבון המבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה ,לקבוע את
שכרם כרואי החשבון המבקרים

בעד

י.ד .מור השקעות בע"מ

1141464

321045

11/07/2019

מניות

 .3דיווח לאסיפה הכללית השנתית על שכר רואי החשבון המבקרים בשנת
2018

דיון

י.ד .מור השקעות בע"מ

1141464

321045

11/07/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של מאיר גרידיש (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה
לתקופת כהונה נוספת עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה ,בנוסף על הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה.

בעד

מר גרידיש הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים
למילוי תפקידו.

י.ד .מור השקעות בע"מ

1141464

321045

11/07/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של בנימין מאירוב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,בנוסף על
הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה.

בעד

מר מאירוב הינו בעל הניסיון הדרוש למילוי תפקידו.

י.ד .מור השקעות בע"מ

1141464

321045

11/07/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של יוסף לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד
תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,בנוסף על הדירקטורים
החיצוניים המכהנים בחברה.

בעד

מר לוי ייסד את החברה בשנת  ,2006והינו בעל
ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

י.ד .מור השקעות בע"מ

1141464

321045

11/07/2019

מניות

 .7מינוי מחדש של אלי לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד תום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,בנוסף על הדירקטורים
החיצוניים המכהנים בחברה.

בעד

מר לוי בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
תפקידו

משרד רו" ח הינו בעל הידע והניסיון לביצוע ביקורת
החברה.

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

י.ד .מור השקעות בע"מ

1141464

321045

11/07/2019

מניות

 .8מינוי מחדש של צביקה טבצ'ניק (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה
לתקופת כהונה נוספת עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה ,בנוסף על הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

י.ד .מור השקעות בע"מ

1141464

321045

11/07/2019

מניות

 .9אישור מענק שנתי למר מאיר גרידיש ,בסך של  3משכורות ,בגין כהונתו
כדירקטור פעיל וכממלא מקום יו"ר הדירקטוריון בשנת 2018

בעד

בעקבות תרומתו של מר גרידיש וליווי תהליכי
הקבוצה במהלך שנת 2018

י.ד .מור השקעות בע"מ

1141464

321045

11/07/2019

מניות

 .10אישור תיקונים למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה ,על פי סעיף
267א לחוק החברות

בעד

אישור תיקונים נקודתיים למדיניות התגמול הקיימת
של החברה אשר אושר ביולי .2017

י.ד .מור השקעות בע"מ

1141464

321045

11/07/2019

מניות

 .11אישור תנאי כהונה והעסקה ליו"ר דירקטוריון החברה ,מר מאיר גרידיש,
ובכלל זה תגמול קבוע ,תנאים נלווים ותוכנית מענק שנתי

בעד

התנאים המוצעים תואמים את המדניות שלנו ,כמו
כן ,בבחינתנו את היקפי התגמול הקבוע וחבילת
התגמול המשולמים ליו" ר דירקטוריון נמצאה הלימה
בין השכר המוצע לשכר המגיע לוץ

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110365

445811.8

11/07/2019

איגרות חוב

 .1אישור יחס החלוקה בין הסדרות רקע :א .בהמשך להסכמות אליהן הגיעו
נציגויות מחזיקי אגרות החוב ,באשר לאופן ביצוע חלוקת כספים בין שלושת
סדרות אגרות החוב ,התקיימה ביום  30.6.2019הצבעה לאישור יחס חלוקה
בין סדרות אגרות החוב (סדרה כו') ,סדרה כז') ו( -סדרה כח') ,בנוסח
המפורט בסעיף זה להלן .ב .הואיל וההחלטה דנן כפופה לאישורה ברוב
הנדרש בכל אחת מסדרות אגרות החוב (סדרות כו' ,כז' ו -כח') של החברה
(ובחתימת החברה על שטר הנאמנות המתוקן) ,בשל העובדה כי בהצבעה

ללא המלצה

פי.סי.בי .טכנולוגיות בע"מ

1091685

408873

11/07/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדו" ח הדירקטוריון של החברה לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר.2018 ,

דיון

פי.סי.בי .טכנולוגיות בע"מ

1091685

408873

11/07/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של ה"ה אברהם ביגר (יו"ר הדירקטוריון) ,כדירקטור בחברה
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

פי.סי.בי .טכנולוגיות בע"מ

1091685

408873

11/07/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של ה" ה ישי דוידיכדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד לאסיפה השנתית הבאה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

פי.סי.בי .טכנולוגיות בע"מ

1091685

408873

11/07/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של ה"ה עמי בם ,כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד לאסיפה השנתית הבאה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

פי.סי.בי .טכנולוגיות בע"מ

1091685

408873

11/07/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של ה" ה שמואל וולקכדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

פי.סי.בי .טכנולוגיות בע"מ

1091685

408873

11/07/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של ה" ה יותם שטרן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

פי.סי.בי .טכנולוגיות בע"מ

1091685

408873

11/07/2019

מניות

 .7מינוי מחדש של ה" ה רפי עמית כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד לאסיפה השנתית הבאה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

פי.סי.בי .טכנולוגיות בע"מ

1091685

408873

11/07/2019

מניות

 .8מינוי מחדש של ה"ה אריה רייכרט (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור
בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

פי.סי.בי .טכנולוגיות בע"מ

1091685

408873

11/07/2019

מניות

 .9מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה

בעד

שכר טרחה בגין שירותי ביקורת ומס ,מהווה 91%
מסך שכר הטרחה בגין השירותים שניתנו בשנת
 2018הינו סביר וראוי בעייננו.

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

פי.סי.בי .טכנולוגיות בע"מ

1091685

408873

11/07/2019

מניות

אברות תעשיות בע"מ

2970192

50863.04

11/07/2019

איגרות חוב

 .1ביטול החלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום  25.6.2019לפיה
הוחלט להורות לנאמן לנקוט בפעולות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות
החוב רקע :א .באסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') שהתקיימה ביום
 ( 25.6.2019בה נכחו מחזיקי אגרות חוב המחזיקים ב 55,886 -ש"ח ע.נ.
אגרות חוב ,המהוות שיעור של כ 0.09% -מהסדרה) ,הוחלט להורות לנאמן
לפעול להגנת מחזיקי אגרות החוב ,לדרוש מן החברה לאשר את תוספת
הריבית (כמפורט ברקע להחלטה מיום  )25.6.2019ולנקוט בפעולות
המשפטיות הנחוצות לשם קבלת תוספת הריבית  .ב.לאור בקשת מחזיק
באגרות חוב (סדרה ד') ,המחזיק מעל  5%מסדרת אגרות החוב שבמחזור,
מתבקשים מחזיקי אגרות החוב ליתן החלטתם כמפורט להלן .נוסח
ההחלטה :לאשר את ביטולה של החלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום
( 25.6.2019כמפורט ברקע להחלטה זו) ולהורות לנאמן שלא לנקוט
בפעולות כנגד החברה .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי
והמימון שבסעיף  7לזימון המצ"ב ,ולעניין זה ,יראו את האמור בסעיף 7
להלן ,כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

6390207

1987038

11/07/2019

איגרות חוב

 .1להורות לנאמן לכנס אסיפה לבקשת מחזיק המחזיק מעל  5%מסדרת
אגרות החוב ,לקבלת החלטה בדבר מינוי יועץ משפטי לנקיטת פעולות
להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב רקע א.ביום  3.7.2019התקבלה בידי
הנאמן פנייה ממחזיק באגרות החוב (סדרה ו'') של החברה ("פניית
המחזיק") ,המחזיק מעל 5%מסדרת אגרות החוב שבמחזור ,אשר ביקש
כדלקמן ..." :לזמן אסיפה שעל סדר יומה " :מינוי נציגות משפטית (בחירת
עו"ד) שתפקידו לפעול להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ,לרבות אך לא
רק התנגדות לעסקאות בעלי עניין שעשויות לפגוע במחזיקי אגרות החוב,
וזאת בהתאם להנחיות שיינתנו באסיפת מחזיקים לאחר בחירתו ".ב.במכתב
ההתחייבות של החברה שפורסם במגנ" א בדיווח מיידי מיום 1.7.2019
(אסמכתא"( )2019-01-066814 :מכתב התחייבות") ,נכתב כדלקמן:
" התחייבויות החברה וכן התחייבות בעל השליטה כמתואר לעיל ,תתבטלנה
מיידית בקרות אחד או יותר מהאירועים המפורטים להלן . 3.1 :זימון אסיפת
מחזיקי אגרות החוב של החברה ( כולן או חלקן) שעל סדר יומה ,בין היתר,
מינוי יועצים (כלכליים ואחרים) ,מינוי נציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב,
נקיטת הליכים משפטיים נגד החברה מכל סוג שהוא ,העמדת החוב

ללא המלצה

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

6120240

171490.7

14/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

6120240

171490.7

14/07/2019

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

כלכלית ירושלים בע"מ

1980416

654245.8

14/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

כלכלית ירושלים בע"מ

1980416

654245.8

14/07/2019

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

מבני תעשיה בע"מ

2260495

588856.4

14/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

נושאים שעל סדר היום

 .10מינוי מחדש של מר עופר מריאש כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת
כהונה נוספת ואישור גמולו.

המלצה

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

הינו בעל הניסיון ווהשכלה הנדרשים למילוי התפקיד

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח ,בעל
מערכות מחשוב ובקרה מתקדמות

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח ,בעל
מערכות מחשוב ובקרה מתקדמות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

מבני תעשיה בע"מ

2260495

588856.4

14/07/2019

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

ביג מרכזי קניות בע"מ

1141050

733836.9

14/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

ביג מרכזי קניות בע"מ

1141050

733836.9

14/07/2019

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

אליום מדיקל סולושנס בע"מ

1101450

50171

14/07/2019

מניות

הצגה ודיון בדו" חות הכספיים השנתיים ובדו" ח הדירקטוריון על מצב עסקי
החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2018

דיון

אליום מדיקל סולושנס בע"מ

1101450

50171

14/07/2019

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

משרד רואי החשבון הינו בעל ניסיון וידע מספק
בשביל לטפל בענייני המס של החברה

אליום מדיקל סולושנס בע"מ

1101450

50171

14/07/2019

מניות

 .3לאשר את מינויים מחדש של ה"ה ד" ר יעקב דגן כדירקטור בחברה וזאת
עד לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הנדרשים למילוי התפקיד

אליום מדיקל סולושנס בע"מ

1101450

50171

14/07/2019

מניות

 .4לאשר את מינויים מחדש של ה"ה אברהם נחמיאס כדירקטור בחברה
וזאת עד לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הנדרשים למילוי התפקיד

אליום מדיקל סולושנס בע"מ

1101450

50171

14/07/2019

מניות

 .5לאשר את מינויים מחדש של ה"ה ד"ר דויד מילץ' כדירקטור בחברה וזאת
עד לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הנדרשים למילוי התפקיד

אליום מדיקל סולושנס בע"מ

1101450

50171

14/07/2019

מניות

 .6לאשר את מינויים מחדש של ה"ה ד" ר אהוד גלר כדירקטור בחברה וזאת
עד לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הנדרשים למילוי התפקיד

אליום מדיקל סולושנס בע"מ

1101450

50171

14/07/2019

מניות

 .7לאשר מינוי מחדש של הגב' רינת גזית כדירקטור חיצונית בחברה
לתקופה של  3שנים נוספות ואישור תנאי כהונתה ,לרבות הקצאת כתבי
אופציה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הנדרשים למילוי התפקיד

אליום מדיקל סולושנס בע"מ

1101450

50171

14/07/2019

מניות

 .8לאשר מינוי מחדש של מר איתן הילמן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה
של  3שנים נוספות ואישור תנאי כהונתו ,לרבות הקצאת כתבי אופציה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הנדרשים למילוי התפקיד

קבוצת גולד בונד בע"מ

149013

492116

14/07/2019

מניות

אישור הענקת מענקים מיוחדים ,בשיקול דעת ,לשני נושאי משרה כפופי
מנכ" ל בגין שנת .2018

בעד

סך המענקים תואם את מדיניות החברה ,סכום
המענקים הינו סביר

שלמה א .אנג'ל בע"מ

180018

176880

14/07/2019

מניות

דיון בדוח התקופתי של החברה של החברה לשנת 2018

דיון

שלמה א .אנג'ל בע"מ

180018

176880

14/07/2019

מניות

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

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

שלמה א .אנג'ל בע"מ

180018

176880

14/07/2019

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר יגאל חיאט לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה שאינו דירקטור חיצוני

נגד

הסתייגותנו הינה על רקע כפל כהונתו של המועמד
כנושא משרה בחברה וכדירקטור אשר עשוי להוות
פוטנציאל לניגוד עניינים

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח ,בעל
מערכות מחשוב ובקרה מתקדמות

בעד

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח ,בעל
מערכות מחשוב ובקרה מתקדמות

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שלמה א .אנג'ל בע"מ

180018

176880

14/07/2019

מניות

 .4אישור מינויה מחדש של גב' רות מירון לתקופת כהונה נוספת
כדירקטורית בחברה שאינה דירקטורית חיצונית

נגד

הסתייגותנו הינה על רקע כפל כהונתה של
המועמדת כנושאת משרה בחברה וכדירקטורית
אשר עשוי להוות פוטנציאל לניגוד עניינים

שלמה א .אנג'ל בע"מ

180018

176880

14/07/2019

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של מר דוד שביט לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה שאינו דירקטור חיצוני

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שלמה א .אנג'ל בע"מ

180018

176880

14/07/2019

מניות

 .6אישור מינויה מחדש של גב' אורלי זילברמן לתקופת כהונה נוספת
כדירקטורית בחברה שאינה דירקטורית חיצונית

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שלמה א .אנג'ל בע"מ

180018

176880

14/07/2019

מניות

 .7אישור מינויו מחדש של מר ישעיהו אלטוביה לתקופת כהונה נוספת
כדירקטור בחברה שאינו דירקטור חיצוני

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שלמה א .אנג'ל בע"מ

180018

176880

14/07/2019

מניות

 .8אישור מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה
בחברה

נגד

תקרות הרכיב הקבוע במדיניות הינן בפער משמעותי
ביחס לשכרו של המנכ"ל בפועל (כ )100%-ועל כן
אנו נסתייג מהצעת החברה

שלמה א .אנג'ל בע"מ

180018

176880

14/07/2019

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

אנו סבורים כי יש להתנות את תשלום המענק ברווח
מינימאלי של החברה בכללותה ,בהינתן כי מדובר
בבעל שליטה וכי בחינת הדברים ברמת חברת הבת
נחלשת

שלמה א .אנג'ל בע"מ

180018

176880

14/07/2019

מניות

 .10אישור הארכת הסכם העסקתו של מר ירון אנג'ל ,מנכ" ל החברה והינו
בעל שליטה בה

נגד

אנו סבורים כי מר אנג'' ל אינו כשיר לתפקיד המנכ"ל
וזאת משיקולי ממשל תאגידי בחברה אשר לדידנו
אינו תקין

שלמה א .אנג'ל בע"מ

180018

176880

14/07/2019

מניות

 .11אישור הארכת הסכם העסקתו של מר יגאל חיאט ,המשנה למנכ"ל
החברה ודירקטור בחברה ,שהינו בעל שליטה בחברה

נגד

הסתייגותנו העיקרית הינה על רקע העדר גילוי
וקביעת תנאי סף בקשר ליעדי המענק

שלמה א .אנג'ל בע"מ

180018

176880

14/07/2019

מניות

 .12אישור תיקון והארכת הסכם העסקתה של גב' רות מירון ,סמנכ"ל
הכספים ,דירקטורית ומזכירת החברה ,שהינה בעלת שליטה בחברה

נגד

הסתייגותנו העיקרית הינה על רקע היותה מועסקת
בתפקידי מפתח (סמנכ"לית כספים ומזכירת חברה),
שהינם נתפסים על ידנו כשומרי סף בחברות
ציבוריות ועל כראוי כי יאויישו ע"י נושאי משרה
שכירים שאינם נמנים על השליטה

שלמה א .אנג'ל בע"מ

180018

176880

14/07/2019

מניות

 .13אישור הענקת מענק בשיקול דעת למר ירון אנג'ל ,מנכ"ל החברה
ומבעלי השליטה בה ,בחריגה ממדיניות התגמול של החברה

נגד

מר אנג'' ל נמנה על בעלי השליטה בחברה כך
שלדידנו אישור מענק בשיקול דעת אינו הולם את
המקרה.

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

5310172

60590.75

14/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה יד') שהונפקו על ידי
החברה.

דיון

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

5310172

60590.75

14/07/2019

איגרות חוב

 .2לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת
תקופת הנאמנות

בעד

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

5310172

60590.75

14/07/2019

איגרות חוב

 .3דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו /או מחזיקי אגרות החוב.

דיון

מגדלי הים התיכון בע"מ

1131523

1034274

14/07/2019

מניות

 .1אישור הקצאה פרטית חריגה למר דוד פתאל

בעד

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח ,בעל
מערכות מחשוב ובקרה מתקדמות

מבנה ההון ,בהתאם לס''''  8למדיניות .תמיכתנו
נשענה על קביעת תנאי ההקצאה באופן הוגן עפי
מחיר המניה וכן ,בשך הערך האסטרטגי המוסף
שעשוי להיווצר בשל כניסתו של מר דוד פתאל
לדבוקת השליטה .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

מדלי קפיטל קורפוריישן

1143155

415391.8

14/07/2019

איגרות חוב

 .1לאשר את התיקון לשטר הנאמנות בנוסח שפורסם על ידי החברה בדיווח
מידי ביום  4.7.19אסמכתא 2019-02-057315 :וכן להסמיך את הנאמן
לחתום על המסמכים הנדרשים ,לרבות התיקון לשטר .מובהר ,כי בהתאם
לסעיף (1.2א) לתשקיף החברה מיום  23בינואר  2018התחייבה החברה כי
ככל שלא קיימת מגבלה על פי דיני ארה"ב החלים על החברה ,לאשר בבית
משפט בישראל הליך של הסדר או פשרה לפי סעיף  350לחוק החברות ,אם
תפעל לשינוי תנאי ניירות הערך או למחיקת ניירות הערך מהרישום למסחר
ביוזמת החברה ,היא תפנה לבית משפט בישראל לצורך אישור הפעולות
כאמור על פי סעיף  350לחוק החברות .כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה
זו מאשרים מחזיקי אגרות החוב כי הם אינם מתנגדים לכך שהליך תיקון
שטר הנאמנות יבוצע באמצעות החלטה זו ולא יידרש לשם התיקון אישורו
של בית המשפט לפי סעיף  350כאמור .זאת ,מבלי לגרוע מכך כי יתכן שלפי
דרישת הבורסה לניירות ערך בת"א בע" מ או מטעמים אחרים ידרש הליך
שכזה .מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון
שבנספח א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב
ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .אופן בדיקת מעמדו של
מ

ללא המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

התנאים המוצעים מקובלים ביחס לשוק וביחס
לנושאי משרה מדרג מקביל בחברה (שאינם נמנים
על בעלי השליטה בחברה)

רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה  2006בע"מ

1104249

2569146

14/07/2019

מניות

 .1אישור ועדכון של תנאי ההעסקה של מר אופיר אטיאס ,כמנהל פיתוח
עסקי בחברה ,לתקופה נוספת החל מיום  1בינואר  2019ועד לתום שלוש
שנים ממועד האסיפה הכללית.

בעד

רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה  2006בע"מ

1104249

2569146

14/07/2019

מניות

 .2עדכון תנאי העסקתם של קרובים של בעל השליטה בחברה המועסקים
בחברה ואינם מכהנים כנושאי משרה בה – מר ניסו כהן ומר יעקב שמעוני,
זאת עד לתום שלוש שנים ממועד האסיפה ,וכן אישור תנאי העסקתו של מר
נתי בן סימן טוב ,שאף הוא קרוב של בעל השליטה ,החל מיום  5בפברואר
 2019ועד לתום  3שנים ממועד האסיפה

בעד

תנאי העסקתם מקובלים והינם בסכומים שאינם
מהותיים ביחס לגודל החברה והיקפי פעילותה.

רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה  2006בע"מ

1104249

2569146

14/07/2019

מניות

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

בעד

בעל הניסיון הדרוש למילוי התפקיד .בעל חשיבות
גדולה לחברה.

רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה  2006בע"מ

1104249

2569146

14/07/2019

מניות

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

נגד

מכהן כדירקטור ומועמד לכהן כמנהל פיתוח עסקי.
אנו סבורים כי העובדה שמחד הינו דירקטור בחברה
ובכך מפקח על הנהלת החברה ,ומאידך כפוף
להנהלת החברה בהיותו עובד החברה ,עשוי להוות
פוטנציאל לניגוד עניינים.

רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה  2006בע"מ

1104249

2569146

14/07/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של מר מרדכי ברקוביץ ,המכהן בדירקטוריון החברה,
לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית
השנתית הבאה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד .השתתף בישיבות הדירקטוריון בתקופה
של  24החודשים שקדמו למועד האסיפה בשיעור
העולה על .75%

רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה  2006בע"מ

1104249

2569146

14/07/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של גב' דליה איציק ,המכהנת בדירקטוריון החברה ,לתקופת
כהונה נוספת כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית
הבאה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד .השתתפה בישיבות הדירקטוריון בתקופה
של  24החודשים שקדמו למועד האסיפה בשיעור
העולה על .75%

רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה  2006בע"מ

1104249

2569146

14/07/2019

מניות

 .7מינוי מחדש של מר יורם דר ,מכהן בדירקטוריון החברה ,לתקופת כהונה
נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד .השתתף בישיבות הדירקטוריון בתקופה
של  24החודשים שקדמו למועד האסיפה בשיעור
העולה על .75%

רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה  2006בע"מ

1104249

2569146

14/07/2019

מניות

 .8מינוי מחדש של גב' מיכאלה אלרם ,המכהנת בדירקטוריון החברה,
לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה הכללית
השנתית הבאה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד .השתתפה בישיבות הדירקטוריון בתקופה
של  24החודשים שקדמו למועד האסיפה בשיעור
העולה על .75%

רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה  2006בע"מ

1104249

2569146

14/07/2019

מניות

 .9מינוי מחדש של מר חיים לוטן ,המכהן בדירקטוריון החברה ,לתקופת
כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד .השתתף בישיבות הדירקטוריון בתקופה
של  24החודשים שקדמו למועד האסיפה בשיעור
העולה על .75%

רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה  2006בע"מ

1104249

2569146

14/07/2019

מניות

 .10מינוי מחדש של משרד רואי החשבון שלוי-קופ ושות' וכן מינוי משרד
רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות'( ,דלויט ישראל) ,כרואי החשבון
המבקרים המשותפים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית
ודיווח על שכרם לשנת 2018

בעד

שכר הטרחה בגין שירותי ביקורת ומס מהווה כ-
 100%מסך שכר הטרחה ששולם למשרדי רואי
החשבון המבקרים של החברה .אנו מוצאים את יחס
זה כנאות.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה  2006בע"מ

1104249

2569146

14/07/2019

מניות

 .11אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה

בעד

היחס בין היקף הפרמיה המקסימאלית לבין היקף
הכיסוי המקסימאלי ביחס לפוליסה המוצעת הינו
סביר ומקובל ביחס לשוק.

רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה  2006בע"מ

1104249

2569146

14/07/2019

מניות

 .12אישור עדכון תנאי פוליסות הביטוח לאחריות נושאי משרה ודירקטורים
של החברה וההתקשרות בהן

בעד

היחס בין היקף הפרמיה המוצעת לבין היקף הכיסוי
המוצע ביחס לפוליסה הינו סביר ומקובל ביחס לשוק.

רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה  2006בע"מ

1104249

2569146

14/07/2019

מניות

 .13הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון
ליום  31בדצמבר .2018

דיון

בי.ג'י.איי השקעות ( )1961בע"מ (בשימור)

1092709

31771

15/07/2019

מניות

 .1הקצאה פרטית מהותית לבעלת השליטה בחברה

נגד

בי.ג'י.איי השקעות ( )1961בע"מ (בשימור)

1092709

31771

15/07/2019

מניות

 .2הקצאה פרטית מהותית לדירקטור חיצוני לשעבר בחברה

הורד מסדר היום

בי.ג'י.איי השקעות ( )1961בע"מ (בשימור)

1092709

31771

15/07/2019

מניות

 .3הקצאה פרטית מהותית לדירקטור בלתי תלוי בחברה

הורד מסדר היום

בי.ג'י.איי השקעות ( )1961בע"מ (בשימור)

1092709

31771

15/07/2019

מניות

 .4הקצאה פרטית מהותית לאביו של דירקטור בחברה

נגד

גבאי מניבים ופיתוח בע"מ

771014

121853

15/07/2019

מניות

 .1הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום
 31בדצמבר  .2018ניתן לעיין בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון אשר
מצורפים לדוח התקופתי לשנת  2018אשר פורסם על-ידי החברה ביום 28
במרס ( 2019אסמכתא מספר"( )2019-01-027468 :הדוח התקופתי של
החברה לשנת .)"2018

דיון

גבאי מניבים ופיתוח בע"מ

771014

121853

15/07/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי חשבון BDO ,זיו האפט ,לכהונה כרואי
החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
של החברה ,והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

בעד

למשרד רואי החשבון יש את הניסיון המתאים
והאחריות לטפל במסמכי הביקורת והמס של
החברה.

גבאי מניבים ופיתוח בע"מ

771014

121853

15/07/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של גב' מיה גבאי -טובול כדירקטורית בחברה עד לתום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה .לפרטים אודות גב' מיה גבאי-
טובול ,ראה תקנה  26בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי של החברה
לשנת .2018

בעד

בעלת הנסיון וההשכלה המתאימים למילוי התפקיד

גבאי מניבים ופיתוח בע"מ

771014

121853

15/07/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של מר יוסף גורדון כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה .לפרטים אודות מר יוסף גורדון ,ראה
תקנה  26בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי של החברה לשנת .2018

בעד

בעל הנסיון וההשכלה המתאימים למילוי התפקיד

גבאי מניבים ופיתוח בע"מ

771014

121853

15/07/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של מר אושרי זגורי כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה .לפרטים אודות מר אושרי זגורי ,ראה
תקנה  26בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי של החברה לשנת .2018

בעד

בעל הנסיון וההשכלה המתאימים למילוי התפקיד

גבאי מניבים ופיתוח בע"מ

771014

121853

15/07/2019

מניות

 .6מינוי של מר דרור נגל כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה .לפרטים אודות מר דרור נגל ,ראה דוח זימון
האסיפה.

בעד

בעל הנסיון וההשכלה המתאימים למילוי התפקיד

צבי צרפתי ובניו השקעות ובנין ( )1992בע"מ

425017

219838

15/07/2019

מניות

 .1מינויה מחדש של נטלי משה כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד

בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי תפקידה

עסקאות עם בעלי עניין ,בהתאם לס''''  7למדיניות.
מחיר המניה משקף דיסקאונט גבוה ביחס למחיר
המניה בעסקה .כמו כן ,החברה אינה מציינת חלופות
אחרות שנבחנו.

עסקאות עם בעלי עניין ,בהתאם לס''''  7למדיניות.
מחיר המניה משקף דיסקאונט גבוה ביחס למחיר
המניה בעסקה .כמו כן ,החברה אינה מציינת חלופות
אחרות שנבחנו.

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

נימוקים

החלטת האסיפה

צבי צרפתי ובניו השקעות ובנין ( )1992בע"מ

425017

219838

15/07/2019

מניות

 .2מתן גמול לדירקטורית חיצונית

בעד

הגמול המוצע לה בגין כהונתה מהווה גמול
דירקטורים סטנדרטי

א.מ.ת .מיחשוב בע"מ

382010

667005

15/07/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ליום  31בדצמבר 2018אשר
פורסם ביום  27במרץ 2019

דיון

ללא קבלת החלטות.

א.מ.ת .מיחשוב בע"מ

382010

667005

15/07/2019

מניות

 .2למנות את רו" ח יוסף שמעוני כרואה החשבון המבקר של החברה,
ובהתאם לתקנון החברה ,להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

בעד

שכר טרחה בגין שירותי ביקורת ומס ,מהווה כ-
 100%מסך שכר הטרחה בגין השירותים שנתנו
בשנת .2018

מליסרון בע"מ

3230273

198260.1

15/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה יז') שהונפקו על ידי
החברה.

דיון

מליסרון בע"מ

3230273

198260.1

15/07/2019

איגרות חוב

 .2לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת
תקופת הנאמנות.

בעד

מליסרון בע"מ

3230273

198260.1

15/07/2019

איגרות חוב

 .3כללי -דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו /או מחזיקי אגרות
החוב.

דיון

סקייליין אינווסטמנטס אינק

1131556

492229

15/07/2019

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה

בעד

מדניות התגמול של החברה הינה הולמת וסבירה
ביחס לגודלה של החברה וביחס לחברות ציבוריות
בשוק

סקייליין אינווסטמנטס אינק

1131556

492229

15/07/2019

מניות

 .2אישור עדכון בתנאי כהונתו והעסקתו של מר בלייק ד .לאיין ,מנכ"ל
החברה

בעד

שכרו המוצע של מנכ"ל החברה הולם את גודלה
וביצועיה של החברה וזאת ביחס לחברות דומות
וברות השוואה בענף הנדל" ן ובינוי

סקייליין אינווסטמנטס אינק

1131556

492229

15/07/2019

מניות

 .3אישור מענק בשיקול דעת למר בלייק ד .לאיין ,מנכ"ל החברה ,בגין שנת
2018

נגד

אין אני מוצאים לנכון לאשר מענק בחריגה ממדיניות
התגמול של החברה בשל היעדר ביצועים ותשואה
למשקיעים

סקייליין אינווסטמנטס אינק

1131556

492229

15/07/2019

מניות

 .4אישור עדכון בתנאי העסקתו של מר בן בלוטרייך

למיטב ידיעתנו לא עלו כשלים מהותיים בתפקידו של
הנאמן בשנה החולפת

הורד מסדר היום

גירון פיתוח ובניה בע"מ

1142629

253072.9

15/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ז') שהונפקו על ידי
החברה.

דיון

גירון פיתוח ובניה בע"מ

1142629

253072.9

15/07/2019

איגרות חוב

 .2לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת
תקופת הנאמנות.

בעד

גירון פיתוח ובניה בע"מ

1142629

253072.9

15/07/2019

איגרות חוב

 .3כללי -דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו /או מחזיקי אגרות
החוב.

דיון

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח ,בעל
מערכות מחשוב ובקרה מתקדמות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110480

195641.3

15/07/2019

איגרות חוב

 .1דחיית מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה כח'') נוסח
ההחלטה :לאשר לדחות את מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב
(סדרה כח'') של החברה ,אשר היום הקובע בגינה הינו ביום 18.07.2019
( יום התשלום קבוע ליום  ,)01.08.2019למועדים הבאים :המועד הקובע
ידחה ליום  .18.08.2019יום התשלום ידחה ליום  .01.09.2019הריבית על
קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיצבר על
פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו .יודגש ,כי למעט השינוי במועדי
הריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו /או נוסף בתנאי
אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות .למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור
נועדה למנוע גריעת חלק מסדרות אגרות החוב (סדרה כח'') מן המסחר
בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי
אגרות החוב (סדרה כח'') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי
אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים
להם על פי שטרי הנאמנות ו /או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה
במועדן .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7
לזימון המצורף ,ולעניין זה ,יראו את האמור בסעיף  7להלן,

ללא המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110480

195641.3

15/07/2019

איגרות חוב

 .2הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי הריבית מעת לעת ,ובסה"כ
דחייה כוללת עד  60יום במצטבר ( מלבד דחיית המועד הנידון באסיפה זו)
נוסח ההחלטה :להסמיך את הנאמן ,לאחר התייעצות עם נציגות מחזיקי
אגרות החוב ,לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הריבית ,בתקופות שלא
יעלו על  30ימים כל דחייה ,ובלבד שסך הימים אשר יידחו בהתאם להחלטה
זו לא יעלה על  60יום (באופן מצטבר) .הריבית על קרן אגרות החוב שלא
שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר
הנאמנות על תיקוניו .יודגש כי למעט השינוי במועדי הריבית כמפורט בסעיף
זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו /או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר
הנאמנות .למען הסר ספק ,דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק
מסדרת אגרות החוב (סדרה כח') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין
בהצעת ההחלטה כאמור ,ואו בהחלטה באם תתקבל ,משום ויתור או מחילה
של מחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות
המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים להם על פי
שטר הנאמנות ו /או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן.
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7

ללא המלצה

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1120872

226821.9

15/07/2019

איגרות חוב

 .1האצלת סמכות לנאמן לדחיית מועדי תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות
החוב (סדרה ב') מעת לעת לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד)
האצלת הסמכות לנאמן ,על פי שיקול דעתו ,לדחיית מועד תשלום הקרן
והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') אשר קבוע ליום  ,30/7/19מעת לעת,
ובלבד שהמועד האחרון לתשלום לא יהיה מאוחר מיום  .29/8/19מובהר כי
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב
ההצבעה ,ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה ,כחלק
בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף
 1.1לעיל הינו רוב מיוחד של  75%ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה
למעט הנמנעים .אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל " עניין מנוגד" ,לצרכי
ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב
ההצבעה ,תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.

ללא המלצה

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ

1141639

674628.8

16/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ

1141639

674628.8

16/07/2019

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

ללא המלצה

ללא המלצה

ללא המלצה

למיטב ידיעתנו לא עלו כשלים מהותיים בתפקידו של
הנאמן בשנה החולפת

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ

1141647

621570.4

16/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ

1141647

621570.4

16/07/2019

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

פועלים אי.בי.אי-.ניהול וחיתום בע"מ

1084482

159157

16/07/2019

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
 2018ובדוח הדירקטוריון לתקופה זו.

דיון

פועלים אי.בי.אי-.ניהול וחיתום בע"מ

1084482

159157

16/07/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של  BDOזיו האפט רואי חשבון ,כרואה חשבון מבקר של
החברה ,עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון
החברה לקביעת שכרו.

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון לביצוע
ביקורת בחברה

פועלים אי.בי.אי-.ניהול וחיתום בע"מ

1084482

159157

16/07/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,שאינו דירקטור חיצוני  -רון
ויסברג

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים התפקיד

פועלים אי.בי.אי-.ניהול וחיתום בע"מ

1084482

159157

16/07/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,שאינו דירקטור חיצוני  -עדו
קוק

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים התפקיד

פועלים אי.בי.אי-.ניהול וחיתום בע"מ

1084482

159157

16/07/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,שאינו דירקטור חיצוני  -עומר
קרייזל

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים התפקיד

פועלים אי.בי.אי-.ניהול וחיתום בע"מ

1084482

159157

16/07/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,שאינו דירקטור חיצוני  -גדעון
פרייטג

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים התפקיד

פועלים אי.בי.אי-.ניהול וחיתום בע"מ

1084482

159157

16/07/2019

מניות

 .7אישור גמולו של גדעון פרייטג ,הדירקטור המכהן ,שאינו דירקטור חיצוני,
זאת בכפוף לאישור המינוי באסיפה הכללית

בעד

הגמול המוצע למר פרייטג נראה לנו כסביר בהיותו
בהתאם לחוק החברות ובהתאם לגודלה של החברה
כפי שתהיה מעת לעת

פועלים אי.בי.אי-.ניהול וחיתום בע"מ

1084482

159157

16/07/2019

מניות

 .8חידוש כהונתה של הדירקטורית החיצונית המכהנת ,עירית זינגר,
לתקופת כהונה שניה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים התפקיד

פועלים אי.בי.אי-.ניהול וחיתום בע"מ

1084482

159157

16/07/2019

מניות

 .9אישור תנאי העסקתו של רון ויסברג ,שהינו בנו של דוד ויסברג ,מבעלי
השליטה בחברה ,כיו" ר דירקטוריון החברה בהיקף של חצי משרה.

בעד

היקפי התגמולים של מר ויסברג נראים לנו כסבירים
ביחס לגודלה והיקף פעילותה של החברה

פועלים אי.בי.אי-.ניהול וחיתום בע"מ

1084482

159157

16/07/2019

מניות

 .10אישור מדיניות תגמול בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זה ,אשר תהא
בתוקף החל בשנת .2020

בעד

מדיניות התגמול המוצעת של החברה נראית לנו
כסבירה על כל מרכיביה וכמתאימה ביחס לגודלה
של חברה ולעיסוקיה של החברה

ווטרסטון פרופרטיס ,לימיטד

1140987

332038.5

16/07/2019

איגרות חוב

 .1מינוי הנאמן בהתאם לסעיף 35ב(א )1לחוק  -לאשר את מינויו של הנאמן
המכהן ,אינטגריטק נאמנויות בע"מ ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א')
של החברה עד לפרעונן המלא והסופי של אגרות החוב.

בעד

למיטב ידיעתנו לא עלו כשלים מהותיים בתפקידו של
הנאמן

ווטרסטון פרופרטיס ,לימיטד

1140987

332038.5

16/07/2019

איגרות חוב

 .2דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות

דיון

למיטב ידיעתנו לא עלו כשלים מהותיים בתפקידו של
הנאמן בשנה החולפת

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

5310156

27432

16/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

5310156

27432

16/07/2019

איגרות חוב

 .2לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן ,בהתאם לסעיף 35ב(.א )1לחוק
ניירות ערך ,תשכ"ח –  ,1968כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה יב') של
החברה ,וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב

בעד

שופרסל בע"מ

777037

5837214

16/07/2019

מניות

 .1אימוץ מדיניות תגמול מתוקנת

בעד

מדיניות התגמול של החברה על כלל רכיביה נראית
לנו כסבירה ביחד לגודלה של החברה ,ביצועיה וכן
ביחס לשוק

שופרסל בע"מ

777037

5837214

16/07/2019

מניות

 .2אישור עדכון תנאי העסקתו של מר איציק אברכהן ,מנכ"ל החברה

בעד

חבילת התגמול המוצעת למנכ" ל נראית לנו כהולמת
את התפקיד ,את ביצועי החברה וכן את גודלה

שופרסל בע"מ

777037

5837214

16/07/2019

מניות

 .3אישור תנאי התגמול של מר מאוריסיו ביאור ,יו"ר הדירקטוריון של החברה

בעד

תנאי כהונתו של מר ביאור נראים לנו כסבירים היחס
לגודלה של החברה ,ביצועה וכן ביחס לניסיונו
והשכלתו של מר ביאור

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

5310164

23090.27

16/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

5310164

23090.27

16/07/2019

איגרות חוב

 .2לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן ,בהתאם לסעיף 35ב(.א )1לחוק
ניירות ערך ,תשכ"ח –  ,1968כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה יג') של
החברה ,וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב

בעד

פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ

1139997

102020

16/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ

1139997

102020

16/07/2019

איגרות חוב

 .2לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן ,בהתאם לסעיף 35ב(.א )1לחוק
ניירות ערך ,תשכ"ח –  ,1968כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה י') של
החברה ,וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב.

בעד

אאורה השקעות בע"מ

3730421

99470.47

16/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

אאורה השקעות בע"מ

3730421

99470.47

16/07/2019

איגרות חוב

 .2לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן ,בהתאם לסעיף 35ב(.א )1לחוק
ניירות ערך ,תשכ"ח –  ,1968כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה יא') של
החברה ,וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב

בעד

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980154

719549.4

16/07/2019

איגרות חוב

 .1בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות החלופה אשר תקבל את מירב
הקולות ,מבין החלופות המפורטות בסעיפים  1-3להלן ,תהיה החלופה אשר
תבחר .נוסח ההחלטה :לאשר מינוי נציג אחד ( )1בנציגות

ללא המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980154

719549.4

16/07/2019

איגרות חוב

 .2בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות החלופה אשר תקבל את מירב
הקולות ,מבין החלופות המפורטות בסעיפים  1-3להלן ,תהיה החלופה אשר
תבחר .נוסח ההחלטה :לאשר מינוי שני נציגים ( )2בנציגות

ללא המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980154

719549.4

16/07/2019

איגרות חוב

 .3בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות החלופה אשר תקבל את מירב
הקולות ,מבין החלופות המפורטות בסעיפים  1-3להלן ,תהיה החלופה אשר
תבחר .נוסח ההחלטה :לאשר מינוי שלושה נציגים ( )3בנציגות

ללא המלצה

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון

למיטב ידיעתנו לא עלו כשלים מהותיים בתפקידו של
הנאמן בשנה החולפת

למיטב ידיעתנו לא עלו כשלים מהותיים בתפקידו של
הנאמן בשנה החולפת

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח ,בעל
מערכות מחשוב ובקרה מתקדמות

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח ,בעל
מערכות מחשוב ובקרה מתקדמות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980154

719549.4

16/07/2019

איגרות חוב

 .4זהות חברי הנציגות בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם לחלופת
מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה בסעיפים 1-3
לעיל .כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי
לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים .מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא
יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם ,יראו אותו כאילו חילק את קולותיו
באופן שווה בין המועמדים שבחר .נוסח ההחלטה :לאשר למנות את
פרפורמנס שוקי הון ( )1992בע"מ (באמצעות מר אדוארד קלר) כחבר
נציגות .הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים והצעת שכ"ט מצ"ב כ -נספח ב'
לכתב ההצבעה.

ללא המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980154

719549.4

16/07/2019

איגרות חוב

 .5זהות חברי הנציגות בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם לחלופת
מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה בסעיפים 1-3
לעיל .כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי
לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים .מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא
יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם ,יראו אותו כאילו חילק את קולותיו
באופן שווה בין המועמדים שבחר .נוסח ההחלטה :לאשר למנות את מר אלי
אקסלרוד כחבר נציגות .הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים והצעת שכ"ט
מצ"ב כ -נספח ג' לכתב ההצבעה.

ללא המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980154

719549.4

16/07/2019

איגרות חוב

 .6זהות חברי הנציגות בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם לחלופת
מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה בסעיפים 1-3
לעיל .כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי
לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים .מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא
יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם ,יראו אותו כאילו חילק את קולותיו
באופן שווה בין המועמדים שבחר .נוסח ההחלטה :לאשר למנות את מר
עופר גזית כחבר נציגות .הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים והצעת שכ"ט
מצ"ב כ -נספח ד' לכתב ההצבעה.

ללא המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980154

719549.4

16/07/2019

איגרות חוב

 .7זהות חברי הנציגות בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם לחלופת
מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה בסעיפים 1-3
לעיל .כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי
לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים .מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא
יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם ,יראו אותו כאילו חילק את קולותיו
באופן שווה בין המועמדים שבחר .נוסח ההחלטה :לאשר למנות את קויוטי
אינווטסמנטס בע"מ (ד"ר דוד (דייבי) דישטניק וד"ר רועי צוקרמן) כחבר
נציגות .הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים והצעת שכ"ט מצ"ב כ -נספח ה'
לכתב ההצבעה.

ללא המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980154

719549.4

16/07/2019

איגרות חוב

 .8בחירת יועץ משפטי לאשר את מינויו של עורך הדין אשר יקבל את מירב
הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים  8-9להלן ,לייצוג משפטי של
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') והנאמן וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה
המצורף לכתב ההצבעה .כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים
שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים .מחזיק שיבחר
במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם ,יראו אותו כאילו
חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר .נוסח ההחלטה :לאשר
למנות את משרד גיסין ושות' ומשרד ברקמן ושות' כיועצים משפטיים .הסכמי
שכר הטרחה המוצעים מצ"ב כ-נספח ז' לכתב ההצבעה.

ללא המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980154

719549.4

16/07/2019

איגרות חוב

 .9בחירת יועץ משפטי לאשר את מינויו של עורך הדין אשר יקבל את מירב
הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים  8-9להלן ,לייצוג משפטי של
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') והנאמן וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה
המצורף לכתב ההצבעה .כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים
שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים .מחזיק שיבחר
במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם ,יראו אותו כאילו
חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר .נוסח ההחלטה :לאשר
למנות את משרד ארדינסט ,בן נתן ,טולידנו ושות' כיועצים משפטיים .הסכם
שכר הטרחה המוצע מצ"ב כ -נספח ח' לכתב ההצבעה.

ללא המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980154

719549.4

16/07/2019

איגרות חוב

 .10בחירת יועץ כלכלי לאשר את מינויו של היועץ הכלכלי אשר יקבל את
מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים  10-12להלן ,להיות יועץ
כלכלי מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') והנאמן וזאת בהתאם להסכם
שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה  .כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל
אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים.
מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם,
יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר .נוסח
ההחלטה :לאשר למנות את מר עמנואל אבנר כיועץ כלכלי .הסכם שכר
הטרחה המוצע מצ"ב כ -נספח ט' לכתב ההצבעה.

ללא המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980154

719549.4

16/07/2019

איגרות חוב

 .11בחירת יועץ כלכלי לאשר את מינויו של היועץ הכלכלי אשר יקבל את
מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים  10-12להלן ,להיות יועץ
כלכלי מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') והנאמן וזאת בהתאם להסכם
שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה  .כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל
אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים.
מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם,
יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר .נוסח
ההחלטה :לאשר למנות את מר שרון זאורבך כיועץ כלכלי .הסכם שכר
הטרחה המוצע מצ"ב כ -נספח י' לכתב ההצבעה. .

ללא המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980154

719549.4

16/07/2019

איגרות חוב

 .12בחירת יועץ כלכלי לאשר את מינויו של היועץ הכלכלי אשר יקבל את
מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים  10-12להלן ,להיות יועץ
כלכלי מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') והנאמן וזאת בהתאם להסכם
שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה  .כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל
אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים.
מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם,
יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר .נוסח
ההחלטה :לאשר למנות את פרופ' אהרון (רוני) עפר -דיגר יעוץ כלכלי ופיננסי
בע" מ כיועץ כלכלי .הסכם שכר הטרחה המוצע מצ"ב כ -נספח יא' לכתב
ההצבעה.

ללא המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980154

719549.4

16/07/2019

איגרות חוב

 .בחירת יועץ כלכלי לאשר את מינויו של היועץ הכלכלי אשר יקבל את
מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים  10-12להלן ,להיות יועץ
כלכלי מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט'') והנאמן וזאת בהתאם להסכם
שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה  .כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל
אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים.
מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם,
יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר .נוסח
ההחלטה :לאשר למנות את קויוטי אינווטסמנטס בע"מ (ד"ר דוד (דייבי)
דישטניק וד"ר רועי צוקרמן) כיועץ כלכלי .הסכם שכר הטרחה המוצע מצ"ב כ-
נספח יב'' לכתב ההצבעה.

ללא המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

ישרס חברה להשקעות בע"מ

6130223

602790.1

16/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

ישרס חברה להשקעות בע"מ

6130223

602790.1

16/07/2019

איגרות חוב

 .2לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן ,בהתאם לסעיף 35ב(.א )1לחוק
ניירות ערך ,תשכ"ח –  ,1968כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה טז') של
החברה ,וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב.

מדלי קפיטל קורפוריישן

1143155

415514.6

16/07/2019

איגרות חוב

 .1לאשר את התיקון לשטר הנאמנות בנוסח שפורסם על ידי החברה בדיווח
מידי ביום  4.7.19אסמכתא 2019-02-057315 :וכן להסמיך את הנאמן
לחתום על המסמכים הנדרשים ,לרבות התיקון לשטר .מובהר ,כי בהתאם
לסעיף (1.2א) לתשקיף החברה מיום  23בינואר  2018התחייבה החברה כי
ככל שלא קיימת מגבלה על פי דיני ארה"ב החלים על החברה ,לאשר בבית
משפט בישראל הליך של הסדר או פשרה לפי סעיף  350לחוק החברות ,אם
תפעל לשינוי תנאי ניירות הערך או למחיקת ניירות הערך מהרישום למסחר
ביוזמת החברה ,היא תפנה לבית משפט בישראל לצורך אישור הפעולות
כאמור על פי סעיף  350לחוק החברות .כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה
זו מאשרים מחזיקי אגרות החוב כי הם אינם מתנגדים לכך שהליך תיקון
שטר הנאמנות יבוצע באמצעות החלטה זו ולא יידרש לשם התיקון אישורו
של בית המשפט לפי סעיף  350כאמור .זאת ,מבלי לגרוע מכך כי יתכן שלפי
דרישת הבורסה לניירות ערך בת"א בע" מ או מטעמים אחרים ידרש הליך
שכזה .מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון
שבנספח א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב
ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .אופן בדיקת מעמדו של
מ

פז חברת הנפט בע"מ

1142595

1544529

16/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

פז חברת הנפט בע"מ

1142595

1544529

16/07/2019

איגרות חוב

 .2לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן ,בהתאם לסעיף 35ב(.א )1לחוק
ניירות ערך ,תשכ"ח –  ,1968כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של
החברה ,וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב.

בעד

סטרווד ווסט לימיטד

1143544

370643

16/07/2019

איגרות חוב

 .1זהות היועץ המשפטי לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ משפטי במסגרת
אסיפת ההצבעה מיום  ,4.7.2019קביעת זהות היועץ המשפטי מבין
המועמדים שבסעיפים  1ו 2-להלן :סדר הצגת המועמדים הוא אקראי
לחלוטין .גיסין ושות' ,עורכי דין – באמצעות עורכי הדין גיא גיסין ויעל
הרשקוביץ ,וכן משרד  Chapman and Cutler LLPבאמצעות עורך הדין
 , Michael Friedmanבהתאם להצעת שכה"ט והצעת ההתקשרות המצ"ב
כנספח 1.1א לכתב ההצבעה .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות
השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את האמור
בנספח א' לכתב ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .כל
מחזיק רשאי להצביע בעד אחד מהיועצים המשפטיים שבסעיפים  1ו2-
בלבד .ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מהיועצים המשפטיים
המוצעים ,הצבעתו בסעיפים  1ו 2-תיפסל .היועץ המשפטי שייבחר יהא
המועמד אשר קיבל את מירב הקולות.

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון

בעד

נימוקים

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח ,בעל
מערכות מחשוב ובקרה מתקדמות

ללא המלצה

ללא המלצה

דיון

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח ,בעל
מערכות מחשוב ובקרה מתקדמות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

סטרווד ווסט לימיטד

1143544

370643

16/07/2019

איגרות חוב

 .2זהות היועץ המשפטי לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ משפטי במסגרת
אסיפת ההצבעה מיום  ,4.7.2019קביעת זהות היועץ המשפטי מבין
המועמדים שבסעיפים  1ו 2-לעיל ולהלן :סדר הצגת המועמדים הוא אקראי
לחלוטין .ארדינסט ,בן נתן ,טולדיאנו ושות' – באמצעות עורכי הדין רענן קליר
ואלון בנימיני ,וכן משרד  Vedder Priceבאמצעות עורך הדין .Michael L
 ,Scheinבהתאם להצעת שכה"ט והצעת ההתקשרות המצ"ב כנספח 1.1ב
לכתב ההצבעה .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון
שבנספח א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב
ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .כל מחזיק רשאי
להצביע בעד אחד מהיועצים המשפטיים שבסעיפים  1ו 2-בלבד .ככל שמי
מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מהיועצים המשפטיים המוצעים ,הצבעתו
בסעיפים  1ו 2-תיפסל .היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את
מירב הקולות.

ללא המלצה

סטרווד ווסט לימיטד

1143544

370643

16/07/2019

איגרות חוב

 .3זהות היועץ הכלכלי לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ כלכלי במסגרת
אסיפת ההצבעה – קביעת זהות היועץ הכלכלי מבין המועמדים שבסעיפים
 4- 3להלן :סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין .רו" ח עומר סרבינסקי
ורו" ח יצחק עידן –וכן ממשרד  Dabby Investmentsמר רונאל בן דוב,
בהתאם להצעת שכה"ט והצעת ההתקשרות המצ"ב כנספח 1.2א לכתב
ההצבעה ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח
א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה,
כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .כל מחזיק רשאי להצביע בעד
אחד מהיועצים הכלכליים שבסעיפים  3ו 4-להלן בלבד .ככל שמי
מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מהיועצים הכלכליים המוצעים ,הצבעתו
בסעיפים  3ו 4-תיפסל .היועץ הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את
מירב הקולות.

ללא המלצה

סטרווד ווסט לימיטד

1143544

370643

16/07/2019

איגרות חוב

 .4זהות היועץ הכלכלי לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ כלכלי במסגרת
אסיפת ההצבעה – קביעת זהות היועץ הכלכלי מבין המועמדים שבסעיפים
 4- 3לעיל ולהלן :סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטיןCrowe .
( )Israelעובדיה פיק קריכלי ושות' – באמצעות רואי החשבון אריה עובדיה
ויניב כהן ,וכן באמצעות ד"ר אסתרי גילעז-רן ,רו"ח ,בהתאם להצעת שכה"ט
המצ"ב כנספח 1.2ב לכתב ההצבעה .ההחלטה בסעיף זה כפופה
להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את
האמור בנספח א' לכתב ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה
הנ"ל .כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד מהיועצים הכלכליים שבסעיפים  3ו-
 4לעיל ולהלן בלבד .ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מהיועצים
הכלכליים המוצעים ,הצבעתו בסעיפים  3ו 4-תיפסל .היועץ הכלכלי שייבחר
יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות.

ללא המלצה

תדביק בע"מ (מחוקה)

443010

0

17/07/2019

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים לשנת 2018

דיון

תדביק בע"מ (מחוקה)

443010

0

17/07/2019

מניות

 .2אישור מינויו מחדש של מר גיל דרורי כדירקטור בחברה

נגד

החלטת האסיפה

נימוקים

דיון

 .2אנו מתנגדים באופן עיקבי למינוי דירקטורים
בחברות שנמחקו ממסחר ,והתרשמנו כי דירק''''
החברה לא פעל ע" מ להחזיר את המניה לפעילות
מסחר תקינה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

תדביק בע"מ (מחוקה)

443010

0

17/07/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של מר אריה שור כדירקטור בחברה

נגד

אנו מתנגדים באופן עיקבי למינוי דירקטורים
בחברות שנמחקו ממסחר ,והתרשמנו כי דירק''
החברה לא פעל ע" מ להחזיר את המניה לפעילות
מסחר תקינה

תדביק בע"מ (מחוקה)

443010

0

17/07/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של מר אלימלך מרון כדירקטור בחברה ואישור תנאי כהונתו

נגד

אנו מתנגדים באופן עיקבי למינוי דירקטורים
בחברות שנמחקו ממסחר ,והתרשמנו כי דירק''
החברה לא פעל ע" מ להחזיר את המניה לפעילות
מסחר תקינה

תדביק בע"מ (מחוקה)

443010

0

17/07/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של הגב' רנית רנד כדירקטורית בחברה ואישור תנאי כהונתה

נגד

אנו מתנגדים באופן עיקבי למינוי דירקטורים
בחברות שנמחקו ממסחר ,והתרשמנו כי דירק''
החברה לא פעל ע" מ להחזיר את המניה לפעילות
מסחר תקינה

תדביק בע"מ (מחוקה)

443010

0

17/07/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של מר אמנון כהן כדירקטור בחברה ואישור תנאי כהונתו

נגד

אנו מתנגדים באופן עיקבי למינוי דירקטורים
בחברות שנמחקו ממסחר ,והתרשמנו כי דירק''
החברה לא פעל ע" מ להחזיר את המניה לפעילות
מסחר תקינה

תדביק בע"מ (מחוקה)

443010

0

17/07/2019

מניות

 .7מינוי מחדש של מר מיכאל סתו כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואישור
תנאי כהונתו

נגד

אנו מתנגדים באופן עיקבי למינוי דירקטורים
בחברות שנמחקו ממסחר ,והתרשמנו כי דירק''''
החברה לא פעל ע" מ להחזיר את המניה לפעילות
מסחר תקינה

תדביק בע"מ (מחוקה)

443010

0

17/07/2019

מניות

 .8מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט כראוי החשבון המבקרים
של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם

בעד

ב.משרד זיו האפט ,פירמת ראיית חשבון ויעוץ עסקי,
הינה חלק מהרשת הבינלאומית  BDOהפרושה
בלמעלה מ 110 -מדינות

תדביק בע"מ (מחוקה)

443010

0

17/07/2019

מניות

 .1אישור התקשרות בהסכם ניהול עם חברת ניהול לקבלת שירותים של
ניהול משאבי אנוש בחברה בידי גב' רות תמיר – דרורי

נגד

בכל עת שחברה מחוקה ממסחר ,ותעלה הצעה
לסדר היום של אסיפה כללית לפיה בעלי מניות
המיעוט יתבקשו לאשר תגמול לבעל השליטה או
קרוביו או מינוי מחדש של דירקטור בחברה ,אנו
נשקול להמליץ להתנגד במידה ונתרשם שהחברה
לא עשתה די בכדי לחזור לפעילות מסחר תקינה.
החברה מחוקה ממסחר החל משנת ,2010
להערכתנו תקופה ארוכה מידי מבלי שנעשו להבנתנו
מהלכים מעשיים ופומביים אשר יאפשרו את חזרתה
למסחר תקין.

תדביק בע"מ (מחוקה)

443010

0

17/07/2019

מניות

 .2אישור התקשרות בהסכם ניהול עם חברת הניהול הנ"ל לקבלת שירותים
של ניהול חטיבת מוצרי חוויה בחברה בידי מר עמית דרורי ,שהוא מבעלי
השליטה

נגד

בכל עת שחברה מחוקה ממסחר ,ותעלה הצעה
לסדר היום של אסיפה כללית לפיה בעלי מניות
המיעוט יתבקשו לאשר תגמול לבעל השליטה או
קרוביו או מינוי מחדש של דירקטור בחברה ,אנו
נשקול להמליץ להתנגד במידה ונתרשם שהחברה
לא עשתה די בכדי לחזור לפעילות מסחר תקינה.
החברה מחוקה ממסחר החל משנת ,2010
להערכתנו תקופה ארוכה מידי מבלי שנעשו להבנתנו
מהלכים מעשיים ופומביים אשר יאפשרו את חזרתה
למסחר תקין.

תדביק בע"מ (מחוקה)

443010

0

17/07/2019

מניות

 .3אישור התקשרות החברה בהסכם עם מר אייל תמיר להעסקתו בתפקיד
מנהל פעילות חו" ל של חברות בנות בתחום עיטור האריזה ()Labeling

נגד

בכל עת שחברה מחוקה ממסחר ,ותעלה הצעה
לסדר היום של אסיפה כללית לפיה בעלי מניות
המיעוט יתבקשו לאשר תגמול לבעל השליטה או
קרוביו או מינוי מחדש של דירקטור בחברה ,אנו
נשקול להמליץ להתנגד במידה ונתרשם שהחברה
לא עשתה די בכדי לחזור לפעילות מסחר תקינה.
החברה מחוקה ממסחר החל משנת ,2010
להערכתנו תקופה ארוכה מידי מבלי שנעשו להבנתנו
מהלכים מעשיים ופומביים אשר יאפשרו את חזרתה
למסחר תקין.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

תדביק בע"מ (מחוקה)

443010

0

17/07/2019

מניות

 .4אישור התקשרות בהסכם ניהול עם חברת הניהול הנ" ל לקבלת שירותי
ניהול כללי לחברה בידי מר גיל דרורי ,שהוא דירקטור ומבעלי השליטה
בחברה

נגד

בכל עת שחברה מחוקה ממסחר ,ותעלה הצעה
לסדר היום של אסיפה כללית לפיה בעלי מניות
המיעוט יתבקשו לאשר תגמול לבעל השליטה או
קרוביו או מינוי מחדש של דירקטור בחברה ,אנו
נשקול להמליץ להתנגד במידה ונתרשם שהחברה
לא עשתה די בכדי לחזור לפעילות מסחר תקינה.
החברה מחוקה ממסחר החל משנת ,2010
להערכתנו תקופה ארוכה מידי מבלי שנעשו להבנתנו
מהלכים מעשיים ופומביים אשר יאפשרו את חזרתה
למסחר תקין.

תדביק בע"מ (מחוקה)

443010

0

17/07/2019

מניות

 .5אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה

נגד

א .היות ואנו לא מבינים את הסיבות בגינן מובאת
בקשת החברה במועד זה וכן אין כל אינדקציה לכך
בדו"ח הזימון ,אנו נאלץ להתנגד מהצעה שעל סדר
היום

לוינסקי עופר בע"מ

2000107

51101.02

17/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

לוינסקי עופר בע"מ

2000107

51101.02

17/07/2019

איגרות חוב

 .2לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן ,בהתאם לסעיף 35ב(.א )1לחוק
ניירות ערך ,תשכ"ח –  ,1968כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של
החברה ,וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב

בעד

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

1142645

342541.1

17/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

1142645

342541.1

17/07/2019

איגרות חוב

 .2לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן ,בהתאם לסעיף 35ב(.א )1לחוק
ניירות ערך ,תשכ"ח –  ,1968כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של
החברה ,וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב

בעד

למיטב ידיעתנו לא עלו כשלים מהותיים בתפקידו של
הנאמן בשנה החולפת

דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת

475020

12043339

17/07/2019

בעד

עסקאות עם בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות.
תמיכתנו הינה בשל מהותיות העסקה שעל סדר
היום והגבלת שכ"ט העודף למפקח מראש וכן
הפניית העבודה ברובה לטובת צד ג'' בתנאי גב אל
גב

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

880275

17/07/2019

מניות

 .1אישור התקשרות החברה בעסקה עם בעל השליטה בחברה במסגרתה
תבוטלנה הזכויות העודפות הצמודות למניות היסוד של החברה בתמורה
לשבעה עשר מיליון כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות רגילות של
החברה והכל בהתאם לתנאים המפורטים בזימון האסיפה

נגד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות עסקאות עם
בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות .הסתייגותנו
הינה בהעדר השתכנעותנו כי המתווה אינו משקף
שיח מקדים וכי עסקאות דומות בעבר שיקפו תנאים
פחותים.

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

880275

17/07/2019

מניות

 .2תיקון תזכיר והחלפת תקנון החברה ,והגדלת הונה הרשום

נגד

שינויים בתקנון החברה ובמתכונת דיווח ,בהתאם
לס''  16למדיניות .הפעולה המובאת הינה כחלק
ממהלך משלים לעסקה בס'' .1

יחידת השתתפות  .1אישור תקציב למפקח לליווי הליך השינוי המבני

דיון

למיטב ידיעתנו לא נפלו כשלים מהותיים בתפקוד
הנאמן

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

איירפורט סיטי בע"מ

1140110

530178.2

17/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

איירפורט סיטי בע"מ

1140110

530178.2

17/07/2019

איגרות חוב

 .2לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן ,בהתאם לסעיף 35ב(.א )1לחוק
ניירות ערך ,תשכ"ח –  ,1968כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של
החברה ,וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב.

בעד

אגוד הנפקות בע"מ

1141878

17/07/2019

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

אגוד הנפקות בע"מ

1141878

17/07/2019

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של כתבי ההתחייבות הנדחים
(סדרה כא) של החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך
הקולות של מחזיקי כתבי התחייבויות הנדחים המשתתפים בהצבעה.
המדדים לקביעת קיומו של עניין מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו :כמפורט
בנספח א' לכתב ההצבעה.

בעד

חברת גב-ים לקרקעות בע"מ

7590151

844235.1

17/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

חברת גב-ים לקרקעות בע"מ

7590151

844235.1

17/07/2019

איגרות חוב

 .2לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן ,בהתאם לסעיף 35ב(.א )1לחוק
ניירות ערך ,תשכ"ח –  ,1968כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ח') של
החברה ,וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב.

בעד

דור אלון אנרגיה בישראל ( )1988בע"מ

1140656

284668.4

18/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

דור אלון אנרגיה בישראל ( )1988בע"מ

1140656

284668.4

18/07/2019

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

מנועי בית שמש אחזקות ( )1997בע"מ

1081561

853357

18/07/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדו" ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום 31/12/2018

דיון

מנועי בית שמש אחזקות ( )1997בע"מ

1081561

853357

18/07/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה – משרד
 KPMGסומך חייקין והסמכת הדירקטוריון ו/או הנהלת החברה לקבוע את
שכרו

בעד

רואה בחשבון הינו בעל הידע וההשכלה לביצוע
ביקורת בחברה

מנועי בית שמש אחזקות ( )1997בע"מ

1081561

853357

18/07/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של ה" ה גילון בק (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

מנועי בית שמש אחזקות ( )1997בע"מ

1081561

853357

18/07/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של ה" ה ישי דוידי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד לאסיפה השנתית הבאה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

מנועי בית שמש אחזקות ( )1997בע"מ

1081561

853357

18/07/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של ה" ה יצחק גת כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד לאסיפה השנתית הבאה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

מנועי בית שמש אחזקות ( )1997בע"מ

1081561

853357

18/07/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של ה" ה יוסי וייס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד לאסיפה השנתית הבאה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

מנועי בית שמש אחזקות ( )1997בע"מ

1081561

853357

18/07/2019

מניות

 .7מינוי מחדש של ה" ה ענת יקיר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת
כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

למיטב ידיעתנו לא עלו כשלים מהותיים בתפקידו של
הנאמן בשנה החולפת

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח ,בעל
מערכות מחשוב ובקרה מתקדמות

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח ,בעל
מערכות מחשוב ובקרה מתקדמות

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח ,בעל
מערכות מחשוב ובקרה מתקדמות

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

מנועי בית שמש אחזקות ( )1997בע"מ

1081561

853357

18/07/2019

מניות

 .8לאשר את הארכת תוקף כתב השיפוי הקיים בחברה לדירקטורים מטעם
בעלת השליטה (ה" ה גילון בק וישי דוידי) לתקופה של שלוש ( )3שנים
ממועד אישור האסיפה

בעד

כתב השיפוי נראה לנו כסביר בהיותו מוגבל בתשלום
שיפוי שלא יעבור את ה 25%-מהונה של החברה
במועד תשלום השיפוי

מנועי בית שמש אחזקות ( )1997בע"מ

1081561

853357

18/07/2019

מניות

 .9לאשר את התקשרות החברה בשירותי ניהול עם מר גילון בק כיו"ר
דירקטוריון פעיל לתקופה של שלוש שנים בתוקף החל ממועד אישור האסיפה

בעד

אנו מעריכים את התגמול המוצע למר בק כסביר
בהיקפו ביחס לגודלה של החברה ותוצאותיה בשנים
האחרונות

מנועי בית שמש אחזקות ( )1997בע"מ

1081561

853357

18/07/2019

מניות

 .10לאשר את מינוי של מר גיורא סרצנסקי כדירקטור חיצוני בחברה
לתקופת כהונה נוספת בת שלוש ( )3שנים ,ולאשר לו תגמול ,לרבות ביטוח
והסדר שיפוי ,כמפורט בדוח זימון האסיפה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

הפניקס גיוסי הון ()2009בע"מ

1139815

857988.3

18/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

הפניקס גיוסי הון ()2009בע"מ

1139815

857988.3

18/07/2019

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

וורטון פרופרטיז (בי.וי.איי) לימיטד

1140169

893384.8

18/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

וורטון פרופרטיז (בי.וי.איי) לימיטד

1140169

893384.8

18/07/2019

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

רובוגרופ ט.א.ק בע"מ

266015

48344

18/07/2019

מניות

לאשר מחדש את מדיניות התגמול של החברה לתקופה של  3שנים ,החל
מיום  10באוקטובר 2019

ללא המלצה

רובוגרופ ט.א.ק בע"מ

266015

48344

18/07/2019

מניות

 .2לאשר מחדש את תנאי כהונתו והעסקתו של מר עידו ירושלמי ,אשר נמנה
על בעלי השליטה בחברה ,כמנכ"ל חברת בת בבעלות ושליטה מלאה של
החברה ,וזאת לתקופה של  3שנים ,החל מיום  1ביולי  ,2019לרבות עדכונו
וכן לאשר מחדש מתן גמול דירקטורים בעבורו ,ללא שינוי ,הכול כמפורט
בזימון האסיפה.

ללא המלצה

רובוגרופ ט.א.ק בע"מ

266015

48344

18/07/2019

מניות

 .3לאשר את חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב' אורית
דויטש ,סמנכ" ל מכירות ופרויקטים בינ" ל שהינה קרובה של מר יורם דויטש,
בעל השליטה בחברה ,וזאת לתקופה של  3שנים ,החל מיום  10באוקטובר
 ,2019ללא שינוי ,למעט מתן האפשרות לעדכון הרכיב הקבוע כמפורט
בזימון האסיפה.

ללא המלצה

רובוגרופ ט.א.ק בע"מ

266015

48344

18/07/2019

מניות

 .4לאשר מחדש וללא שינוי מתן פטור ושיפוי למר גילאי דולב לתקופה של 3
שנים.

ללא המלצה

רובוגרופ ט.א.ק בע"מ

266015

48344

18/07/2019

מניות

 .5לאשר מחדש וללא שינוי את התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי
שיווק ומכירה מאת חברה קשורה למר יורם דויטש ,בעל השליטה בחברה,
לתקופה של  3שנים החל מיום  24באוגוסט .2019

ללא המלצה

רובוגרופ ט.א.ק בע"מ

266015

48344

18/07/2019

מניות

 .6לאשר מחדש את מינויו של יו"ר הדירקטוריון ,מר יורם דויטש ,לתקופת
כהונה נוספת ,עד לאסיפה השנתית הבאה.

ללא המלצה

דיון

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח ,בעל
מערכות מחשוב ובקרה מתקדמות

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח ,בעל
מערכות מחשוב ובקרה מתקדמות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

רובוגרופ ט.א.ק בע"מ

266015

48344

18/07/2019

מניות

 .7לאשר מחדש את מינויו של הדירקטור ,מר עידו ירושלמי ,לתקופת כהונה
נוספת ,עד לאסיפה השנתית הבאה.

ללא המלצה

רובוגרופ ט.א.ק בע"מ

266015

48344

18/07/2019

מניות

 .8לאשר מחדש את מינויו של הדירקטור ,מר גילאי דולב ,לתקופת כהונה
נוספת ,עד לאסיפה השנתית הבאה.

ללא המלצה

רובוגרופ ט.א.ק בע"מ

266015

48344

18/07/2019

מניות

 .9לאשר מחדש את מינויו של הדירקטור הבלתי תלוי ,מר ערן בן עזר,
לתקופת כהונה נוספת ,עד לאסיפה השנתית הבאה.

ללא המלצה

רובוגרופ ט.א.ק בע"מ

266015

48344

18/07/2019

מניות

 .10לאשר מחדש את מינויו של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' ,כרואה
החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה.

ללא המלצה

החלטת האסיפה

רובוגרופ ט.א.ק בע"מ

266015

48344

18/07/2019

מניות

 .11דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנת .2018

דיון

דיון

בנק לאומי לישראל בע"מ

604611

37092699

18/07/2019

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדו" ח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר  .2018לפרטים נוספים ,ראו סעיף  1.1לדוח המיידי בדבר
כינוס אסיפה כללית שנתית המצורף לטופס זה (להלן" :הדוח המיידי")

דיון

דיון

בנק לאומי לישראל בע"מ

604611

37092699

18/07/2019

מניות

 .2למנות מחדש את משרדי רואי החשבון סומך חייקין ( )KPMGוקוסט פורר
גבאי את קסירר ( )EYכרו"ח מבקרים משותפים של הבנק ,לתקופה שתחל
ממועד האסיפה הכללית השנתית הנוכחית ועד למועד אישור הדוחות
הכספיים השנתיים של הבנק לשנת ( 2019להלן" :מועד הסיום") ולהסמיך
את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם .לפרטים נוספים בקשר עם מינוי
מחדש של משרדי רואי החשבון ,ראו סעיף  1.2לדוח המיידי

בעד

בנק לאומי לישראל בע"מ

604611

37092699

18/07/2019

מניות

 .3למנות את משרד סומך חייקין ( )KPMGומשרד ברייטמן אלמגור זהר
ושות' ( )Deloitteכרואי חשבון מבקרים משותפים של הבנק ,לתקופה
שממועד הסיום ,כהגדרתו לעיל ,ועד למועד האסיפה הכללית השנתית
הבאה של הבנק ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם .לפרטים
נוספים בקשר עם מינוי משרדי רואי החשבון ,ראו סעיף  1.2לדוח המיידי.

בעד

נימוקים

סך שכר הטרחה ששולם למשרד רואי החשבון
המבקרים בגין שירותי ביקורת ומס בשנת 2018
מהווה שיעור של  78%מסך שכר הטרחה הכולל
ששולם .אנו מוצאים את יחס זה כמקובל.

שני המשרדים הינם משרדים מובילים ובעלי ידע
ומיומנות לבצע ביקורת בבנק בהתאם לגודלו
ולמורכבות פעילותו

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

בנק לאומי לישראל בע"מ

604611

37092699

18/07/2019

מניות

 .4למנות את הגב' אירית שלומי כדירקטור במעמד "דירקטור אחר"
( דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 11ד(א)( )2לפקודת הבנקאות
( 1941להלן" :פקודת הבנקאות"" ,דירקטור במעמד דירקטור אחר")
לתקופה של  3שנים ,בכפוף לאישור המפקחת על הבנקים ,או אי
התנגדותה ,והחל ממועד קבלת האישור או היעדר ההתנגדות כאמור ולא
לפני יום  6בספטמבר  ( 2019מועד סיום כהונתה של גב' אסתר לבנון
כדירקטור בבנק) .הגב' אירית שלומי הוצעה על ידי הוועדה למינוי
דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות
(רישוי) ,תשמ"א( 1981-להלן" :חוק הבנקאות") ,ובהתאם לקבוע בסעיפים
11ד(א)( )1ו )2(-לפקודת הבנקאות .יצוין ,כי באסיפה כללית זו עומד
לבחירה דירקטור אחד ( )1לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור אחר".
ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים
להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור במעמד "דירקטור
אחר" .לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק ,ראו
סעיפים  1.3ו 2.1-לדוח המיידי ,וכן הצהרה וקורות החיים של המועמד
המצ"ב.

בעד

בנק לאומי לישראל בע"מ

604611

37092699

18/07/2019

מניות

 .5למנות את מר חיים יעקב קרופסקי כדירקטור במעמד "דירקטור אחר"
לתקופת של  3שנים ,בכפוף לאישור המפקחת על הבנקים ,או אי
התנגדותה ,והחל ממועד קבלת האישור או היעדר ההתנגדות כאמור ולא
לפני יום  6בספטמבר  ( 2019מועד סיום כהונתה של גב' אסתר לבנון
כדירקטור בבנק) מר חיים יעקב קרופסקי הוצע על ידי הוועדה למינוי
דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות
ובהתאם לקבוע בסעיפים 11ד(א)( )1ו )2(-לפקודת הבנקאות .יצוין ,כי
באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד ( )1לדירקטוריון הבנק
במעמד "דירקטור אחר" .ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד
והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה
כדירקטור במעמד "דירקטור אחר" .לפרטים נוספים בקשר עם מינוי
הדירקטורים לדירקטוריון הבנק ,ראו סעיפים  1.3ו 2.1-לדוח המיידי ,וכן
הצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.

בעד

בנק לאומי לישראל בע"מ

604611

37092699

18/07/2019

מניות

 .6לאשר הצעת  12,364מניות רגילות בנות  1ש" ח ערך נקוב של הבנק למר
דוד ברודט ,יו"ר הדירקטוריון ,במסגרת מתאר להצעת מניות שבבעלות
מדינת ישראל לעובדי הבנק אשר פורסם במגנ"א ביום  20בנובמבר 2018
ובהתאם לתנאיו .לפרטים נוספים בקשר עם אישור השתתפות יו"ר
הדירקטוריון בהצעת מניות ע" י המדינה לעובדי הבנק כמפורט במתאר
להצעת מניות שבבעלות המדינה לעובדי הבנק שפורסם ביום  20בנובמבר
 ,2018ראו סעיף  1.4לדוח המיידי.

בעד

המשביר  365החזקות בע"מ

1104959

146870

18/07/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018

דיון

המשביר  365החזקות בע"מ

1104959

146870

18/07/2019

מניות

אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע
את שכרו לשנת 2019

בעד

ברייטמן אלמגור זהר הי ªה בין הפירמות הגדולות
בישראל למתן שירותי חשבוªאות וביקורת ,מסים
וייעוץ .הפירמה משרתת למעלה מ 150 -חברות
שמªיותיהן ªסחרות בישראל

המשביר  365החזקות בע"מ

1104959

146870

18/07/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של מר רמי שביט לכהונת דירקטור בחברה

בעד

בעל הנסיון הנדרש למילוי התפקיד

החלטת האסיפה

נימוקים

בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

התנאים המוצעים ליו" ר הינם בתנאים זהים ביחס
לכלל עובדי הבנק לרבות נושאי המשרה בו.

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

נימוקים

החלטת האסיפה

המשביר  365החזקות בע"מ

1104959

146870

18/07/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של גב' דבורה יצחקי לכהונת דירקטורית בחברה

בעד

בעלת הנסיון הנדרש למילוי התפקיד

המשביר  365החזקות בע"מ

1104959

146870

18/07/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של מר ואדים אוסדצ'י לכהונת דירקטור בחברה

בעד

בעל הניסיון וההשכלה הדרושים למילוי התפקיד

המשביר  365החזקות בע"מ

1104959

146870

18/07/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של גב' קרן אורבך ברנע לכהונת דירקטורית בחברה

בעד

בעלת הנסיון וההשכלה הדרושים למילוי התפקיד

המשביר  365החזקות בע"מ

1104959

146870

18/07/2019

מניות

 .7מינוי מחדש של מר חיים צבי גולדשטיין לתקופת כהונה שלישית
כדירקטור חיצוני בחברה .יצוין ,כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור
אחד מתוך שניים .ההצבעה לגבי כל מועמד תיעשה בנפרד .המשתתפים
בהצבעה רשאי להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני
בחברה .לפרטים נוספים ראה סעיף  2.4לדוח המצ"ב.

נגד

המשביר  365החזקות בע"מ

1104959

146870

18/07/2019

מניות

 .8אישור מינויו של מר זיו עירוני לכהונת דירקטור חיצוני בחברה .יצוין ,כי
באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד מתוך שניים .ההצבעה לגבי
כל מועמד תיעשה בנפרד .המשתתפים בהצבעה רשאי להצביע עבור כל
אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה .לפרטים נוספים ראה
סעיף  2.4לדוח המצ"ב.

בעד

למועמד נסיון רב.

המשביר  365החזקות בע"מ

1104959

146870

18/07/2019

מניות

 .9שינוי שם החברה

בעד

אנו מוצאים את הצעת ההחלטה ככזו שאינה
מהותית לבעלי המניות ,בהינתן שהשם המוצע הינו
בדימיון לקיים ומשכך אינו משפיע על היבטי מוניטין
וכד''

תמר פטרוליום בע"מ

1141332

1999209

18/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

תמר פטרוליום בע"מ

1141332

1999209

18/07/2019

איגרות חוב

 .2לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,בהתאם לסעיף 35ב(.א )1לחוק
ניירות ערך ,תשכ"ח –  ,1968כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של
החברה ,וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב

בעד

ישראמקו נגב  2שותפות מוגבלת

2320174

2022074

18/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

ישראמקו נגב  2שותפות מוגבלת

2320174

2022074

18/07/2019

איגרות חוב

 .2לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן ,בהתאם לסעיף 35ב(.א )1לחוק
ניירות ערך ,תשכ"ח –  ,1968כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של
השותפות ,וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב

בעד

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

6390348

1801651

18/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

כפועל יוצא מתמיכתנו במר זיו עירוני

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח ,בעל
מערכות מחשוב ובקרה מתקדמות

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח ,בעל
מערכות מחשוב ובקרה מתקדמות

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

6390348

1801651

18/07/2019

איגרות חוב

 .2לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן ,בהתאם לסעיף 35ב(.א )1לחוק
ניירות ערך ,תשכ"ח –  ,1968כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה י') של
החברה ,וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב

בעד

י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ

1141191

231419.4

18/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ז') שהונפקו על ידי
החברה.

דיון

י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ

1141191

231419.4

18/07/2019

איגרות חוב

 .2לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת
תקופת הנאמנות.

בעד

י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ

1141191

231419.4

18/07/2019

איגרות חוב

 .3כללי -דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו /או מחזיקי אגרות
החוב.

דיון

דיון

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ

2310233

18/07/2019

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

דיון

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ

2310233

18/07/2019

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של כתבי ההתחייבות הנדחים
(סדרה  )47של החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך
הקולות של מחזיקי כתבי התחייבויות הנדחים המשתתפים בהצבעה.
המדדים לקביעת קיומו של עניין מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו :כמפורט
בנספח א' לכתב ההצבעה.

בעד

חלל-תקשורת בע"מ

1139922

856606.5

18/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

חלל-תקשורת בע"מ

1139922

856606.5

18/07/2019

איגרות חוב

 .2לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן ,בהתאם לסעיף 35ב(.א )1לחוק
ניירות ערך ,תשכ"ח –  ,1968כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה טז') של
החברה ,וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב

בעד

ארית תעשיות בע"מ

587014

154358

18/07/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018

דיון

ארית תעשיות בע"מ

587014

154358

18/07/2019

מניות

 .2מינוי מחדש רואה חשבון מבקר

בעד

נימוקים

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח ,בעל
מערכות מחשוב ובקרה מתקדמות

דיון

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח ,בעל
מערכות מחשוב ובקרה מתקדמות

למיטב ידיעתנו לא התגלו כשלים מהותיים בפעילות
הנאמן בשנה האחרונה

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח ,בעל
מערכות מחשוב ובקרה מתקדמות

דיון

הפירמה ותיקה ומקצועית

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

ארית תעשיות בע"מ

587014

154358

18/07/2019

מניות

 .3אישור הארכת כהונת הדירקטור המכהן בחברה ,מר צבי לוי ,בשנה נוספת

בעד

הינו בעל הניסיון הדרוש לתפקיד

ארית תעשיות בע"מ

587014

154358

18/07/2019

מניות

 .4אישור הארכת כהונת הדירקטור המכהן בחברה ,מר שלום בן אליהו,
בשנה נוספת

בעד

הינו בעל הניסיון הדרוש לתפקיד

ארית תעשיות בע"מ

587014

154358

18/07/2019

מניות

 .5אישור הארכת כהונת הדירקטור המכהן בחברה ,מר יואב טוביה ,בשנה
נוספת

בעד

הינו בעל הניסיון הדרוש לתפקיד

בנק הפועלים בע"מ

662577

35008109

18/07/2019

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31.12.2018
ובדוחות הדירקטוריון וההנהלה לשנה שהסתיימה באותו התאריך.

דיון

בנק הפועלים בע"מ

662577

35008109

18/07/2019

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

שכר טרחה ששולם בגין שירותי ביקורת ומס מתוך
סך הטרחה הכולל מהווה שיעור של כ ,84% -ונמצא
על ידנו כנאות.

בנק הפועלים בע"מ

662577

35008109

18/07/2019

מניות

 .3לאמץ את התיקונים לתקנון הבנק ,בהתאם לנוסח התקנון המצורף
כנספח א' לדוח.

בעד

מצאנו את כלל התיקונים המוצעים בתקנון הבנק
כמקובלים ביחס לתאגיד בנקאי ללא גרעין שליטה.

בנק הפועלים בע"מ

662577

35008109

18/07/2019

מניות

 .4לאשר את מינויו של מר דוד אבנר לכהונת דירקטור חיצוני (לפי הוראות
חוק החברות והוראה  )301בבנק לתקופה של שלוש שנים .הכהונה תחל
במועד קבלת אישור המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה למינוי.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הרלוונטיים למילוי
התפקיד.

בנק הפועלים בע"מ

662577

35008109

18/07/2019

מניות

 .5לאשר את מינויו של מר אריה אורלב לכהונת דירקטור חיצוני (לפי
הוראות חוק החברות והוראה  )301בבנק לתקופה של שלוש שנים .הכהונה
תחל במועד קבלת אישור המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה למינוי.

נגד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד .נדגיש כי הסתייגותנו ביחס למינויו נובעת
מתעדוף דירקטורים מוצעים אחרים.

בנק הפועלים בע"מ

662577

35008109

18/07/2019

מניות

 .6לאשר את מינויו של מר נעם הנגבי לכהונת דירקטור חיצוני (לפי הוראה
 )301בבנק לתקופה של שלוש שנים .הכהונה תחל במועד כמפורט בדוח.

בעד

הינו בעל הניסיון וההשכלה הדרושים למילוי התפקיד.

בנק הפועלים בע"מ

662577

35008109

18/07/2019

מניות

 .7לאשר את מינויו של מר ישראל זיכל לכהונת דירקטור חיצוני (לפי הוראה
 )301בבנק לתקופה של שלוש שנים .הכהונה תחל במועד כמפורט בדוח.

נגד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד .נדגיש כי הסתייגותנו ביחס למינויו נובעת
מתעדוף דירקטורים מוצעים אחרים.

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

בנק הפועלים בע"מ

662577

35008109

18/07/2019

מניות

 .8לאשר את מינויו של מר ראובן קרופיק לכהונת דירקטור חיצוני (לפי
הוראה  )301בבנק לתקופה של שלוש שנים .הכהונה תחל במועד כמפורט
בדוח ,אך תקופת שלוש שנות הכהונה תימנה מן המועד שבו הוארכה
כהונתו על-ידי המפקחת ( ,17.2.2019לפרטים ראה סעיף  2.3לדוח).

בעד

הינו בעל הניסיון וההשכלה הרלוונטיים למילוי
התפקיד.

בנק הפועלים בע"מ

662577

35008109

18/07/2019

מניות

 .9לאשר את מינויה של גב' תמר בר -נוי גוטלין לכהונת דירקטורית שאינה
דירקטורית חיצונית בבנק לתקופה של שלוש שנים .הכהונה תחל במועד
כמפורט בדוח.

בעד

הינה בעלת הניסיון וההשכלה הדרושים למילוי
התפקיד.

בנק הפועלים בע"מ

662577

35008109

18/07/2019

מניות

 .10לאשר את מינויו של מר עודד ערן לכהונת דירקטור שאינו דירקטור
חיצוני בבנק לתקופה של שלוש שנים .הכהונה תחל ביום  ,1.1.2020כפוף
לקבלת אישור המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה למינוי.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד .מכהן כיו" ר דירקטוריון הבנק.

בנק הפועלים בע"מ

662577

35008109

18/07/2019

מניות

 .11לאשר את מינויו של ד" ר דוד צביליחובסקי לכהונת דירקטור שאינו
דירקטור חיצוני בבנק לתקופה של שלוש שנים .הכהונה תחל במועד כמפורט
בדוח.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

חלל-תקשורת בע"מ

1140888

172255

18/07/2019

איגרות חוב
להמרה

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

חלל-תקשורת בע"מ

1140888

172255

18/07/2019

איגרות חוב
להמרה

 .2לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן ,בהתאם לסעיף 35ב(.א )1לחוק
ניירות ערך ,תשכ"ח –  ,1968כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה יז') של
החברה ,וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב

בעד

נאוויטס בקסקין מימון בע"מ

1141373

622427.8

18/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

נאוויטס בקסקין מימון בע"מ

1141373

622427.8

18/07/2019

איגרות חוב

 .2לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,בהתאם לסעיף 35ב(.א )1לחוק
ניירות ערך ,תשכ"ח –  ,1968כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של
החברה ,וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב

בעד

ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ

4340154

186209.1

21/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

דיון

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח ,בעל
מערכות מחשוב ובקרה מתקדמות

דיון

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח ,בעל
מערכות מחשוב ובקרה מתקדמות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח ,בעל
מערכות מחשוב ובקרה מתקדמות

ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ

4340154

186209.1

21/07/2019

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

מישורים השקעות נדל"ן בע"מ

1140078

78351.3

21/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

מישורים השקעות נדל"ן בע"מ

1140078

78351.3

21/07/2019

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

מישורים השקעות נדל"ן בע"מ

1141258

84805.65

21/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

מישורים השקעות נדל"ן בע"מ

1141258

84805.65

21/07/2019

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

אליום מדיקל סולושנס בע"מ

1101450

50171

21/07/2019

מניות

הצגה ודיון בדו" חות הכספיים השנתיים ובדו" ח הדירקטוריון על מצב עסקי
החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2018

דיון

אליום מדיקל סולושנס בע"מ

1101450

50171

21/07/2019

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

משרד רואי החשבון הינו בעל ניסיון וידע מספק
בשביל לטפל בענייני המס של החברה

אליום מדיקל סולושנס בע"מ

1101450

50171

21/07/2019

מניות

 .3לאשר את מינויים מחדש של ה"ה ד" ר יעקב דגן כדירקטור בחברה וזאת
עד לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הנדרשים למילוי התפקיד

אליום מדיקל סולושנס בע"מ

1101450

50171

21/07/2019

מניות

 .4לאשר את מינויים מחדש של ה"ה אברהם נחמיאס כדירקטור בחברה
וזאת עד לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הנדרשים למילוי התפקיד

אליום מדיקל סולושנס בע"מ

1101450

50171

21/07/2019

מניות

 .5לאשר את מינויים מחדש של ה"ה ד"ר דויד מילץ' כדירקטור בחברה וזאת
עד לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הנדרשים למילוי התפקיד

אליום מדיקל סולושנס בע"מ

1101450

50171

21/07/2019

מניות

 .6לאשר את מינויים מחדש של ה"ה ד" ר אהוד גלר כדירקטור בחברה וזאת
עד לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הנדרשים למילוי התפקיד

אליום מדיקל סולושנס בע"מ

1101450

50171

21/07/2019

מניות

 .7לאשר מינוי מחדש של הגב' רינת גזית כדירקטור חיצונית בחברה
לתקופה של  3שנים נוספות ואישור תנאי כהונתה ,לרבות הקצאת כתבי
אופציה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הנדרשים למילוי התפקיד

אליום מדיקל סולושנס בע"מ

1101450

50171

21/07/2019

מניות

 .8לאשר מינוי מחדש של מר איתן הילמן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה
של  3שנים נוספות ואישור תנאי כהונתו ,לרבות הקצאת כתבי אופציה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הנדרשים למילוי התפקיד

דיון

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אדרי-אל ישראל נכסים בע"מ

1105162

26316

21/07/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת  2017ו2018-

דיון

אדרי-אל ישראל נכסים בע"מ

1105162

26316

21/07/2019

מניות

 .2הארכת כהונת רואה חשבון מבקר

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות.
סך שכ" ט בגין שירותי ביקורת ומס עומד מעל שיעור
של  ,70%המהווה מבחן סף לאי-תלותו

אדרי-אל ישראל נכסים בע"מ

1105162

26316

21/07/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של גב' מורן נאור לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה
כדירקטורית בלתי תלויה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות .השתתפה
בשעירו העולה על הסף הנדרש מבחינתנו .בעלת
השכלה ונסיון נדרשים למילוי התפקיד.

אדרי-אל ישראל נכסים בע"מ

1105162

26316

21/07/2019

מניות

 .4מינוי של מר גבי אדרי ,בעל השליטה בחברה ,כדירקטור בחברה

בעד

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות.
תמיכתנו במנכ" ל שהינו בעל השליטה בכניסה
לדירקטוריון הינו מטעמי יעילות העבודה ,זרימת
מידע וכן בהיותה חברה קטנה.

אדרי-אל ישראל נכסים בע"מ

1105162

26316

21/07/2019

מניות

 .5אישור ,בהתאם להוראות סעיף (121ג) לחוק החברות לכהונת מר גבי
אדרי ,בעל השליטה בחברה ,כיו" ר הדירקטוריון וכמנכ"ל החברה

בעד

כהונה מקבילה של יו"ר כמנכ"ל ,בהתאם לס'''' 2.1.5
ו  2.2.8למדיניות .הסתייגותנו הינה על רקע הסרתו
של יו"ר שכיר בשלב זה ,וכי החברה לא מיצתה את
אפשרויות לייצר חסכון וזאת בהינתן מגבלותיה
התזרימיות .כהונה מקבילה של יו"ר כמנכ"ל,
בהתאם לס''  2.1.5ו  2.2.8למדיניות .תמיכתנו
בבקשת החברה הינה בשל מצבה הקיים וכי לא
קיימת אלטרנטיבה ממשית לאחר פרישת יו"ר לא
פעיל.

אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ

3870128

644367.4

21/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ

3870128

644367.4

21/07/2019

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ד) של
החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה .המדדים לקביעת קיומו של עניין
מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו :כמפורט בנספח א' לכתב ההצבעה.

בעד

למיטב ידיעתנו לא התגלו כשלים מהותיים בפעילות
הנאמן בשנה האחרונה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ

1142058

21/07/2019

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ

1142058

21/07/2019

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של כתבי ההתחייבות הנדחים
(סדרה כג) של החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך
הקולות של מחזיקי כתבי התחייבויות הנדחים המשתתפים בהצבעה.
המדדים לקביעת קיומו של עניין מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו :כמפורט
בנספח א' לכתב ההצבעה.

בעד

קבוצת קליין אינטרנשיונל לימיטד

1140409

209623.3

21/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

קבוצת קליין אינטרנשיונל לימיטד

1140409

209623.3

21/07/2019

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 .המדדים לקביעת קיומו של עניין
מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו :כמפורט בנספח א' לכתב ההצבעה.

בעד

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980337

748386.1

21/07/2019

איגרות חוב

 .1זהות חבר הנציגות לאור קבלת ההחלטה למנות נציגות נפרדת למחזיקי
אגרות החוב במסגרת אסיפת ההצבעה ,קביעת זהות חבר הנציגות מבין
המועמדים שלהלן :סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין .רו"ח מנחם
מרדר – בהתאם להצהרת המועמד והצעת שכה"ט המצורפות כנספח 1.1א
לכתב ההצבעה .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון
שבנספח א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' שבכתב
ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .כל מחזיק רשאי
להצביע בעד אחד מהמועמדים לנציגות שבסעיפים  1-4בלבד .ככל שמי
מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מחברי הנציגות המוצעים ,הצבעתו
בסעיפים  1-4תיפסל .חבר הנציגות שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את
מירב הקולות (בכפוף לאמור בכתב ההצבעה בקשר עם אגרות החוב (סדרה
ט')).

ללא המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

למיטב ידיעתנו לא התגלו כשלים מהותיים בתפקוד
הנאמן בשנה האחרונה

למיטב ידיעתנו לא עלו כשלים מהותיים בתפקידו של
הנאמן בשנה החולפת

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980337

748386.1

21/07/2019

איגרות חוב

 .2זהות חבר הנציגות לאור קבלת ההחלטה למנות נציגות נפרדת למחזיקי
אגרות החוב במסגרת אסיפת ההצבעה ,קביעת זהות חבר הנציגות מבין
המועמדים שלהלן :סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין .קויוטי
אינווסטמנטס בע"מ – באמצעות ד"ר דוד דישטניק וד" ר רועי צוקרמן בהתאם
להצהרת המועמד והצעת שכה"ט המצורפות כנספח 1.1ב לכתב ההצבעה.
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב
ההצבעה ,ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' שבכתב ההצבעה ,כחלק
בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד
מהמועמדים לנציגות שבסעיפים  1-4בלבד .ככל שמי מהמחזיקים יצביע
בעד יותר מאחד מחברי הנציגות המוצעים ,הצבעתו בסעיפים  1-4תיפסל.
חבר הנציגות שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות (בכפוף
לאמור בכתב ההצבעה בקשר עם אגרות החוב (סדרה ט')).

ללא המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980337

748386.1

21/07/2019

איגרות חוב

 .3זהות חבר הנציגות לאור קבלת ההחלטה למנות נציגות נפרדת למחזיקי
אגרות החוב במסגרת אסיפת ההצבעה ,קביעת זהות חבר הנציגות מבין
המועמדים שלהלן :סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין .רו"ח אבי
זיגלמן – בהתאם להצהרת המועמד והצעת שכה"ט המצורפות כנספח 1.1ג
לכתב ההצבעה .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון
שבנספח א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' שבכתב
ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .כל מחזיק רשאי
להצביע בעד אחד מהמועמדים לנציגות שבסעיפים  1-4בלבד .ככל שמי
מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מחברי הנציגות המוצעים ,הצבעתו
בסעיפים  1-4תיפסל .חבר הנציגות שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את
מירב הקולות (בכפוף לאמור בכתב ההצבעה בקשר עם אגרות החוב (סדרה
ט')).

ללא המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980337

748386.1

21/07/2019

איגרות חוב

 .4זהות חבר הנציגות לאור קבלת ההחלטה למנות נציגות נפרדת למחזיקי
אגרות החוב במסגרת אסיפת ההצבעה ,קביעת זהות חבר הנציגות מבין
המועמדים שלהלן :סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין .רו"ח עומר
סרבינסקי ורו" ח יצחק עידן – בהתאם להצהרות המועמד והצעת שכה"ט
המצורפת כנספח 1.1ד לכתב ההצבעה .ההחלטה בסעיף זה כפופה
להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את
האמור בנספח א' שבכתב ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה
הנ"ל .כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד מהמועמדים לנציגות שבסעיפים -1
 4בלבד .ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מחברי הנציגות
המוצעים ,הצבעתו בסעיפים  1-4תיפסל .חבר הנציגות שייבחר יהא המועמד
אשר קיבל את מירב הקולות (בכפוף לאמור בכתב ההצבעה בקשר עם
אגרות החוב (סדרה ט')).

ללא המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980337

748386.1

21/07/2019

איגרות חוב

 .5זהות היועץ המשפטי לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ משפטי במסגרת
אסיפת ההצבעה ,קביעת זהות היועץ המשפטי מבין המועמדים שלהלן :סדר
הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין .ארדינסט ,בן נתן ,טולדיאנו ושות' –
באמצעות עורכי הדין רענן קליר ואלון בנימיני ,בהתאם להצעת שכה"ט
המצורפת כנספח 1.2א לכתב ההצבעה .ההחלטה בסעיף זה כפופה
להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את
האמור בנספח א' שבכתב ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה
הנ"ל .כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד מהיועצים המשפטיים שבסעיפים -5
 7בלבד .ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מהיועצים המשפטיים
המוצעים ,הצבעתו בסעיפים  5-7תיפסל .היועץ המשפטי שייבחר יהא
המועמד אשר קיבל את מירב הקולות ( בכפוף לאמור לעיל בקשר עם אגרות
החוב (סדרה ט')).

ללא המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980337

748386.1

21/07/2019

איגרות חוב

 .6זהות היועץ המשפטי לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ משפטי במסגרת
אסיפת ההצבעה ,קביעת זהות היועץ המשפטי מבין המועמדים שלהלן :סדר
הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין .אמיר פלמר ושות' ,עורכי דין –
באמצעות עורך הדין אמיר פלמר ,בהתאם להצעת שכה"ט המצורפת כנספח
1.2ב לכתב ההצבעה .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי
והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את האמור בנספח א'
שבכתב ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .כל מחזיק
רשאי להצביע בעד אחד מהיועצים המשפטיים שבסעיפים  5-7בלבד .ככל
שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מהיועצים המשפטיים המוצעים,
הצבעתו בסעיפים  5-7תיפסל .היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר
קיבל את מירב הקולות ( בכפוף לאמור לעיל בקשר עם אגרות החוב (סדרה
ט')).

ללא המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980337

748386.1

21/07/2019

איגרות חוב

 .7זהות היועץ המשפטי לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ משפטי במסגרת
אסיפת ההצבעה ,קביעת זהות היועץ המשפטי מבין המועמדים שלהלן :סדר
הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין .שמעונוב ושות' ,עורכי דין – באמצעות
עורך הדין אמיר ברטוב ,בהתאם להצעת שכה"ט המצורפת כנספח 1.2ג
לכתב ההצבעה .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון
שבנספח א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' שבכתב
ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .כל מחזיק רשאי
להצביע בעד אחד מהיועצים המשפטיים שבסעיפים  5-7בלבד .ככל שמי
מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מהיועצים המשפטיים המוצעים ,הצבעתו
בסעיפים  5-7תיפסל .היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את
מירב הקולות ( בכפוף לאמור לעיל בקשר עם אגרות החוב (סדרה ט')).

ללא המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980337

748386.1

21/07/2019

איגרות חוב

 .8זהות היועץ הכלכלי לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ כלכלי במסגרת
אסיפת ההצבעה – קביעת זהות היועץ הכלכלי מבין המועמדים שלהלן :סדר
הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין .קויוטי אינווסטמנטס בע"מ –
באמצעות ד"ר דוד דישטניק וד"ר רועי צוקרמן בהתאם להצעת שכה"ט
המצורפת כחלק מנספח 1.1ב לכתב ההצבעה .ההחלטה בסעיף זה כפופה
להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את
האמור בנספח א' שבכתב ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה
הנ"ל .כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד מהיועצים הכלכליים שבסעיפים -8
 12בלבד .ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מהיועצים הכלכליים
המוצעים ,הצבעתו בסעיפים  8-12תיפסל .היועץ הכלכלי שייבחר יהא
המועמד אשר קיבל את מירב הקולות ( בכפוף לאמור לעיל בקשר עם אגרות
החוב (סדרה ט')).

ללא המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980337

748386.1

21/07/2019

איגרות חוב

 .9זהות היועץ הכלכלי לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ כלכלי במסגרת
אסיפת ההצבעה – קביעת זהות היועץ הכלכלי מבין המועמדים שלהלן :סדר
הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין .רו" ח אבי זיגלמן – בהתאם להצעת
שכה"ט המצורפת כחלק מנספח 1.1ג לכתב ההצבעה .ההחלטה בסעיף זה
כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה
יראו את האמור בנספח א' שבכתב ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מהצעת
ההחלטה הנ"ל .כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד מהיועצים הכלכליים
שבסעיפים  8-12בלבד .ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד
מהיועצים הכלכליים המוצעים ,הצבעתו בסעיפים  8-12תיפסל .היועץ
הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות (בכפוף לאמור
לעיל בקשר עם אגרות החוב (סדרה ט')).

ללא המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980337

748386.1

21/07/2019

איגרות חוב

 .10זהות היועץ הכלכלי לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ כלכלי במסגרת
אסיפת ההצבעה – קביעת זהות היועץ הכלכלי מבין המועמדים שלהלן :סדר
הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין .רו" ח עומר סרבינסקי ורו" ח יצחק עידן
– בהתאם להצעת שכה"ט המצורפת כחלק מנספח 1.1ד לכתב ההצבעה.
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב
ההצבעה ,ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' שבכתב ההצבעה ,כחלק
בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד
מהיועצים הכלכליים שבסעיפים  8-12בלבד .ככל שמי מהמחזיקים יצביע
בעד יותר מאחד מהיועצים הכלכליים המוצעים ,הצבעתו בסעיפים 8-12
תיפסל .היועץ הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות
( בכפוף לאמור לעיל בקשר עם אגרות החוב (סדרה ט')).

ללא המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980337

748386.1

21/07/2019

איגרות חוב

 .11זהות היועץ הכלכלי לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ כלכלי במסגרת
אסיפת ההצבעה – קביעת זהות היועץ הכלכלי מבין המועמדים שלהלן :סדר
הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין MNS .ייעוץ בע"מ – באמצעות מר
שרון זאורבך בהתאם להצעת שכה"ט המצורפת כנספח 1.3ד לכתב
ההצבעה .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח
א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' שבכתב ההצבעה,
כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .כל מחזיק רשאי להצביע בעד
אחד מהיועצים הכלכליים שבסעיפים  8-12בלבד .ככל שמי מהמחזיקים
יצביע בעד יותר מאחד מהיועצים הכלכליים המוצעים ,הצבעתו בסעיפים -8
 12תיפסל .היועץ הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות
( בכפוף לאמור לעיל בקשר עם אגרות החוב (סדרה ט')).

ללא המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980337

748386.1

21/07/2019

איגרות חוב

 .12זהות היועץ הכלכלי לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ כלכלי במסגרת
אסיפת ההצבעה – קביעת זהות היועץ הכלכלי מבין המועמדים שלהלן :סדר
הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין .עליזה שרון ייעוץ וניהול ( )1997בע"מ
– באמצעות רו"ח עליזה שרון בהתאם להצעת שכה"ט המצורפת כנספח
1.3ה לכתב ההצבעה .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי
והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את האמור בנספח א'
שבכתב ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .כל מחזיק
רשאי להצביע בעד אחד מהיועצים הכלכליים שבסעיפים  8-12בלבד .ככל
שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מהיועצים הכלכליים המוצעים,
הצבעתו בסעיפים  8-12תיפסל .היועץ הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר
קיבל את מירב הקולות ( בכפוף לאמור לעיל בקשר עם אגרות החוב (סדרה
ט')).

ללא המלצה

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1139203

2014894

21/07/2019

איגרות חוב

 .1דחיית מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') עד ליום
 – 28.8.2019החלטה מיוחדת ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של
המחזיקים בשני שלישים לפחות ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה,
למעט הנמנעים) לדחות את מועד תשלום הריבית הקרוב בגין אגרות החוב
(סדרה ג') של החברה אשר קבוע ליום  ,31.7.2019למועדים הבאים:
המועד הקובע ידחה ליום  .22.8.2019מועד תשלום הריבית ידחה ליום
( 28.8.2019להלן" :מועד הדחייה הראשונה") להלן מספר הבהרות בקשר
עם הצעת ההחלטה שבסעיף  1.1זה • :למען הסר ספק ,דחיית המועדים
בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית
ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב • .אין בהצעת ההחלטה לעיל
ו /או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות
החוב על אילו מזכויותיהם ,ואין בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב,
או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי הדין
בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן ,ובכלל זה בכל הנוגע לזכות
לקבלת ריבית פיגורים על-פי הוראות השטר • .יודגש כי למעט השינוי
במועדי תשלום הריבית כמפורט בהצעת ההחלטה לעיל לא מוצע כל ש

ללא המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1139203

2014894

21/07/2019

איגרות חוב

 .2הסמכת הנאמן לדחות את מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה
ג') בתקופה נוספת – החלטה מיוחדת ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו
רוב של המחזיקים בשני שלישים לפחות ממספר הקולות המשתתפים
בהצבעה ,למעט הנמנעים) ככל שתתקבל ההחלטה שבסעיף  1לעיל,
להסמיך את הנאמן לדחות את מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב
(סדרה ג') ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לתקופה נוספת ממועד הדחייה
הראשונה ,כמפורט להלן :המועד הקובע ידחה ליום  19.9.2019מועד
תשלום הריבית ידחה ליום  .25.9.2019להלן מספר הבהרות בקשר עם
הצעת ההחלטה שבסעיף  2זה • :למען הסר ספק ,דחיית המועדים בקשר
עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת
"זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב • .אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או
בקבלת הצעת ההחלטה לעיל ו /או בדחיית מועד התשלום ככל שתבוצע
משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על אילו מזכויותיהם ,ואין
בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב ,או להוות ויתור של מחזיקי
אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות
החברה במועדן ,ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על-פי
הוראות השטר.

ללא המלצה

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1120872

230547.4

22/07/2019

איגרות חוב

 .1.1דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בנוגע לאישור מסמכי ההסדר בהתאם
להוראות סעיף  350לחוק החברות כפי שפורסמו על ידי החברה בדיווח מידי
מיום  15.7.19אסמכתא( 2019-10-072565 :להלן" :הסדר סרצ'לייט").
 .1.2דיווח ועדכון מאת הנאמן וב"כ הנאמן בקשר להסדר סרצ'לייט .1.3 .דיון
בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן.

דיון

דלשה קפיטל לימיטד

1141605

236119.9

22/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דלשה קפיטל לימיטד

1141605

236119.9

22/07/2019

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ג) של
החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה .המדדים לקביעת קיומו של עניין
מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו :כמפורט בנספח א' לכתב ההצבעה.

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

6120216

316654.2

22/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

6120216

316654.2

22/07/2019

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה )20
של החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה .המדדים לקביעת קיומו של עניין
מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו :כמפורט בנספח א' לכתב ההצבעה.

בעד

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

דיון

שלמיטב ידיעתנו לא עלו כשלים מהותיים בתפקידו
של הנאמן בשנה החולפת

למיטב ידיעתנו לא עלו כשלים מהותיים בתפקידו של
הנאמן בשנה החולפת

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

חברת פרטנר תקשורת בע"מ

1141415

808325.6

22/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ו') שהונפקו על ידי
החברה.

חברת פרטנר תקשורת בע"מ

1141415

808325.6

22/07/2019

איגרות חוב

 .2לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת
תקופת הנאמנות.

בעד

ירושלים מימון והנפקות ( )2005בע"מ

1142520

22/07/2019

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

ירושלים מימון והנפקות ( )2005בע"מ

1142520

22/07/2019

 .2אשרור כהונת הנאמן .נוסח הצעת ההחלטה :לאשר את כהונת הנאמן
לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של כתבי ההתחייבות הנדחים (סדרה
 )12של החברה.

בעד

קרדן אן.וי.

1105535

 .1מינוי יועץ להנהלת החברה למכירת אחזקותיה בתה"ל (הרוב הדרוש
לקבלת ההחלטה הינו רוב מיוחד של הקולות המיוצגים בהצבעה) נוסח
ההחלטה :לאשר מינוי יועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל
( כולן או חלקן ,באופן ישיר ו/או על דרך השקעה בהון החברה) וזאת בשיתוף
פעולה מלא עם נציגות מחזיקי אגרות החוב ( התנאים למינוי היועץ נידונו בין
נציגות מחזיקי אגרות החוב לבין החברה לרבות התחייבות החברה
להתקשר מול היועץ וכן לשאת בשכרו) .ככל שההחלטה בסעיף זה תתקבל
ברוב הדרוש בשתי סדרות אגרות החוב (סדרה א'') ו( -סדרה ב'') ,ייספרו
תוצאות ההצבעה על סעיף  1.3להלן במשותף לשתי סדרות אגרות החוב
הנ" ל יחדיו באופן מצרפי .ככל שההחלטה בסעיף זה לא תתקבל ברוב
הדרוש באיזה מסדרות אגרות החוב (סדרה א'') או (סדרה ב'') ,ההצבעה על
סעיף  1.3להלן תתבצע רק על ידי אותה הסדרה בה הוחלט לאשר את
ההחלטה שבסעיף  1.2זה .ההחלטה בסעיף  1.1זה כפופה להתחייבות
השיפוי והמימון שבנספח א'' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה ,יראו את האמור
בנספח א'' לכתב ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

51943.5

22/07/2019

איגרות חוב

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון

נימוקים

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח ,בעל
מערכות מחשוב ובקרה מתקדמות

דיון

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח ,בעל
מערכות מחשוב ובקרה מתקדמות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

קרדן אן.וי.

1105535

51943.5

22/07/2019

איגרות חוב

 .2חירת זהות היועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה" ל נוסח
ההחלטה :לאשר את מינויו של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין
המועמדים המפורטים בטבלה להלן ,לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת
אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה
המצורפת כ -נספח ב'' לכתב ההצבעה .כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל
אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים.
מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם,
יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר.
ההחלטה בסעיף  1.2זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א''
להלן ,ולעניין זה ,יראו את האמור בנספח א'' להלן ,כחלק בלתי נפרד
מההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

קרדן אן.וי.

1105535

51943.5

22/07/2019

איגרות חוב

 . .3לאשר למנות את רדהאן  -באמצעות מר אייל ידווב ,כיועץ לחברה לשם
מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט
בטבלה המצורפת כ -נספח ב'' לכתב ההצבעה .כל מחזיק רשאי להצביע
בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר
מועמדים .מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות
ביניהם ,יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר.
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  7לזימון
המצ"ב ,ולעניין זה ,יראו את האמור בסעיף  7להלן ,כחלק בלתי נפרד
מההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

קרדן אן.וי.

1105535

51943.5

22/07/2019

איגרות חוב

 .לאשר למנות את  MNSבאמצעות מר שרון זאורבך ,כיועץ לחברה לשם
מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט
בטבלה המצורפת כ -נספח ב'' לכתב ההצבעה .כל מחזיק רשאי להצביע
בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר
מועמדים .מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות
ביניהם ,יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר.
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  7לזימון
המצ"ב ,ולעניין זה ,יראו את האמור בסעיף  7להלן ,כחלק בלתי נפרד
מההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

קרדן אן.וי.

1105535

51943.5

22/07/2019

איגרות חוב

 .לאשר למנות את פועלים  IBIופועלים שוקי הון באמצעות מר שי נבו ומר
טלור ארדן ,כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם
להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ -נספח ב'' לכתב
ההצבעה .כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן
רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים .מחזיק שיבחר במספר
מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם ,יראו אותו כאילו חילק
את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר .ההחלטה בסעיף זה כפופה
להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  7לזימון המצ"ב ,ולעניין זה ,יראו את
האמור בסעיף  7להלן ,כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

קרדן אן.וי.

1105535

51943.5

22/07/2019

איגרות חוב

 .לאשר למנות את אפשטיין קפיטל באמצעות מר אמיר צ''צ''יק ,כיועץ
לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה
כמפורט בטבלה המצורפת כ -נספח ב'' לכתב ההצבעה .כל מחזיק רשאי
להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין
מספר מועמדים .מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת
הקולות ביניהם ,יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין
המועמדים שבחר .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי
והמימון שבסעיף  7לזימון המצ"ב ,ולעניין זה ,יראו את האמור בסעיף 7
להלן ,כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

קרדן אן.וי.

1105535

51943.5

22/07/2019

איגרות חוב

 .לאשר למנות את רוסאריו קפיטל באמצעות מר ליאור פייס ,כיועץ לחברה
לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט
בטבלה המצורפת כ -נספח ב'' לכתב ההצבעה .כל מחזיק רשאי להצביע
בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר
מועמדים .מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות
ביניהם ,יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר.
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  7לזימון
המצ"ב ,ולעניין זה ,יראו את האמור בסעיף  7להלן ,כחלק בלתי נפרד
מההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

קרדן אן.וי.

1113034

171697.1

22/07/2019

איגרות חוב

 .1מינוי יועץ להנהלת החברה למכירת אחזקותיה בתה"ל נוסח ההחלטה:
לאשר מינוי יועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל ( כולן או
חלקן ,באופן ישיר ו/או על דרך השקעה בהון החברה) וזאת בשיתוף פעולה
מלא עם נציגות מחזיקי אגרות החוב ( התנאים למינוי היועץ נידונו בין
הצדדים לרבות התחייבות החברה להתקשר מול היועץ ולשאת בשכרו) .ככל
שההחלטה בסעיף זה תתקבל ברוב הדרוש בשתי סדרות אגרות החוב
(סדרה א') ו( -סדרה ב') ,ייספרו תוצאות ההצבעה על סעיפים  2-6להלן
במשותף לשתי סדרות אגרות החוב הנ" ל יחדיו באופן מצרפי .ככל
שההחלטה בסעיף זה לא תתקבל ברוב הדרוש באיזה מסדרות אגרות החוב
(סדרה א') או (סדרה ב') ,ההצבעה על סעיפים  2-6להלן תתבצע רק על ידי
אותה הסדרה בה הוחלט לאשר את ההחלטה שבסעיף  1זה .ההחלטה
בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  7לזימון המצ"ב,
ולעניין זה ,יראו את האמור בסעיף  7להלן ,כחלק בלתי נפרד מההחלטה
הנ"ל.

ללא המלצה

קרדן אן.וי.

1113034

171697.1

22/07/2019

איגרות חוב

 .2בחירת זהות היועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל
לאשר את מינויו של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים
המפורטים בסעיפים  2-6להלן ,לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה
בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ-
נספח ב' לכתב ההצבעה .נוסח ההחלטה :לאשר למנות את רדהאן -
באמצעות מר אייל ידווב ,כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת
בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ -נספח ב' לכתב
ההצבעה .כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן
רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים .מחזיק שיבחר במספר
מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם ,יראו אותו כאילו חילק
את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר .ההחלטה בסעיף זה כפופה
להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  7לזימון המצ"ב ,ולעניין זה ,יראו את
האמור בסעיף  7להלן ,כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

קרדן אן.וי.

1113034

171697.1

22/07/2019

איגרות חוב

 .3בחירת זהות היועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל
לאשר את מינויו של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים
המפורטים בסעיפים  2-6להלן ,לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה
בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ-
נספח ב' לכתב ההצבעה .נוסח ההחלטה :לאשר למנות את  MNSבאמצעות
מר שרון זאורבך ,כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת
בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ -נספח ב' לכתב
ההצבעה .כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן
רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים .מחזיק שיבחר במספר
מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם ,יראו אותו כאילו חילק
את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר .ההחלטה בסעיף זה כפופה
להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  7לזימון המצ"ב ,ולעניין זה ,יראו את
האמור בסעיף  7להלן ,כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

קרדן אן.וי.

1113034

171697.1

22/07/2019

איגרות חוב

 .4בחירת זהות היועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל
לאשר את מינויו של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים
המפורטים בסעיפים  2-6להלן ,לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה
בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ-
נספח ב' לכתב ההצבעה .נוסח ההחלטה :לאשר למנות את פועלים IBI
ופועלים שוקי הון באמצעות מר שי נבו ומר טלור ארדן ,כיועץ לחברה לשם
מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט
בטבלה המצורפת כ -נספח ב' לכתב ההצבעה .כל מחזיק רשאי להצביע בעד
כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים.
מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם,
יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר.
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  7לזימון
המצ"ב ,ולעניין זה ,יראו את האמור בסעיף  7להלן ,כחלק בלתי נפרד
מההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

קרדן אן.וי.

1113034

171697.1

22/07/2019

איגרות חוב

 .5בחירת זהות היועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל
לאשר את מינויו של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים
המפורטים בסעיפים  2-6להלן ,לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה
בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ-
נספח ב' לכתב ההצבעה .נוסח ההחלטה :לאשר למנות את אפשטיין קפיטל
באמצעות מר אמיר צ'צ'יק ,כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל
וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ -נספח ב'
לכתב ההצבעה .כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן
וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים .מחזיק שיבחר במספר
מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם ,יראו אותו כאילו חילק
את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר .ההחלטה בסעיף זה כפופה
להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  7לזימון המצ"ב ,ולעניין זה ,יראו את
האמור בסעיף  7להלן ,כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

קרדן אן.וי.

1113034

171697.1

22/07/2019

איגרות חוב

 .6בחירת זהות היועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל
לאשר את מינויו של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים
המפורטים בסעיפים  2-6להלן ,לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה
בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ-
נספח ב' לכתב ההצבעה .נוסח ההחלטה :לאשר למנות את רוסאריו קפיטל
באמצעות מר ליאור פייס ,כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל
וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ -נספח ב'
לכתב ההצבעה .כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן
וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים .מחזיק שיבחר במספר
מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם ,יראו אותו כאילו חילק
את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר .ההחלטה בסעיף זה כפופה
להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  7לזימון המצ"ב ,ולעניין זה ,יראו את
האמור בסעיף  7להלן ,כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

קרדן אן.וי.

1143270

22/07/2019

 .1מינוי יועץ להנהלת החברה למכירת אחזקותיה בתה"ל נוסח ההחלטה:
לאשר מינוי יועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל ( כולן או
חלקן ,באופן ישיר ו/או על דרך השקעה בהון החברה) וזאת בשיתוף פעולה
מלא עם נציגות מחזיקי אגרות החוב ( התנאים למינוי היועץ נידונו בין
הצדדים לרבות התחייבות החברה להתקשר מול היועץ ולשאת בשכרו) .ככל
שההחלטה בסעיף זה תתקבל ברוב הדרוש בשתי סדרות אגרות החוב
(סדרה א') ו( -סדרה ב') ,ייספרו תוצאות ההצבעה על סעיפים  2-6להלן
מיועדת לפידיון
במשותף לשתי סדרות אגרות החוב הנ" ל יחדיו באופן מצרפי .ככל
שההחלטה בסעיף זה לא תתקבל ברוב הדרוש באיזה מסדרות אגרות החוב
(סדרה א') או (סדרה ב') ,ההצבעה על סעיפים  2-6להלן תתבצע רק על ידי
אותה הסדרה בה הוחלט לאשר את ההחלטה שבסעיף  1זה .ההחלטה
בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  7לזימון המצ"ב,
ולעניין זה ,יראו את האמור בסעיף  7להלן ,כחלק בלתי נפרד מההחלטה
הנ"ל.

ללא המלצה

קרדן אן.וי.

1143270

22/07/2019

 .2בחירת זהות היועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל
לאשר את מינויו של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים
המפורטים בסעיפים  2-6להלן ,לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה
בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ-
נספח ב' לכתב ההצבעה .נוסח ההחלטה :לאשר למנות את רדהאן -
באמצעות מר אייל ידווב ,כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת
מיועדת לפידיון בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ -נספח ב' לכתב
ההצבעה .כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן
רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים .מחזיק שיבחר במספר
מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם ,יראו אותו כאילו חילק
את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר .ההחלטה בסעיף זה כפופה
להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  7לזימון המצ"ב ,ולעניין זה ,יראו את
האמור בסעיף  7להלן ,כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

קרדן אן.וי.

1143270

22/07/2019

 .3בחירת זהות היועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל
לאשר את מינויו של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים
המפורטים בסעיפים  2-6להלן ,לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה
בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ-
נספח ב' לכתב ההצבעה .נוסח ההחלטה :לאשר למנות את  MNSבאמצעות
מר שרון זאורבך ,כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת
מיועדת לפידיון בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ -נספח ב' לכתב
ההצבעה .כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן
רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים .מחזיק שיבחר במספר
מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם ,יראו אותו כאילו חילק
את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר .ההחלטה בסעיף זה כפופה
להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  7לזימון המצ"ב ,ולעניין זה ,יראו את
האמור בסעיף  7להלן ,כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

קרדן אן.וי.

1143270

22/07/2019

 .4בחירת זהות היועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל
לאשר את מינויו של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים
המפורטים בסעיפים  2-6להלן ,לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה
בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ-
נספח ב' לכתב ההצבעה .נוסח ההחלטה :לאשר למנות את פועלים IBI
ופועלים שוקי הון באמצעות מר שי נבו ומר טלור ארדן ,כיועץ לחברה לשם
מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט
מיועדת לפידיון
בטבלה המצורפת כ -נספח ב' לכתב ההצבעה .כל מחזיק רשאי להצביע בעד
כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים.
מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם,
יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר.
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  7לזימון
המצ"ב ,ולעניין זה ,יראו את האמור בסעיף  7להלן ,כחלק בלתי נפרד
מההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

קרדן אן.וי.

1143270

22/07/2019

 .5בחירת זהות היועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל
לאשר את מינויו של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים
המפורטים בסעיפים  2-6להלן ,לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה
בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ-
נספח ב' לכתב ההצבעה .נוסח ההחלטה :לאשר למנות את אפשטיין קפיטל
באמצעות מר אמיר צ'צ'יק ,כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל
מיועדת לפידיון וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ -נספח ב'
לכתב ההצבעה .כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן
וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים .מחזיק שיבחר במספר
מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם ,יראו אותו כאילו חילק
את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר .ההחלטה בסעיף זה כפופה
להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  7לזימון המצ"ב ,ולעניין זה ,יראו את
האמור בסעיף  7להלן ,כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

קרדן אן.וי.

1143270

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

22/07/2019

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

 .6בחירת זהות היועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל
לאשר את מינויו של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים
המפורטים בסעיפים  2-6להלן ,לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה
בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ-
נספח ב' לכתב ההצבעה .נוסח ההחלטה :לאשר למנות את רוסאריו קפיטל
באמצעות מר ליאור פייס ,כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל
מיועדת לפידיון וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ -נספח ב'
לכתב ההצבעה .כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן
וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים .מחזיק שיבחר במספר
מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם ,יראו אותו כאילו חילק
את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר .ההחלטה בסעיף זה כפופה
להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  7לזימון המצ"ב ,ולעניין זה ,יראו את
האמור בסעיף  7להלן ,כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

ללא המלצה

ירושלים מימון והנפקות ( )2005בע"מ

1142512

426362.9

22/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

ירושלים מימון והנפקות ( )2005בע"מ

1142512

426362.9

22/07/2019

איגרות חוב

 .2אשרור כהונת הנאמן .נוסח הצעת ההחלטה :לאשר את כהונת הנאמן
לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה יג) של
החברה.

בעד

מגוריט ישראל בע"מ

1141712

388025.7

23/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

מגוריט ישראל בע"מ

1141712

388025.7

23/07/2019

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

נובל אסטס(בי.וי.איי)לימיטד

1141860

306324

23/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

דיון

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח ,בעל
מערכות מחשוב ובקרה מתקדמות

דיון

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נובל אסטס(בי.וי.איי)לימיטד

1141860

306324

23/07/2019

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

סאות'רן פרופרטיס קפיטל לטד

1140094

374472

23/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

סאות'רן פרופרטיס קפיטל לטד

1140094

374472

23/07/2019

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

קבוצת אשטרום בע"מ

1140102

1099883

23/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

קבוצת אשטרום בע"מ

1140102

1099883

23/07/2019

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1120880

7425.037

23/07/2019

איגרות חוב

 .1דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר תוכנית ההסדר אשר צורפה
לבקשה דחופה להורות על כינוס אסיפות לצורך אישור הסדר בעניין עסקת
סרצ' לייט לפי סעיף  350לחוק החברות אשר הוגשה על ידי החברה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב -יפו ובדבר כל מסמכי ההסדר שצורפו כנספח א'
לתוכנית ההסדר ("הסדר סרצ'לייט").

דיון

דיון

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1120880

7425.037

23/07/2019

איגרות חוב

 .2דיווח מאת הנציגות המשותפת של מחזיקי אגרות החוב וב"כ הנאמן
ומחזיקי אגרות החוב ודיון בקשר עם הסדר סרצ'לייט.

דיון

דיון

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1120880

7425.037

23/07/2019

איגרות חוב

 .3דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן.

דיון

דיון

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1131614

233443.3

23/07/2019

איגרות חוב

 .1דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר תוכנית ההסדר אשר צורפה
לבקשה דחופה להורות על כינוס אסיפות לצורך אישור הסדר בעניין עסקת
סרצ' לייט לפי סעיף  350לחוק החברות אשר הוגשה על ידי החברה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב -יפו ובדבר כל מסמכי ההסדר שצורפו כנספח א'
לתוכנית ההסדר ("הסדר סרצ'לייט").

דיון

נימוקים

למיטב ידיעתנו לא עלו כשלים מהותיים בתפקידו של
הנאמן בשנה החולפת

דיון

למיטב ידיעתנו לא עלו כשלים מהותיים בתפקידו של
הנאמן בשנה החולפת

דיון

למיטב ידיעתנו לא עלו כשלים מהותיים בתפקידו של
הנאמן בשנה החולפת

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1131614

233443.3

23/07/2019

איגרות חוב

 .2דיווח מאת הנציגות המשותפת של מחזיקי אגרות החוב וב"כ הנאמן
ומחזיקי אגרות החוב ודיון בקשר עם הסדר סרצ'לייט.

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1131614

233443.3

23/07/2019

איגרות חוב

 .3דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן.

דיון

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980329

388070.7

23/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980329

388070.7

23/07/2019

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :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 .המדדים לקביעת קיומו של עניין
מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו :כמפורט בנספח א' לכתב ההצבעה.

בעד

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

6120224

407920.4

23/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

6120224

407920.4

23/07/2019

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה )21
של החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה .המדדים לקביעת קיומו של עניין
מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו :כמפורט בנספח א' לכתב ההצבעה.

בעד

למיטב ידיעתנו לא עלו כשלים מהותיים בתפקידו של
הנאמן בשנה החולפת

פז חברת הנפט בע"מ

1100007

5232021

23/07/2019

מניות

 .1לאשר תיקונים בתקנון החברה ,אשר עיקרם עדכון המנגנון למינוי
דירקטורים ( שאינם דירקטורים חיצוניים) בחברה .תקנון החברה המוצע
מצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה.

נגד

בראי ממשל תאגידי ,אנו סבורים ששינויים תכופים
בתקנון ,אינם חיוביים .בפרט ,השינוי המבוקש אשר
הלכה למעשה מאריך תקופת כהונה של דירקטורים
ללא שלבעלי המניות אפשרות לבחינה מחדש של
מינויים מעבר ל 3 -שנים ,אינו שינוי ראוי בהקשר
הממשל התאגידי.

פז חברת הנפט בע"מ

1100007

5232021

23/07/2019

מניות

 .2לאשר תנאי כהונה והעסקה למר אברהם ביגר ,בגין כהונתו כיו"ר
דריקטוריון החברה ,החל מיום מינויו לתפקיד (יום  20במרץ )2019

בעד

סך חבילת התגמול המוצעת ליו"ר הדירקטוריון
נראית לנו כהולמת את אחריות התפקיד ,גודלה של
החברה ,ביצועיה וכן היקף פעילותה.

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון

דיון

דיון

נימוקים

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח ,בעל
מערכות מחשוב ובקרה ייעודיות

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

רבל אי.סי.אס .בע"מ

1142769

95567.66

23/07/2019

איגרות חוב
להמרה

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

רבל אי.סי.אס .בע"מ

1142769

95567.66

23/07/2019

איגרות חוב
להמרה

 .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 .המדדים לקביעת קיומו של עניין
מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו :כמפורט בנספח א' לכתב ההצבעה.

בעד

מובייל מקס טכנולוגיות בע"מ (בשימור)

1105139

23023

23/07/2019

מניות

 .1חידוש כהונתו של הדירקטור סורין מוסקוביץ'

נגד

א .החברה לא השיבה לפנייתנו בעניין קבלת שיעורי
ההשתתפות הדירקטורים בישיבות הדירקטוריון ב-
 24חודשים שקדמו למועד האסיפה .בשל כך ,אנו לא
נוכל לתמוך במועמדותם של הדירקטורים לתקופת
כהונה נוספת.

מובייל מקס טכנולוגיות בע"מ (בשימור)

1105139

23023

23/07/2019

מניות

 .2חידוש כהונתו של הדירקטור גדעון עמיהוד

נגד

א .החברה לא השיבה לפנייתנו בעניין קבלת שיעורי
ההשתתפות הדירקטורים בישיבות הדירקטוריון ב-
 24חודשים שקדמו למועד האסיפה .בשל כך ,אנו לא
נוכל לתמוך במועמדותם של הדירקטורים לתקופת
כהונה נוספת.

מובייל מקס טכנולוגיות בע"מ (בשימור)

1105139

23023

23/07/2019

מניות

 .3חידוש כהונתו של הדירקטור רענן שמחון

נגד

א .החברה לא השיבה לפנייתנו בעניין קבלת שיעורי
ההשתתפות הדירקטורים בישיבות הדירקטוריון ב-
 24חודשים שקדמו למועד האסיפה .בשל כך ,אנו לא
נוכל לתמוך במועמדותם של הדירקטורים לתקופת
כהונה נוספת.

מובייל מקס טכנולוגיות בע"מ (בשימור)

1105139

23023

23/07/2019

מניות

 .4חידוש כהונתו של הדירקטור עדי שאולי

נגד

א .החברה לא השיבה לפנייתנו בעניין קבלת שיעורי
ההשתתפות הדירקטורים בישיבות הדירקטוריון ב-
 24חודשים שקדמו למועד האסיפה .בשל כך ,אנו לא
נוכל לתמוך במועמדותם של הדירקטורים לתקופת
כהונה נוספת.

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון

למיטב ידיעתנו לא התגלו כשלים מהותיים בפעילות
הנאמן בשנה האחרונה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

מובייל מקס טכנולוגיות בע"מ (בשימור)

1105139

23023

23/07/2019

מניות

 .5הארכת כהונתו של רואה החשבון המבקר של החברה

בעד

הפירמה מבקרת  13חברות ציבוריות בארץ (132
רו"ח).

מובייל מקס טכנולוגיות בע"מ (בשימור)

1105139

23023

23/07/2019

מניות

 .6מינוי גב' תמי אדלר כדירקטורית חיצונית בחברה ואישור תנאי כהונתה

נגד

בשל תנאי ההקצאה בשלב הנוכחי וכי לא נכון
להעניק תגמול הוני בשל השלב בו החברה נמצאת
ורמת המסחר במניה

מובייל מקס טכנולוגיות בע"מ (בשימור)

1105139

23023

23/07/2019

מניות

 .7מינוי ה" ה דורון ארבלי לתפקיד דירקטור חיצוני בחברה ואישור תנאי
כהונתו

נגד

בשל תנאי ההקצאה בשלב הנוכחי וכי לא נכון
להעניק תגמול הוני בשל השלב בו החברה נמצאת
ורמת המסחר במניה

מובייל מקס טכנולוגיות בע"מ (בשימור)

1105139

23023

23/07/2019

מניות

 .8מינוי ה" ה נתנאל חסון לתפקיד דירקטור חיצוני בחברה ואישור תנאי
כהונתו

נגד

בשל תנאי ההקצאה בשלב הנוכחי וכי לא נכון
להעניק תגמול הוני בשל השלב בו החברה נמצאת
ורמת המסחר במניה

מובייל מקס טכנולוגיות בע"מ (בשימור)

1105139

23023

23/07/2019

מניות

 .9מינוי ה" ה טום שבת לתפקיד דירקטור חיצוני בחברה ואישור תנאי כהונתו

נגד

בשל תנאי ההקצאה בשלב הנוכחי וכי לא נכון
להעניק תגמול הוני בשל השלב בו החברה נמצאת
ורמת המסחר במניה

מובייל מקס טכנולוגיות בע"מ (בשימור)

1105139

23023

23/07/2019

מניות

 .10דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת  2018ובדוח הדירקטוריון של
החברה ליום  31.12.2018הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון
המבקר

דיון

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1139203

2002125

24/07/2019

איגרות חוב

 .1דיווח ועדכון מאת נציגי החברה ,לרבות עדכון וקבלת מידע מהחברה
ונציגיה ,בדבר תוכנית ההסדר אשר צורפה לבקשת החברה למתן צו לכינוס
אסיפות לצורך אישור הסדר בהתאם להוראות סעיף  350לחוק החברות-
התשנ"ט אשר הוגשה ביום  8.7.2019לבית המשפט המחוזי בתל אביב -יפו
במסגרת פר"ק  19642-07-19ובדבר כל מסמכי ההסדר שצורפו כנספח א'
לתוכנית ההסדר ("הסדר סרצ'לייט").

דיון

דיון

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1139203

2002125

24/07/2019

איגרות חוב

 .2דיווח מאת נציגות מחזיקי אגרות החוב וב"כ הנאמן ,הנציגות ומחזיקי
אגרות החוב ודיון בקשר עם הסדר סרצ'לייט.

דיון

דיון

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1139203

2002125

24/07/2019

איגרות חוב

 .3דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו /או מחזיקי אגרות החוב.

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

6390207

1990753

24/07/2019

איגרות חוב

.1על סדר היום 1.1 :דיון והתייעצות בנוגע למינוי נציגות משפטית (בחירת
עו"ד) שתפקידו לפעול להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ,לרבות אך לא
רק התנגדות לעסקאות בעלי עניין שעשויות לפגוע במחזיקי אגרות החוב,
וזאת בהתאם להנחיות שיינתנו באסיפת מחזיקים לאחר בחירתו1.2 .דיון
בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו /או מחזיקי אגרות החוב.

דיון

אמנת ניהול ומערכות בע"מ

654012

127194

24/07/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לתקופה של שנה
שהסתיימה ביום .31.12.2018

דיון

אמנת ניהול ומערכות בע"מ

654012

127194

24/07/2019

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

אמנת ניהול ומערכות בע"מ

654012

127194

24/07/2019

מניות

 .3לאשר את מינוי פרופ' ליאורה קצנשטין כדירקטורית חיצונית בחברה
בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית ,לתקופת כהונה בת שלוש שנים
שתחילתה במועד אישור האסיפה המזומנת על פי דו" ח זימון האסיפה וכן
הכללתה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ומתן
כתב שיפוי שאושרה הענקתו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ,כאמור
בדו"ח בסעיף  2.3לדו"ח זימון האסיפה

בעד

אבגול תעשיות  1953בע"מ

1140417

191934.2

24/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

אבגול תעשיות  1953בע"מ

1140417

191934.2

24/07/2019

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ד') של
החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה .המדדים לקביעת קיומו של עניין
מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו :כמפורט בנספח א' לכתב ההצבעה.

בעד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון

דיון

דיון

נימוקים

שכר טרחה בגין שירותי שירותי ביקורת ומס מהווה
שיעור של כ 100% -מסך שכר הטרחה ששולם
למשרד רואה החשבון המבקר בשנת  .2018אנו
מוצאים את יחס זה כנאות.

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

דיון

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח ,בעל
מערכות מחשוב ובקרה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

639013

854460

24/07/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

 .1אישור מדיניות תגמול.

בעד

מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ

1140086

70687.72

24/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ

1140086

70687.72

24/07/2019

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 .המדדים לקביעת קיומו של עניין
מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו :כמפורט בנספח א' לכתב ההצבעה.

בעד

בריל תעשיות נעליים בע"מ

399014

39483

24/07/2019

מניות

)1אישור ,תוך עדכון ותיקון הוראות ,של מדיניות התגמול הנוכחית לנושאי
המשרה של החברה (להלן " :מדיניות התגמול הנוכחית") ,שאושרה בחברה
ביום ( *26.1.2017ראו :דיווחי החברה מימים  19.1.2017 ,20.12.2016ו-
 ,26.1.2017מס' אסמכתאות  2017-01-007216 ,2016-01-089922ו-
 ,2017-01-008803בהתאמה) ,וזאת בהתאם לנוסח מדיניות התגמול
העדכנית המוצעת ,המצ" ב לזימון זה (בנוסח 'נקי' ,וכן נוסח בסימון העדכונים
ביחס למדיניות התגמול הנוכחית) (להלן" :מדיניות התגמול המוצעת").
מדיניות התגמול המוצעת ,ככל שתאושר ,תעמוד בתוקפה בחברה לתקופה
של  3שנים החל ממועד אישורה

בעד

קבוצת פנינסולה בע"מ

3330073

56219.51

25/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

קבוצת פנינסולה בע"מ

3330073

56219.51

25/07/2019

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

ש.שלמה החזקות בע"מ

1410299

205407.4

25/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

ש.שלמה החזקות בע"מ

1410299

205407.4

25/07/2019

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

ש.שלמה החזקות בע"מ

1410307

830540.5

25/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

החלטת האסיפה

נימוקים

לאחר דיונים שערכנו עם החברה ,החברה פרסמה
דוח זימון מתוקן לאסיפה .אנו מוצאים את עקרונות
מדיניות התגמול ככאלו התואמות את פעילות
החברה.

דיון

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח ,בעל
מערכות מחשוב ובקרה

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות .מדיניות
התגמול נבחנה על ידנו ביחס לכלל הרכיבים
שנתפסו על ידנו כסבירים בנסיבות העניין.

דיון

למיטב ידיעתנו לא עלו כשלים מהותיים בתפקידו של
הנאמן בשנה החולפת

דיון

למיטב ידיעתנו לא עלו כשלים מהותיים בתפקידו של
הנאמן בשנה החולפת

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

למיטב ידיעתנו לא עלו כשלים מהותיים בתפקידו של
הנאמן בשנה החולפת

ש.שלמה החזקות בע"מ

1410307

830540.5

25/07/2019

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

קרסו מוטורס בע"מ

1141829

319585.9

25/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

קרסו מוטורס בע"מ

1141829

319585.9

25/07/2019

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח

להב אל.אר רילאסטייט בע"מ

136010

110779

25/07/2019

מניות

 .1עדכון מדיניות התגמול ואישורה ל 3-שנים.

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות .נבחנו על
ידנו סך הרכיבים ואלו נמצאו הולמים את היקף
פעילות החברה ואפיונה.

להב אל.אר רילאסטייט בע"מ

136010

110779

25/07/2019

מניות

 .2חידוש תנאי כהונה והעסקה של מר הלל (איליק) רוז'נסקי המכהן
כדירקטור בחברה וכסגן יו" ר דירקטוריון החברה לשלוש שנים ,החל מיום
.11.5.2019

בעד

תנאי העסקתו כוללים עדכון זכאות לרכיב מענק,
לאור פיתוח עסקי החברה בשנה החולפת ומציאת
המנגנון כמאתגר ,מצאנו לנכון לתמוך בתנאיו
המעודכנים.

להב אל.אר רילאסטייט בע"מ

136010

110779

25/07/2019

מניות

 .3חידוש תנאי כהונה והעסקה של גברת חוה זמיר –טואף כמנכ"לית
החברה לתקופה של שלוש שנים ,החל מיום .11.5.2019

בעד

תנאי העסקתה המחודשים הכוללים עדכון זכאות
לרכיב מענק ,לאור פיתוח עסקי החברה בשנה
החולפת ומציאת המנגנון כמאתגר ,מצאנו לנכון
לתמוך בתנאיה המעודכנים.

להב אל.אר רילאסטייט בע"מ

136010

110779

25/07/2019

מניות

 .4אישור נוסחת המענקים ליו"ר דירקטוריון החברה ,מר אלי להב ולסמנכ"ל
הכספים של החברה ,מר שלמה פדידה.

בעד

אנו מצאנו את מנגנון המענק כמאתגר ביחס
לתוצאות הבסיס וזאת בשים לב כי הינו מוגבל לעד
 6משכורות לכ"א מנושאי המשרה (ובדומה לס''  2ו3
לעיל).

להב אל.אר רילאסטייט בע"מ

136010

110779

25/07/2019

מניות

 .5תשלום מענקים לארבעת נושאי המשרה לשנת  ,2018תשלום מענק
מיוחד בגין ביצועי החברה לכל אחד מבין אלי להב ,חוה זמיר –טואף ,איליק
רוז'נסקי ושלמה פדידה.

בעד

מצאנו את סך הכולל המבוקש כסביר וזאת לאור
המהלכים שהובלו ע"י הנהלת החברה בשנה
החולפת .כמו כן ,לאור קטימת המענקים בחצי לפי
המנגנון המבוקש ליישום מעתה ואילך ,התרשמנו כי
ועדת התגמול מיצתה את עבודתה בהינתן כי רוב
המענקים הינם לנושאי משרה הנמנים על השליטה.

להב אל.אר רילאסטייט בע"מ

136010

110779

25/07/2019

מניות

 .6מינוי לראשונה של מר אחיעד לוי כדירקטור בחברה ואישור תנאי
העסקתו.

נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור הדירקטורים הב"ת
הנמוך (כ )33%-מסך הרכב הדירקטוריון המצוי
בסתירה למדיניותנו.

להב אל.אר רילאסטייט בע"מ

136010

110779

25/07/2019

מניות

 .7דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו" ח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה ,לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  – 2018דיון והצגת דוחותיה
הכספיים של החברה בצירוף דו" ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה,
לשנה שהסתיימה ביום  ,31.12.2018כפי שפורסמו על ידי החברה ביום
 28.3.2019במרץ ( 2019אסמכתא "( )2019-01-046365הדוח התקופתי").

דיון

להב אל.אר רילאסטייט בע"מ

136010

110779

25/07/2019

מניות

 .8מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה – מוצע למנות מחדש
את משרד  PKFעמית חלפון ,רואי חשבון ,כרואה החשבון המבקר של
החברה ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

בעד

דיון

דיון

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות.
שכ" ט בגין שירותי ביקורת ומס היווה סך הגבוה
מהרף הנקבע למדיניותנו לבחינת אי תלות.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

להב אל.אר רילאסטייט בע"מ

136010

110779

25/07/2019

מניות

 .9מינויו מחדש של מר אליעזר להב המכהן כיו"ר הדירקטוריון ,כדירקטור
בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור הדירקטורים הב"ת
הנמוך (כ )33%-מסך הרכב הדירקטוריון המצוי
בסתירה למדיניותנו.

להב אל.אר רילאסטייט בע"מ

136010

110779

25/07/2019

מניות

 .10מינויו מחדש של מר הלל (איליק) רוז'נסקי ,המכהן כסגן יו"ר
הדירקטוריון ,כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי
מניות החברה.

נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור הדירקטורים הב"ת
הנמוך (כ )33%-מסך הרכב הדירקטוריון המצוי
בסתירה למדיניותנו.

להב אל.אר רילאסטייט בע"מ

136010

110779

25/07/2019

מניות

 .11מינויו מחדש של אילן שגב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית
הבאה של בעלי מניות החברה.

נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור הדירקטורים הב"ת
הנמוך (כ )33%-מסך הרכב הדירקטוריון המצוי
בסתירה למדיניותנו.

להב אל.אר רילאסטייט בע"מ

136010

110779

25/07/2019

מניות

 .12מינויו מחדש של יניב קורן כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית
הבאה של בעלי מניות החברה.

נגד

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור הדירקטורים הב"ת
הנמוך (כ )33%-מסך הרכב הדירקטוריון המצוי
בסתירה למדיניותנו.

אמ.די.ג'י .ריאל אסטייט גלובל לימיטד

1140557

271301.6

25/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

אמ.די.ג'י .ריאל אסטייט גלובל לימיטד

1140557

271301.6

25/07/2019

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 .המדדים לקביעת קיומו של עניין
מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו :כמפורט בנספח א' לכתב ההצבעה.

בעד

אפקון החזקות בע"מ

578013

868355

25/07/2019

מניות

 .1אישור תיקון והארכת תוקפו של הסכם הניהול בין החברה לבין חברת
טוביאס שירותי ניהול וייעוץ בע"מ ("טוביאס") ,חברה בשליטת הגב' עתליה
שמלצר  -בעלת השליטה בחברה ,לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1
במאי  ,2019במסגרתו מעמידה טוביאס לחברה שירותי ניהול וייעוץ
באמצעות יו"ר דירקטוריון ,מר ישראל רייף .בהתאם ובשים לב לאמור,
יעודכנו סעיפים  39ונספח  1למדיניות התגמול הקיימת של החברה אשר
אושרה ביום  25במאי  2017על ידי האסיפה הכללית לתקופה של שלוש
שנים ,ללא שינוי בתקופת מדיניות התגמול.

בעד

פתאל נכסים(אירופה)בע"מ

1141852

392656

25/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ז') שהונפקו על ידי
החברה.

דיון

פתאל נכסים(אירופה)בע"מ

1141852

392656

25/07/2019

איגרות חוב

 .2לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת
תקופת הנאמנות.

בעד

פתאל נכסים(אירופה)בע"מ

1141852

392656

25/07/2019

איגרות חוב

 .3כללי -דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו /או מחזיקי אגרות
החוב.

דיון

דיון

קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ

8230195

99274.36

25/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

דיון

דיון

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח ,בעל
מערכות מחשוב ובקרה

דמי הניהול המוצעים מקובלים ביחס לשוק .מר רייף
בעל ניסיון רב בפיתוח עסקי ובתחום הנדל" ן והינו
חיוני להמשך פעילות הקבוצה.

דיון

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ

8230195

99274.36

25/07/2019

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ז') של
החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה .המדדים לקביעת קיומו של עניין
מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו :כמפורט בנספח א' לכתב ההצבעה.

בעד

שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ

1141951

235873.9

25/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') שהונפקו על ידי
החברה.

דיון

שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ

1141951

235873.9

25/07/2019

איגרות חוב

 .2לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת
תקופת הנאמנות.

בעד

שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ

1141951

235873.9

25/07/2019

איגרות חוב

 .3כללי -דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו /או מחזיקי אגרות
החוב.

דיון

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1120880

7240.728

25/07/2019

איגרות חוב

 .1אישור ההסדר סרצ'לייט :לאשר את הסדר  Searchlightעל דרך של
אישור תוכנית ההסדר אשר צורפה כנספח ב' להודעה בדבר זימון אסיפות
נושים החברה אשר פורסמה על ידי החברה ביום  , 15.7.2019על כל
נספחיה ("הסדר סרצ'לייט") וכן לאשר לחתום על כל מסמך ולבצע את
הפעולות הנדרשות לשם השלמת הסדר סרצ' לייט והוצאתו לפועל .הצעת
ההחלטה שבסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  9לזימון
לאסיפה ,ולעניין זה יראו את האמור בסעיף  9שבזימון לאסיפה ,כחלק בלתי
נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת
ההחלטה שבסעיף זה .1 :במקרה שבו מחזיקי אגרות החוב המחזיקים ב-
 75%לפחות מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שישתתף בהצבעה על
החלטה לעיל באסיפה זו (למעט הנמנעים) יצביעו בעד או נגד אישור הסדר
סרצ' לייט כמפורט לעיל ,אזי הנאמן יצביע באסיפת הנושים (שתכונס על ידי
החברה כמפורט בזימון אסיפת הנושים; "אסיפת הנושים") בעד או נגד
אישור הסדר סרצ'לייט ,לפי העניין ,עבור כל ערך הנשייה של הסדרה.
במקרה כאמור לכל מחזיק באגרות החוב תהיה הזכות להחריג את עצמו
מהצבעת הנאמן באסיפת הנושים ולהצביע באסיפת הנושים עבור החזקתיו
באגרות החוב באופן ש

ללא המלצה

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1120880

7240.728

25/07/2019

איגרות חוב

 .2מתן הוראות לחברה בדבר הצבעה באסיפת בעלי מניות של בי
קומוניקיישנס בע"מ ("בי קום") בקשר עם פטור לנושאי משרה ויועצים:
להורות לחברה להצביע במסגרת אסיפת בעלי המניות של בי קום אשר
צפויה להתכנס ביום  ,8.8.2019בעד הצעת ההחלטה בדבר מתן פטור
לנושאי המשרה של בי קום וליועציה של בי קום והכל כמפורט בהצעת
החלטה מספר  IIשבזימון אסיפת בעלי המניות של בי קום אשר פורסם על
ידי בי קום ביום  . 15.7.2019מובהר בזאת כי ככל שלא תתקבל להצעת
ההחלטה שבסעיף זה המשמעות הינה מתן הוראות לחברה להצביע נגד
הפטור באסיפת בעלי המניות כמפורט לעיל .הצעת ההחלטה שבסעיף זה
כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  9לזימון לאסיפה ,ולעניין זה
יראו את האמור בסעיף  9שבזימון לאסיפה כחלק בלתי נפרד מהצעת
ההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח ,בעל
מערכות מחשוב ובקרה

דיון

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח ,בעל
מערכות מחשוב ובקרה מתקדמות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1131614

226695.6

25/07/2019

איגרות חוב

 .1אישור ההסדר סרצ'לייט :לאשר את הסדר  Searchlightעל דרך של
אישור תוכנית ההסדר אשר צורפה כנספח ב' להודעה בדבר זימון אסיפות
נושים החברה אשר פורסמה על ידי החברה ביום  , 15.7.2019על כל
נספחיה ("הסדר סרצ'לייט") וכן לאשר לחתום על כל מסמך ולבצע את
הפעולות הנדרשות לשם השלמת הסדר סרצ' לייט והוצאתו לפועל .הצעת
ההחלטה שבסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  9לזימון
לאסיפה ,ולעניין זה יראו את האמור בסעיף  9שבזימון לאסיפה ,כחלק בלתי
נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת
ההחלטה שבסעיף זה .1 :במקרה שבו מחזיקי אגרות החוב המחזיקים ב-
 75%לפחות מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שישתתף בהצבעה על
החלטה לעיל באסיפה זו (למעט הנמנעים) יצביעו בעד או נגד אישור הסדר
סרצ' לייט כמפורט לעיל ,אזי הנאמן יצביע באסיפת הנושים (שתכונס על ידי
החברה כמפורט בזימון אסיפת הנושים; "אסיפת הנושים") בעד או נגד
אישור הסדר סרצ'לייט ,לפי העניין ,עבור כל ערך הנשייה של הסדרה.
במקרה כאמור לכל מחזיק באגרות החוב תהיה הזכות להחריג את עצמו
מהצבעת הנאמן באסיפת הנושים ולהצביע באסיפת הנושים עבור החזקתיו
באגרות החוב באופן ש

ללא המלצה

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1131614

226695.6

25/07/2019

איגרות חוב

 .2מתן הוראות לחברה בדבר הצבעה באסיפת בעלי מניות של בי
קומוניקיישנס בע"מ ("בי קום") בקשר עם פטור לנושאי משרה ויועצים:
להורות לחברה להצביע במסגרת אסיפת בעלי המניות של בי קום אשר
צפויה להתכנס ביום  ,8.8.2019בעד הצעת ההחלטה בדבר מתן פטור
לנושאי המשרה של בי קום וליועציה של בי קום והכל כמפורט בהצעת
החלטה מספר  IIשבזימון אסיפת בעלי המניות של בי קום אשר פורסם על
ידי בי קום ביום  . 15.7.2019מובהר בזאת כי ככל שלא תתקבל להצעת
ההחלטה שבסעיף זה המשמעות הינה מתן הוראות לחברה להצביע נגד
הפטור באסיפת בעלי המניות כמפורט לעיל .הצעת ההחלטה שבסעיף זה
כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  9לזימון לאסיפה ,ולעניין זה
יראו את האמור בסעיף  9שבזימון לאסיפה כחלק בלתי נפרד מהצעת
ההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1120872

230073.2

25/07/2019

איגרות חוב

 1.1לאשר את תוכנית ההסדר לאשר את תוכנית ההסדר ואת מסמכי
ההסדר כפי שצורפו להודעה ומתן הוראה והסמכה לחברה ולנאמן מחזיקי
אגרות החוב (סדרה ב') לבצע כל פעולה ולחתום על כל מסמך אשר יידרשו
לצורך השלמת הסדר סרצ' לייט והוצאתו אל הפועל (להלן בהתאמה" :תוכנית
ההסדר" ו" -מסמכי ההסדר") .כחלק בלתי נפרד מהחלטת אישור הסדר
סרצ' לייט וכמקשה אחת מאשרים בזאת מחזיקי אגרות החוב ,בין היתר את
כל הפעולות הדרושות לביצוע על פי תוכנית ההסדר ומסמכי ההסדר ,לרבות
הפעולות המפורטות בסעיף  8להודעה .יצוין כי השלמת ההסדר המוצע
מותנית בהתקיימותם של כל התנאים המתלים המפורטים בסעיף 11
להודעה .נציגות מחזיקי אגרות החוב הודיעה לנאמן כי ממליצה למחזיקי
אגרות החוב לאשר את הסדר סרצ'לייט (סימון "בעד" הצעת החלטה 1.1
המפורטת בזימון וכתב ההצבעה) .הרוב הדרוש לקבלת הצעת החלטה 1.1
לעיל הינו רוב של לא פחות מ 75% -מהקולות המשתתפים בהצבעה.
מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח
א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה
כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .אופן בדיקת מעמדו של מחזיק
כבעל " עניין מנוגד" ,לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב
המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה ,תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב
ההצבעה.

ללא המלצה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1120872

230073.2

25/07/2019

איגרות חוב

 1.2אישור מתן פטור לנושאי משרה בחברה ויועצים אישור מתן פטור מלא
לנושאי המשרה בחברה וליועציה אשר אינם קשורים לחקירות בתיק בזק
(להלן" :הזכאים") ,ביחס לכל חוב ,חבות ,התחייבות ,טענה ,דרישה או
תביעה בגין או בקשר עם ביקום וחברות הקבוצה ,לרבות פעילותן ,נכסיהן,
דוחותיהן הכספיים והמיידים וכיו"ב ,והכל בקשר עם עילות שקדמו ו/או
יקדמו למועד השלמת הסדר החוב ,ככל שיושלם וזאת למעט תביעות
המתנהלות כיום כנגד מי מהזכאים .נציגות מחזיקי אגרות החוב הודיעה
לנאמן כי ממליצה למחזיקי אגרות החוב להתנגד למתן הפטור לזכאים
כאמור בהצעת החלטה  1.2לעיל (סימון "נגד" הצעת החלטה  1.2המפורטת
בזימון וכתב ההצבעה) .מובהר כי מתן הפטור אינו מהווה תנאי לאישור
הסדר הנושים ,וכי אי אישורו של סעיף זה לא ימנע את אישור הסדר ככל
והצעת החלטה  1.1עברה ברוב הדרוש .הרוב הדרוש לקבלת הצעת
החלטה  1.2לעיל הינו רוב של לא פחות מ 75% -מהקולות המשתתפים
בהצבעה .מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון
שבנספח א'' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את האמור בנספח א'' לכתב
ההצבעה כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .אופן בדיקת מעמדו
של מחזיק כבעל " עניין מנוגד" ,לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות
החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה ,תיערך בהתאם לנספח ב''.

ללא המלצה

הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ

1143122

322600.9

25/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה יד') שהונפקו על ידי
החברה.

דיון

הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ

1143122

322600.9

25/07/2019

איגרות חוב

 .2לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת
תקופת הנאמנות.

בעד

הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ

1143122

322600.9

25/07/2019

איגרות חוב

 .3כללי -דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו /או מחזיקי אגרות
החוב.

הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ

1143130

320578.3

25/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה טו') שהונפקו על ידי
החברה.

דיון

הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ

1143130

320578.3

25/07/2019

איגרות חוב

 .2לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת
תקופת הנאמנות.

בעד

הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ

1143130

320578.3

25/07/2019

איגרות חוב

 .3כללי -דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו /או מחזיקי אגרות
החוב.

דיון

מדיגוס בע"מ

1096171

33562

25/07/2019

מניות

To approve the re-election of Prof. Benad Goldwasser as a .1
director of the Company to hold office until the close of the next
annual general meeting, or, if Proposal No. 6 is approved, until
.his term expires in accordance with his class

בעד

השתתף בלמעלה מ 75%-מהישיבות

מדיגוס בע"מ

1096171

33562

25/07/2019

מניות

To approve the re-election of Mr. Eliyahu Yoresh as a director .2
of the Company to hold office until the close of the next annual
general meeting, or, if Proposal No. 6 is approved, until his term
.expires in accordance with his class

בעד

השתתף בלמעלה מ 75%-מהישיבות

החלטת האסיפה

נימוקים

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח ,בעל
מערכות מחשוב ובקרה מתקדמות

דיון

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח ,בעל
מערכות מחשוב ובקרה מתקדמות

דיון

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

 מהישיבות75%-השתתף בלמעלה מ

בעד

To approve the re-election of Mr. Eli Cohen as a director of the .3
Company to hold office until the close of the next annual general
meeting, or, if Proposal No. 6 is approved, until his term expires
.in accordance with his class

מניות

25/07/2019

33562

1096171

מדיגוס בע"מ

 מהישיבות75%-השתתף בלמעלה מ

בעד

To approve the re-election of Mr. Ronen Rosenbloom as a .4
director of the Company to hold office until the close of the next
annual general meeting, or, if Proposal No. 6 is approved, until
.his term expires in accordance with his class

מניות

25/07/2019

33562

1096171

מדיגוס בע"מ

בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

בעד

To approve the election of Ms. Kineret Tzedef as a director of .5
the Company to hold office until the close of the next annual
general meeting, or, if Proposal No. 6 is approved, until her term
.expires in accordance with her class

מניות

25/07/2019

33562

1096171

מדיגוס בע"מ

השינוי האמור נועד לעגן את תנאי פוליסת הביטוח
.המובאת בס'' הבא להלן

בעד

To approve the amendments to the Compensation Policy for .6
,executives and directors, as detailed in the Proxy Statement
.dated June 20, 2019

מניות

25/07/2019

33562

1096171

מדיגוס בע"מ

)עשוי1.75% -יחס הפרמיה מהכיסוי המקסימלי (כ
.להלום את רמת הסיכון המאפיינת את החברה

בעד

To approve and ratify the purchase of the liability insurance .7
policy for directors and officers, as detailed in the Proxy
.Statement, dated June 20, 2019

מניות

25/07/2019

33562

1096171

מדיגוס בע"מ

אנו מעריכים את תנאי העסקה כהוגנים

בעד

To approve the terms of compensation of the chairman of the .8
Board as the chairman of the board of directors of ScoutCam
.Ltd., as described in the Proxy Statement, June 20, 2019

מניות

25/07/2019

33562

1096171

מדיגוס בע"מ

אנו מעריכים את תנאי ההעסקה כהוגנים

בעד

To approve Mr. Liron Carmel’ compensation terms as the chief
executive officer of the Company, as detailed in the Proxy
Statement, dated June 20, 2019

מניות

25/07/2019

33562

1096171

מדיגוס בע"מ

 למנגנון הדירקטוריון המדורג עומדתISS התנגדות
.בקנה אחד עם מדיניותנו לעניין

נגד

To approve the amendments to the articles of association of .10
.the Company, as detailed in the Proxy Statement, June 20, 2019

מניות

25/07/2019

33562

1096171

מדיגוס בע"מ

בעד

;To approve and ratify the appointment of Kesselman &amp .11
Kesselman, certified public accountants in Israel and a member
of PricewaterhouseCoopers International Limited, as the
Company’s independent auditors for the year ending December
and its service until the annual general meeting of ,2019 ,31
.shareholders to be held in 2020

מניות

25/07/2019

33562

1096171

מדיגוס בע"מ

ללא המלצה

 לאשר לנאמן מינוי עורך דין לבדיקת היתכנות משפטית להתנגד לבקשה.1
 זאת בהיקף,)'למתן הוראות של כונס הנכסים של אגרות החוב (סדרה י
 ש"ח בתוספת מעמ25000 כספי של

איגרות חוב

25/07/2019

1134709

סאני תקשורת סלולרית בע"מ

דיון

 דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות.1

איגרות חוב

28/07/2019

734976

7980337

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

בעד

 החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה-  אישרור כהונת הנאמן.2
) למעט הנמנעים,הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה

איגרות חוב

28/07/2019

734976

7980337

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

נימוקים

החלטת האסיפה

 מסך88% שכר בטרחה בגין שירותי ביקורת מהווה
 תואם את מדיניותנו,שכר הטרחה

דיון

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

ג'י.אפ .איי ריאל אסטייט לימיטד

1140540

239769.1

28/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

ג'י.אפ .איי ריאל אסטייט לימיטד

1140540

239769.1

28/07/2019

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

הרץ פרופרטיס גרופ ,לימיטד

1142603

475462.2

28/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

הרץ פרופרטיס גרופ ,לימיטד

1142603

475462.2

28/07/2019

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח

קסטרו מודל בע"מ

280016

463269

28/07/2019

מניות

 .1אישור תנאי התקשרות עם אחד מבעלי השליטה בחברה

בעד

תנאי העסקתו המוצעים נמצאו על ידנו כסבירים
ביחס לנושאי משרה מקבילים בשוק.

אנקור פרופרטיס ,לימיטד

1141118

433552.7

28/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

אנקור פרופרטיס ,לימיטד

1141118

433552.7

28/07/2019

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 .המדדים לקביעת קיומו של עניין
מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו :כמפורט בנספח א' לכתב ההצבעה.

בעד

אנקור פרופרטיס ,לימיטד

1141126

111509.7

28/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

אנקור פרופרטיס ,לימיטד

1141126

111509.7

28/07/2019

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 .המדדים לקביעת קיומו של עניין
מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו :כמפורט בנספח א' לכתב ההצבעה.

בעד

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

6910160

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

28/07/2019

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון

נימוקים

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח

דיון

דיון

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח

דיון

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח

דיון

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

שם החברה

מס' נייר

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של כתבי ההתחייבות הנדחים
(סדרה יב) של החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך
הקולות של מחזיקי כתבי ההתחייבות הנדחים המשתתפים בהצבעה.
המדדים לקביעת קיומו של עניין מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו :כמפורט
בנספח א' לכתב ההצבעה המצ"ב.

בעד

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

6910160

28/07/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2018 ,

דיון

דור אלון אנרגיה בישראל ( )1988בע"מ

1093202

873280

מניות

 .2מינוי מחדש את משרד רואי החשבון זיו  -האפט ( ,)BDOכרואי החשבון
המבקרים של החברה ("רו"ח המבקר") ,לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה
השנתית הבאה של החברה ,והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

בעד

למשרד רואי החשבון יש את הניסיון והידע על מנת
לנהל את העניינים הכספיים של החברה

דור אלון אנרגיה בישראל ( )1988בע"מ

1093202

873280

28/07/2019

 .3מינוי מחדש של ישראל יניב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה

בעד

בעל הניסיון המתאים לתפקד כדירקטור בחברה

דור אלון אנרגיה בישראל ( )1988בע"מ

1093202

873280

28/07/2019

מניות

בעד

בעל הסיון הדרש למילוי תפקיד הדירקטור

דור אלון אנרגיה בישראל ( )1988בע"מ

1093202

873280

28/07/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של יניב רוג כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה

בעל ההשכלה והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

דור אלון אנרגיה בישראל ( )1988בע"מ

1093202

873280

28/07/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של מרדכי בן משה כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

דור אלון אנרגיה בישראל ( )1988בע"מ

1093202

873280

28/07/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של עודד נגר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה

בעד

בעל הנסיון וההשכלה הדרושים למילוי התפקיד

דור אלון אנרגיה בישראל ( )1988בע"מ

1093202

873280

28/07/2019

מניות

 .7מינוי מחדש של שחר בן מויאל כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

בעל ההשכלה והנסיון הנדרש למילוי התפקיד

דור אלון אנרגיה בישראל ( )1988בע"מ

1093202

873280

28/07/2019

מניות

 .8אישור תנאי הכהונה והעסקה של מר עמית זאב ,מנכ"ל החברה הנכנס

בעד

סך חבילות התגמול מצטייר כסביר בהתאם לגודל
החברה ולביצועיה בשוק

דור אלון אנרגיה בישראל ( )1988בע"מ

1093202

873280

28/07/2019

מניות

 .9אישור תנאי הפרישה של מר עודד בלום ,מנכ"ל החברה היוצא

בעד

עקב תקופת כהונתו הממושכת בחברה ושיפור
תוצאותיה העסקיות של החברה כאשר עמד בתפקיד
המנכ"ל.

דור אלון אנרגיה בישראל ( )1988בע"מ

1093202

873280

28/07/2019

מניות

 .10אישור מענקים בגין שנת  2018ליו"ר הדירקטוריון

בעד

עקב ביצועי החברה בשנה האחרונה

28/07/2019

החלטת האסיפה

נימוקים

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1139203

1993388

28/07/2019

איגרות חוב

 .1אישור הסדר סרצ' לייט לאשר את תוכנית ההסדר ואת כל מסמכי ההסדר
(כהגדרתם בתוכנית ההסדר) כפי שפורסמו על ידי החברה במסגרת
ההודעה בדבר זימון אסיפה לצורך אישור הסדר לפי סעיף  350לחוק
החברות ,בהתאם להחלטת בית המשפט ( ראו דיווח החברה מיום
 ,15.7.2019מס' אסמכתא  "( )2019-02-072565הסדר סרצ'לייט" ו" -זימון
אסיפת הנושים" ,בהתאמה) ומתן הוראה והסמכה לחברה ולנאמן מחזיקי
אגרות החוב לבצע כל פעולה ולחתום על כל מסמך אשר יידרשו לצורך
השלמת הסדר סרצ' לייט והוצאתו אל הפועל .להלן מספר הבהרות בקשר עם
הצעת ההחלטה שבסעיף זה • :במקרה שבו מחזיקי אגרות החוב המחזיקים
ב 75% -לפחות מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שישתתף בהצבעה על
החלטה מס'  1לעיל באסיפה זו (למעט הנמנעים) יצביעו בעד או נגד אישור
הסדר סרצ' לייט כמפורט לעיל ,אזי הנאמן יצביע באסיפת הנושים (שתכונס
על ידי החברה כמפורט בזימון אסיפת הנושים; "אסיפת הנושים") בעד או
נגד אישור הסדר סרצ'לייט ,לפי העניין ,עבור כל ערך הנשייה של הסדרה.
במקרה כאמור לכל מחזיק באגרות החוב תהיה הזכות להחריג את עצמו
מהצבעת הנאמן באסיפת הנושים ולהצביע באסיפת הנושים עבור החזקתיו
באגרות החוב באו

ללא המלצה

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1139203

1993388

28/07/2019

איגרות חוב

 .2אישור מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה וליועציה אשר אינם
קשורים לתיק בזק לאשר מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה וליועציה
אשר אינם קשורים לחקירות בתיק בזק ("הזכאים") ,ביחס לכל חוב ,חבות,
התחייבות ,טענה ,דרישה או תביעה בגין או בקשר עם החברה וחברות
הקבוצה ,לרבות פעילותן ,נכסיהן ,דוחותיהן הכספיים והמיידיים וכיו"ב ,והכל
בקשר עם עילות שקדמו ו/או יקדמו למועד השלמת הסדר סרצ'לייט ,ככל
שיושלם ,וזאת למעט תביעות המתנהלות כיום כנגד מי מהזכאים ("הפטור").
בהתאם להבהרת החברה במסגרת זימון אסיפת הנושים ,מובהר כי מתן
הפטור האמור אינו מהווה תנאי לאישור הסדר סרצ'לייט ,וכי אי אישורה של
החלטה זו לא ימנע את אישור ההסדר ככל וההחלטה שבסעיף  1עברה
ברוב הדרוש .להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה:
• במקרה שבו מחזיקי אגרות החוב המחזיקים ב 75% -לפחות מסך הערך
הנקוב של אגרות החוב שישתתף בהצבעה על החלטה מס'  2לעיל באסיפה
זו (למעט הנמנעים) יצביעו בעד או נגד אישור הפטור כמפורט לעיל ,אזי
הנאמן יצביע באסיפת הנושים בעד או נגד אישור הפטור ,לפי העניין ,עבור
כל ערך הנשייה של הסדרה .במקרה כאמור לכל מחזיק באגרות החוב

ללא המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

דקמא קפיטל בע"מ

1116177

25752

28/07/2019

מניות

 .1הגדלת ההון הרשום של החברה לסך של  300,000,000מניות רגילות
ללא ערך נקוב

בעד

אנו סבורים כי מדובר בהליך המהווה חלק בלתי
נפרד מניהול עסקיה השוטפים של החברה וכחלק
מהשלמת ההכנות של החברה לכניסה לתחום
האשראי כמפורט להלן

כלל תעשיות ומשקאות בע"מ

1147685

451600

29/07/2019

מניות

 .1אישור עדכון תקרות הביטוח הקבועות במדיניות התגמול

בעד

א .הגדלת תקרות הכיסוי הביטוחי והפרמיה
המשולמת נראות לנו כסבירות וזאת ביחס לממוצע
שיעור הפרמיה מהכיסוי שהתקבל במדגם ההשוואה
שביצענו

אדרי-אל ישראל נכסים בע"מ

1105162

26316

29/07/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת  2017ו2018-

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אדרי-אל ישראל נכסים בע"מ

1105162

26316

29/07/2019

מניות

 .2הארכת כהונת רואה חשבון מבקר

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות.
סך שכ" ט בגין שירותי ביקורת ומס עומד מעל שיעור
של  ,70%המהווה מבחן סף לאי-תלותו

אדרי-אל ישראל נכסים בע"מ

1105162

26316

29/07/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של גב' מורן נאור לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה
כדירקטורית בלתי תלויה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות .השתתפה
בשעירו העולה על הסף הנדרש מבחינתנו .בעלת
השכלה ונסיון נדרשים למילוי התפקיד.

אדרי-אל ישראל נכסים בע"מ

1105162

26316

29/07/2019

מניות

 .4מינוי של מר גבי אדרי ,בעל השליטה בחברה ,כדירקטור בחברה

בעד

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות.
תמיכתנו במנכ" ל שהינו בעל השליטה בכניסה
לדירקטוריון הינו מטעמי יעילות העבודה ,זרימת
מידע וכן בהיותה חברה קטנה.

אדרי-אל ישראל נכסים בע"מ

1105162

26316

29/07/2019

מניות

 .5אישור ,בהתאם להוראות סעיף (121ג) לחוק החברות לכהונת מר גבי
אדרי ,בעל השליטה בחברה ,כיו" ר הדירקטוריון וכמנכ"ל החברה

בעד

כהונה מקבילה של יו"ר כמנכ"ל ,בהתאם לס'''' 2.1.5
ו  2.2.8למדיניות .הסתייגותנו הינה על רקע הסרתו
של יו"ר שכיר בשלב זה ,וכי החברה לא מיצתה את
אפשרויות לייצר חסכון וזאת בהינתן מגבלותיה
התזרימיות .כהונה מקבילה של יו"ר כמנכ"ל,
בהתאם לס''  2.1.5ו  2.2.8למדיניות .תמיכתנו
בבקשת החברה הינה בשל מצבה הקיים וכי לא
קיימת אלטרנטיבה ממשית לאחר פרישת יו"ר לא
פעיל.

י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ

1090315

1180495

29/07/2019

מניות

דוח תקופתי לשנת 2018

דיון

י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ

1090315

1180495

29/07/2019

מניות

מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר לשנים 2020-2021

בעד

רו" ח בעל הידע והניסיון לטפל בענייני המסים
והביקורת של החברה.

י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ

1090315

1180495

29/07/2019

מניות

 .3מינויו מחדש של מר יגאל דמרי כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה נוספת
עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

ממיסדיי החברה ,בעל הידע והניסיון המתאימים
למילוי התפקיד

י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ

1090315

1180495

29/07/2019

מניות

 .4מינויו מחדש של מר אסי חורב כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה נוספת
עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

בעל הידע והניסיון המתאימים למילוי התפקיד

י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ

1090315

1180495

29/07/2019

מניות

 .5מינויה מחדש של גב' דינה סבן כדירקטורית בחברה ,לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

בעלת הידע והניסיון המתאימים למילוי התפקיד

י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ

1090315

1180495

29/07/2019

מניות

 .6אישור מינויו של מר מיכאל בר חיים כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של
שלוש ( )3שנים ,החל מיום  ( 18.8.2019מועד סיום כהונתו של מר שמעון
כהן ,המסיים כהונה שלישית כדירקטור חיצוני בחברה) .הדירקטור החיצוני
האמור יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקבועים
המופיעים בתוספת השניה והשלישית לתקנות הגמול ,כפי שיהיו מעת לעת
ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת

בעד

דיון

בעל הידע והניסיון המתאימים למילוי התפקיד,
מתחיל תקופה ראשונה לאחר שקודמו בתפקיד סיים
 9שנים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ

1090315

1180495

29/07/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

 .7אישור מינויו של מר גיל כהן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש
( )3שנים ,החל מיום  ( 18.8.2019מועד סיום כהונתו של מר יצחק נחושתן,
המסיים כהונה שלישית כדירקטור חיצוני בחברה) .הדירקטור החיצוני
האמור יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקבועים
המופיעים בתוספת השניה והשלישית לתקנות הגמול ,כפי שיהיו מעת לעת
ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת

בעד

יו.איי.אר.סי-ג'י.אס.איי (בי.וי.איי) לימיטד

1141837

279499.5

29/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

יו.איי.אר.סי-ג'י.אס.איי (בי.וי.איי) לימיטד

1141837

279499.5

29/07/2019

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 .המדדים לקביעת קיומו של עניין
מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו :כמפורט בנספח א' לכתב ההצבעה.

בעד

יו.איי.אר.סי-ג'י.אס.איי (בי.וי.איי) לימיטד

1141845

59508.78

29/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

יו.איי.אר.סי-ג'י.אס.איי (בי.וי.איי) לימיטד

1141845

59508.78

29/07/2019

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 .המדדים לקביעת קיומו של עניין
מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו :כמפורט בנספח א' לכתב ההצבעה.

בעד

ספיר קורפ בע"מ

3650140

127276.9

29/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

ספיר קורפ בע"מ

3650140

127276.9

29/07/2019

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 .המדדים לקביעת קיומו של עניין
מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו :כמפורט בנספח א' לכתב ההצבעה.

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

בעל הידע והניסיון המתאימים למילוי התפקיד,
מתחיל תקופה ראשונה לאחר שקודמו בתפקיד סיים
 9שנים

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח

דיון

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח

דיון

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980337

734976

29/07/2019

איגרות חוב

 .1זהות חבר הנציגות לאור קבלת ההחלטה למנות נציגות נפרדת למחזיקי
אגרות החוב במסגרת אסיפת ההצבעה ,קביעת זהות חבר הנציגות מבין
המועמדים שלהלן :סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין .רו"ח מנחם
מרדר – בהתאם להצהרת המועמד והצעת שכה"ט המצורפות כנספח 1.1א
לכתב ההצבעה .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון
שבנספח א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' שבכתב
ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .כל מחזיק רשאי
להצביע בעד אחד מהמועמדים לנציגות שבסעיפים  1-5בלבד .ככל שמי
מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מחברי הנציגות המוצעים ,הצבעתו
בסעיפים  1-5תיפסל .חבר הנציגות שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את
מירב הקולות (בכפוף לאמור בכתב ההצבעה בקשר עם אגרות החוב (סדרה
ט')).

ללא המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980337

734976

29/07/2019

איגרות חוב

 .2זהות חבר הנציגות לאור קבלת ההחלטה למנות נציגות נפרדת למחזיקי
אגרות החוב במסגרת אסיפת ההצבעה ,קביעת זהות חבר הנציגות מבין
המועמדים שלהלן :סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין .קויוטי
אינווסטמנטס בע"מ – באמצעות ד"ר דוד דישטניק וד" ר רועי צוקרמן בהתאם
להצהרת המועמד והצעת שכה"ט המצורפות כנספח 1.1ב לכתב ההצבעה.
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב
ההצבעה ,ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' שבכתב ההצבעה ,כחלק
בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד
מהמועמדים לנציגות שבסעיפים  1-5בלבד .ככל שמי מהמחזיקים יצביע
בעד יותר מאחד מחברי הנציגות המוצעים ,הצבעתו בסעיפים  1-5תיפסל.
חבר הנציגות שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות (בכפוף
לאמור בכתב ההצבעה בקשר עם אגרות החוב (סדרה ט')).

ללא המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980337

734976

29/07/2019

איגרות חוב

 .3זהות חבר הנציגות לאור קבלת ההחלטה למנות נציגות נפרדת למחזיקי
אגרות החוב במסגרת אסיפת ההצבעה ,קביעת זהות חבר הנציגות מבין
המועמדים שלהלן :סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין .רו"ח אבי
זיגלמן – בהתאם להצהרת המועמד והצעת שכה"ט המצורפות כנספח 1.1ג
לכתב ההצבעה .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון
שבנספח א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' שבכתב
ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .כל מחזיק רשאי
להצביע בעד אחד מהמועמדים לנציגות שבסעיפים  1-5בלבד .ככל שמי
מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מחברי הנציגות המוצעים ,הצבעתו
בסעיפים  1-5תיפסל .חבר הנציגות שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את
מירב הקולות (בכפוף לאמור בכתב ההצבעה בקשר עם אגרות החוב (סדרה
ט')).

ללא המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980337

734976

29/07/2019

איגרות חוב

 .4זהות חבר הנציגות לאור קבלת ההחלטה למנות נציגות נפרדת למחזיקי
אגרות החוב במסגרת אסיפת ההצבעה ,קביעת זהות חבר הנציגות מבין
המועמדים שלהלן :סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין .רו"ח עומר
סרבינסקי ורו" ח יצחק עידן – בהתאם להצהרות המועמד והצעת שכה"ט
המצורפת כנספח 1.1ד לכתב ההצבעה .ההחלטה בסעיף זה כפופה
להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את
האמור בנספח א' שבכתב ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה
הנ"ל .כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד מהמועמדים לנציגות שבסעיפים -1
 5בלבד .ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מחברי הנציגות
המוצעים ,הצבעתו בסעיפים  1-5תיפסל .חבר הנציגות שייבחר יהא המועמד
אשר קיבל את מירב הקולות (בכפוף לאמור בכתב ההצבעה בקשר עם
אגרות החוב (סדרה ט')).

ללא המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980337

734976

29/07/2019

איגרות חוב

 .5זהות חבר הנציגות לאור קבלת ההחלטה למנות נציגות נפרדת למחזיקי
אגרות החוב במסגרת אסיפת ההצבעה ,קביעת זהות חבר הנציגות מבין
המועמדים שלהלן :סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין .שמואל אשל
– בהתאם להצהרת המועמד והצעת שכה"ט המצורפת כנספח 1.1ה לכתב
ההצבעה .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח
א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' שבכתב ההצבעה,
כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .כל מחזיק רשאי להצביע בעד
אחד מהמועמדים לנציגות שבסעיפים  1-5בלבד .ככל שמי מהמחזיקים
יצביע בעד יותר מאחד מחברי הנציגות המוצעים ,הצבעתו בסעיפים 1-5
תיפסל .חבר הנציגות שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות
( בכפוף לאמור בכתב ההצבעה בקשר עם אגרות החוב (סדרה ט')).

ללא המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980337

734976

29/07/2019

איגרות חוב

 .6זהות היועץ המשפטי לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ משפטי במסגרת
אסיפת ההצבעה ,קביעת זהות היועץ המשפטי מבין המועמדים שלהלן :סדר
הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין .ארדינסט ,בן נתן ,טולדיאנו ושות' –
באמצעות עורכי הדין רענן קליר ואלון בנימיני ,בהתאם להצעת שכה"ט
המצורפת כנספח 1.2א לכתב ההצבעה .ההחלטה בסעיף זה כפופה
להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את
האמור בנספח א' שבכתב ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה
הנ"ל .כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד מהיועצים המשפטיים שבסעיפים -6
 12בלבד .ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מהיועצים
המשפטיים המוצעים ,הצבעתו בסעיפים  6-12תיפסל .היועץ המשפטי
שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות ( בכפוף לאמור לעיל
בקשר עם אגרות החוב (סדרה ט')).

ללא המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980337

734976

29/07/2019

איגרות חוב

 .7זהות היועץ המשפטי לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ משפטי במסגרת
אסיפת ההצבעה ,קביעת זהות היועץ המשפטי מבין המועמדים שלהלן :סדר
הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין .אמיר פלמר ושות' ,עורכי דין –
באמצעות עורך הדין אמיר פלמר ,בהתאם להצעת שכה"ט המצורפת כנספח
1.2ב לכתב ההצבעה .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי
והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את האמור בנספח א'
שבכתב ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .כל מחזיק
רשאי להצביע בעד אחד מהיועצים המשפטיים שבסעיפים  6-12בלבד .ככל
שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מהיועצים המשפטיים המוצעים,
הצבעתו בסעיפים  6-12תיפסל .היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר
קיבל את מירב הקולות ( בכפוף לאמור לעיל בקשר עם אגרות החוב (סדרה
ט')).

ללא המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980337

734976

29/07/2019

איגרות חוב

 .8זהות היועץ המשפטי לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ משפטי במסגרת
אסיפת ההצבעה ,קביעת זהות היועץ המשפטי מבין המועמדים שלהלן :סדר
הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין .שמעונוב ושות' ,עורכי דין – באמצעות
עורך הדין אמיר ברטוב ,בהתאם להצעת שכה"ט המצורפת כנספח 1.2ג
לכתב ההצבעה .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון
שבנספח א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' שבכתב
ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .כל מחזיק רשאי
להצביע בעד אחד מהיועצים המשפטיים שבסעיפים  6-12בלבד .ככל שמי
מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מהיועצים המשפטיים המוצעים ,הצבעתו
בסעיפים  6-12תיפסל .היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את
מירב הקולות ( בכפוף לאמור לעיל בקשר עם אגרות החוב (סדרה ט')).

ללא המלצה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980337

734976

29/07/2019

איגרות חוב

 .9זהות היועץ המשפטי לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ משפטי במסגרת
אסיפת ההצבעה ,קביעת זהות היועץ המשפטי מבין המועמדים שלהלן :סדר
הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין .סיני אליאס ושות' ,משרד עורכי דין
וגיא ,בכר ,לביא ושות' ,עורכי דין ונוטריון – בהתאם להצעת שכה"ט
המצורפת כנספח 1.2ד לכתב ההצבעה .ההחלטה בסעיף זה כפופה
להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את
האמור בנספח א' שבכתב ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה
הנ"ל .כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד מהיועצים המשפטיים שבסעיפים -6
 12בלבד .ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מהיועצים
המשפטיים המוצעים ,הצבעתו בסעיפים  6-12תיפסל .היועץ המשפטי
שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות ( בכפוף לאמור לעיל
בקשר עם אגרות החוב (סדרה ט')).

ללא המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980337

734976

29/07/2019

איגרות חוב

 .10זהות היועץ המשפטי לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ משפטי
במסגרת אסיפת ההצבעה ,קביעת זהות היועץ המשפטי מבין המועמדים
שלהלן :סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין .עמית ,פולק ,מטלון
ושות' – באמצעות עורך הדין ארז חבר ,בהתאם להצעת שכה"ט המצורפת
כנספח 1.2ה לכתב ההצבעה .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות
השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את האמור
בנספח א' שבכתב ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .כל
מחזיק רשאי להצביע בעד אחד מהיועצים המשפטיים שבסעיפים 6-12
בלבד .ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מהיועצים המשפטיים
המוצעים ,הצבעתו בסעיפים  6-12תיפסל .היועץ המשפטי שייבחר יהא
המועמד אשר קיבל את מירב הקולות ( בכפוף לאמור לעיל בקשר עם אגרות
החוב (סדרה ט')).

ללא המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980337

734976

29/07/2019

איגרות חוב

 .11זהות היועץ המשפטי לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ משפטי
במסגרת אסיפת ההצבעה ,קביעת זהות היועץ המשפטי מבין המועמדים
שלהלן :סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין .חברת ד"ר שלמה נס
ושות' – באמצעות עורך הדין ד"ר שלמה נס ,בהתאם להצעת שכה"ט
המצורפת כנספח 1.2ו לכתב ההצבעה .ההחלטה בסעיף זה כפופה
להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את
האמור בנספח א' שבכתב ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה
הנ"ל .כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד מהיועצים המשפטיים שבסעיפים -6
 12בלבד .ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מהיועצים
המשפטיים המוצעים ,הצבעתו בסעיפים  6-12תיפסל .היועץ המשפטי
שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות ( בכפוף לאמור לעיל
בקשר עם אגרות החוב (סדרה ט')).

ללא המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980337

734976

29/07/2019

איגרות חוב

 .12זהות היועץ המשפטי לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ משפטי
במסגרת אסיפת ההצבעה ,קביעת זהות היועץ המשפטי מבין המועמדים
שלהלן :סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין .שפירא ושות' ,עורכי דין
– באמצעות עורך הדין עופר שפירא ,בהתאם להצעת שכה"ט המצורפת
כנספח 1.2ז לכתב ההצבעה .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות
השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את האמור
בנספח א' שבכתב ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .כל
מחזיק רשאי להצביע בעד אחד מהיועצים המשפטיים שבסעיפים 6-12
בלבד .ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מהיועצים המשפטיים
המוצעים ,הצבעתו בסעיפים  6-12תיפסל .היועץ המשפטי שייבחר יהא
המועמד אשר קיבל את מירב הקולות ( בכפוף לאמור לעיל בקשר עם אגרות
החוב (סדרה ט')).

ללא המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980337

734976

29/07/2019

איגרות חוב

 .13זהות היועץ הכלכלי לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ כלכלי במסגרת
אסיפת ההצבעה – קביעת זהות היועץ הכלכלי מבין המועמדים שלהלן :סדר
הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין .קויוטי אינווסטמנטס בע"מ –
באמצעות ד"ר דוד דישטניק וד"ר רועי צוקרמן בהתאם להצעת שכה"ט
המצורפת כחלק מנספח 1.1ב לכתב ההצבעה .ההחלטה בסעיף זה כפופה
להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את
האמור בנספח א' שבכתב ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה
הנ"ל .כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד מהיועצים הכלכליים שבסעיפים -13
 17בלבד .ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מהיועצים הכלכליים
המוצעים ,הצבעתו בסעיפים  13-17תיפסל .היועץ הכלכלי שייבחר יהא
המועמד אשר קיבל את מירב הקולות ( בכפוף לאמור לעיל בקשר עם אגרות
החוב (סדרה ט')).

ללא המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980337

734976

29/07/2019

איגרות חוב

 .14זהות היועץ הכלכלי לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ כלכלי במסגרת
אסיפת ההצבעה – קביעת זהות היועץ הכלכלי מבין המועמדים שלהלן :סדר
הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין .רו" ח אבי זיגלמן – בהתאם להצעת
שכה"ט המצורפת כחלק מנספח 1.1ג לכתב ההצבעה .ההחלטה בסעיף זה
כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה
יראו את האמור בנספח א' שבכתב ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מהצעת
ההחלטה הנ"ל .כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד מהיועצים הכלכליים
שבסעיפים  13-17בלבד .ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד
מהיועצים הכלכליים המוצעים ,הצבעתו בסעיפים 13-17תיפסל .היועץ
הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות (בכפוף לאמור
לעיל בקשר עם אגרות החוב (סדרה ט')).

ללא המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980337

734976

29/07/2019

איגרות חוב

 .15זהות היועץ הכלכלי לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ כלכלי במסגרת
אסיפת ההצבעה – קביעת זהות היועץ הכלכלי מבין המועמדים שלהלן :סדר
הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין .רו" ח עומר סרבינסקי ורו" ח יצחק עידן
– בהתאם להצעת שכה"ט המצורפת כחלק מנספח 1.1ד לכתב ההצבעה.
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב
ההצבעה ,ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' שבכתב ההצבעה ,כחלק
בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד
מהיועצים הכלכליים שבסעיפים  13-17בלבד .ככל שמי מהמחזיקים יצביע
בעד יותר מאחד מהיועצים הכלכליים המוצעים ,הצבעתו בסעיפים 13-17
תיפסל .היועץ הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות
( בכפוף לאמור לעיל בקשר עם אגרות החוב (סדרה ט')).

ללא המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980337

734976

29/07/2019

איגרות חוב

 .16זהות היועץ הכלכלי לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ כלכלי במסגרת
אסיפת ההצבעה – קביעת זהות היועץ הכלכלי מבין המועמדים שלהלן :סדר
הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין MNS .ייעוץ בע"מ – באמצעות מר
שרון זאורבך בהתאם להצעת שכה"ט המצורפת כנספח 1.3ד לכתב
ההצבעה .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח
א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' שבכתב ההצבעה,
כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .כל מחזיק רשאי להצביע בעד
אחד מהיועצים הכלכליים שבסעיפים 13-17בלבד .ככל שמי מהמחזיקים
יצביע בעד יותר מאחד מהיועצים הכלכליים המוצעים ,הצבעתו בסעיפים -13
 17תיפסל .היועץ הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות
( בכפוף לאמור לעיל בקשר עם אגרות החוב (סדרה ט')).

ללא המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980337

734976

29/07/2019

איגרות חוב

 .17זהות היועץ הכלכלי לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ כלכלי במסגרת
אסיפת ההצבעה – קביעת זהות היועץ הכלכלי מבין המועמדים שלהלן :סדר
הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין .עליזה שרון ייעוץ וניהול ( )1997בע"מ
– באמצעות רו"ח עליזה שרון בהתאם להצעת שכה"ט המצורפת כנספח
1.3ה לכתב ההצבעה .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי
והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה יראו את האמור בנספח א'
שבכתב ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .כל מחזיק
רשאי להצביע בעד אחד מהיועצים הכלכליים שבסעיפים  13-17בלבד .ככל
שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מהיועצים הכלכליים המוצעים,
הצבעתו בסעיפים  13-17תיפסל .היועץ הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר
קיבל את מירב הקולות ( בכפוף לאמור לעיל בקשר עם אגרות החוב (סדרה
ט')).

ללא המלצה

מגה אור החזקות בע"מ

1141696

547480.1

30/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

מגה אור החזקות בע"מ

1141696

547480.1

30/07/2019

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

מליסרון בע"מ

3230265

908369.3

30/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

מליסרון בע"מ

3230265

908369.3

30/07/2019

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

ממן -מסופי מטען וניטול בע"מ

2380053

121658.3

30/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

ממן -מסופי מטען וניטול בע"מ

2380053

121658.3

30/07/2019

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ

7560188

344990.7

30/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ

7560188

344990.7

30/07/2019

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

דיון

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח

דיון

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח

למיטב ידיעתנו לא עלו כשלים מהותיים בתפקידו של
הנאמן בשנה החולפת

דיון

למיטב ידיעתנו לא עלו כשלים מהותיים בתפקידו של
הנאמן בשנה החולפת

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

סטרוברי פילדס ריט לימיטד

1136951

201963.9

30/07/2019

איגרות חוב

 .1רקע לזימון האסיפה  -כמפורט בזימון המצורף .על סדר יומן של האסיפות
הנושאים המפורטים להלן .1 :הסבר מאת נציגי החברה בנוגע להצעת
החברה לתקן את שטרי הנאמנות .נוסח התיקון לשטר הנאמנות (סדרה א')
מצורף בזאת ומסומן נספח א' ונוסח התיקון לשטר (סדרה ב') מסומן נספח
ב' .2 .דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או
הנאמן.

דיון

סטרוברי פילדס ריט לימיטד

1145432

365810.7

30/07/2019

איגרות חוב

 .1רקע לזימון האסיפה  -כמפורט בזימון המצורף .על סדר יומן של האסיפות
הנושאים המפורטים להלן .1 :הסבר מאת נציגי החברה בנוגע להצעת
החברה לתקן את שטרי הנאמנות .נוסח התיקון לשטר הנאמנות (סדרה א')
מצורף בזאת ומסומן נספח א' ונוסח התיקון לשטר (סדרה ב') מסומן נספח
ב' .2 .דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או
הנאמן.

דיון

דיון

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1143262

60701

30/07/2019

איגרות חוב
להמרה

 .1דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה ובדבר
ההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום  26.6.2016ועד
למועד האסיפה.

דיון

דיון

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1143262

60701

30/07/2019

איגרות חוב
להמרה

 .2דיווח ועדכון מאת ב" כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ,עו" ד עדי פיגל ועו"ד
אופיר נאור ומאת נציגות מחזיקי אגרות החוב ,מר אדוארד קלר ,בדבר
האירועים והפעילות ממועד אסיפת הדיווח הקודמת ועד למועד האסיפה.

דיון

דיון

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1143262

60701

30/07/2019

איגרות חוב
להמרה

 .3דיון והתייעצות באפשרויות העומדות למחזיקי אגרות החוב להגנה על
זכויותיהם.

דיון

דיון

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1143262

60701

30/07/2019

איגרות חוב
להמרה

 .4דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו /או מחזיקי אגרות החוב.

דיון

דיון

אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ

1123355

2921002

30/07/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדו" ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום 31/12/2018

דיון

דיון

אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ

1123355

2921002

30/07/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' (רואה החשבון הקיים
של החברה) כרואה חשבון מבקר לחברה לשנת  2019ועד למועד האסיפה
השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות
הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת ( 2018החלטה א' לדוח
הזימון)

בעד

שכר הטרחה בגין שירותי ביקורת ומס מהווה 100%
מסך שכר הטרחה ששולם למשרד רואה החשבון
המבקר בשנת  .2018אנו מוצאים יחס של למעלה מ-
 70%כסביר.

אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ

1123355

2921002

30/07/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של מר נתן חץ לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב'
לדוח הזימון).

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד .השתתף בישיבות הדירקטוריון בתקופה
של  24החודשים שקדמו למועד האסיפה בשיעור
הגבוה מ.75% -

אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ

1123355

2921002

30/07/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים לכהונה נוספת כדירקטור בחברה
(החלטה ב' לדוח הזימון)

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד .השתתף בישיבות הדירקטוריון בתקופה
של  24החודשים שקדמו למועד האסיפה בשיעור
הגבוה מ.75%-

החלטת האסיפה

נימוקים

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ

1123355

2921002

30/07/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של מר אורן פרנקל לכהונה נוספת כדירקטור בחברה
(החלטה ב' לדוח הזימון)

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד .השתתף בישיבות הדירקטוריון בתקופה
של  24החודשים שקדמו למועד האסיפה בשיעור
הגבוה מ.75%-

אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ

1123355

2921002

30/07/2019

מניות

 .6מינוי מר מאיר שני לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב' לדוח
הזימון)

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ

1123355

2921002

30/07/2019

מניות

 .7אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20
לחוק החברות (החלטה ג' לדוח המיידי).

בעד

אנו מוצאים את כלל רכיבי התגמול הנהוגים בחברה
ביחס לנושאי משרה כמקובלים ביחס לשוק.

אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ

1123355

2921002

30/07/2019

מניות

 .8אישור חבילת תגמול ותנאי העסקה מעודכנים למנכ"ל החברה ,מר אסא
לוינגר בתוקף מיום  1ביולי ( 2019החלטה ד' לדוח המיידי).

בעד

אנו מוצאים את תנאי העסקתו המוצעים כתואמים
את ביצועי החברה ושכר מנכ"לים בחברות דומות
בשוק.

אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ

1123355

2921002

30/07/2019

מניות

 .9אישור מתן הלוואה אופציונלית למנכ" ל החברה כרשת ביטחון לכיסוי
חבות מס הוני שעשויה להיווצר למנכ"ל החברה כתוצאה ממימוש כתבי
אופציה תגמול במסגרת תגמול ארוך טווח מסדה  5/16וזאת כגמול מיוחד
(החלטה ה' לדוח המיידי)

בעד

אנו סבורים כי ההלוואה המוצעת הינה פיתרון מקובל
ביחס לתנאים שנוצרו.

אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ

1123355

2921002

30/07/2019

מניות

 .10החלטת מסגרת להענקת גמול הוני שנתי לדירקטורים שאינם בעלי
שליטה ואינם מועסקים ו /או נושאי משרה באלוני חץ (החלטה ו' לדוח המיידי)

בעד

תנאי התגמול ההוני ,לרבות שווי ההקצאה ,מחיר
המימוש והיקף הדילול תואמים את הקווים המנחים
על פי מדיניותנו.

אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ

1123355

2921002

30/07/2019

מניות

 .11אישור תכנית האופציות (לרבות נספח אמריקאי) של החברה (החלטה ז'
לדוח המיידי)

בעד

עיקרי תוכנית התגמול ההוני תואמים את מדיניותנו.

דנאל (אדיר יהושע) בע"מ

314013

1215535

30/07/2019

מניות

 .1לאשר את מינויו מחדש של מר רמי אנטין כדירקטור בחברה לתקופת
כהונה נוספת

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד .השתתף בישיבות הדירקטוריון בתקופה
של  24החודשים שקדמו למועד האסיפה בשיעור
הגבוה מ.75% -

דנאל (אדיר יהושע) בע"מ

314013

1215535

30/07/2019

מניות

 .2לאשר את מינויו מחדש של מר יגאל בן שלום כדירקטור בחברה לתקופת
כהונה נוספת

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד .השתתף בישיבות הדירקטוריון בתקופה
של  24החודשים שקדמו למועד האסיפה בשיעור
הגבוה מ.75% -

דנאל (אדיר יהושע) בע"מ

314013

1215535

30/07/2019

מניות

 .3לאשר את מינויו מחדש של מר דן (דידי) אשנר כדירקטור בחברה
לתקופת כהונה נוספת

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד .השתתף בישיבות הדירקטוריון בתקופה
של  24החודשים שקדמו למועד האסיפה בשיעור
הגבוה מ.75% -

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

דנאל (אדיר יהושע) בע"מ

314013

1215535

30/07/2019

מניות

 .4לאשר את מינויו מחדש של מר אלון אדיר כדירקטור בחברה לתקופת
כהונה נוספת

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד .השתתף בישיבות הדירקטוריון בתקופה
של  12החודשים שקדמו למועד האסיפה בשיעור
הגבוה מ.75% -

דנאל (אדיר יהושע) בע"מ

314013

1215535

30/07/2019

מניות

 .5לאשר את מינויה מחדש של גב' נורית טויזר זקס כדירקטורית בחברה
לתקופת כהונה נוספת

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד .השתתפה בישיבות הדירקטוריון החל
ממועד מינויה לתפקיד בשיעור הגבוה מ.75% -

דנאל (אדיר יהושע) בע"מ

314013

1215535

30/07/2019

מניות

 .6לאשר את מינויו מחדש של משרד רו" ח סומך חייקין  -רואי חשבון כרואה
חשבון מבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה

בעד

שכר הטרחה בגין שירותי ביקורת ומס מהווה 81%
מסך שכר הטרחה הכולל ,ונמצא על ידנו כמקובל.

דנאל (אדיר יהושע) בע"מ

314013

1215535

30/07/2019

מניות

 .7דיון בדוח הכספי המבוקר ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2018

דיון

דנאל (אדיר יהושע) בע"מ

314013

1215535

30/07/2019

מניות

 .8שינוי תנאי כהונה והעסקה של יו"ר דירקטוריון החברה ,מר רמי אנטין

בעד

היקף התגמול הינו בטווח המקובל ביחס לנושאי
משרה מקבילים בחברות דומות ,ותואם את
מורכבות התפקיד והיקף האחריות הנובע ממנה.

דנאל (אדיר יהושע) בע"מ

314013

1215535

30/07/2019

מניות

 .9לאשר את העדכון המוצע למנגנון המענק השנתי של יו"ר הדירקטוריון.

בעד

מנגנון המענק נמצא על ידנו כסביר ביחס לפעילות
החברה ותוצאותיה הכספיות בשנים האחרונות.

דנאל (אדיר יהושע) בע"מ

314013

1215535

30/07/2019

מניות

 .10לאשר את העדכון המוצע למנגנון המענק השנתי של מנכ"ל החברה

בעד

מנגנון המענק נמצא על ידנו כסביר ביחס לפעילות
החברה ותוצאותיה הכספיות בשנים האחרונות.

דנאל (אדיר יהושע) בע"מ

314013

1215535

30/07/2019

מניות

 .11לאשר את התקשרות החברה בהסכם הייעוץ עם ד"ר טויזר-זקס,
דירקטורית בחברה ,בתוקף רטרואקטיבי החל מיום  1בינואר .2019

בעד

מצאנו את השירותים המוצעים כחיוניים לחברה .כמו
כן ,הגמול המשולם הינו בהיקף זניח ביחס לפעילות
החברה.

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

531012

40227

30/07/2019

מניות

 .1אישור הארכת התקשרות החברה עם תאגיד בשליטתו של מר עמרם
פרץ ,הנמנה עם בעלי השליטה בחברה ,בקשר להעמדת שירותיו כמנכ"ל
החברה.

נגד

תגמול בכירים ,היבטי דיווח ,בהתאם לס'' 4.2.4
למדיניות תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

531012

40227

30/07/2019

מניות

 .2אישור הארכת תנאי כהונתו והעסקתו של מר ניסים פרץ ,הנחשב כנמנה
על בעלי השליטה בחברה ,בקשר לתפקידו כמנהל אחזקה ראשי ,לוגיסטיקה
וציוד 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

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

531012

40227

30/07/2019

מניות

 .3אישור הארכת תנאי כהונתה והעסקתה של הגב' אילנה פרץ ,שהינה
קרובה של בעלי השליטה בחברה ,המועסקת במחלקה המשכנת של
החברה.

בעד

עסקאות עם בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

531012

40227

30/07/2019

מניות

 .4אישור עדכון והארכת התקשרות החברה בחוזה העסקה עם הגב' סיון
פרץ ,בתו של מר עמרם פרץ -מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון החברה ,הנמנה עם
בעלי השליטה בחברה ,בקשר להעסקתה בתפקיד מנהלת מחלקת השיווק
ומכירות בחברה.

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

531012

40227

30/07/2019

מניות

 .5מינוי מר אבי ישראלי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים
החל מיום  22באוגוסט  ( 2019מועד סיום כהונתו של מר אבי וינטר המסיים
תקופת כהונה שלישית כדח"צ בחברה).

בעד

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

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

531012

40227

30/07/2019

מניות

 .6הארכת כהונתה של הגב' מירב סיגל כדח"צ בחברה לתקופה של שלוש
שנים נוספות (לתקופת כהונה שנייה כדח"צ) החל מיום  6בספטמבר .2019

בעד

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

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

531012

40227

30/07/2019

מניות

 .7אישור ,בהתאם להוראות סעיף (121ג) לחוק החברות ,תשנ"ט1999-
לכהונת מר עמרם פרץ כיו" ר הדירקטוריון וכמנכ"ל החברה ,לתקופה נוספת
החל ממועד אישור האסיפה.

הורד מסדר היום

סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן N.V

1141936

244583.5

30/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן N.V

1141936

244583.5

30/07/2019

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 .המדדים לקביעת קיומו של עניין
מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו :כמפורט בנספח א' לכתב ההצבעה.

בעד

ספנסר אקוויטי גרופ לימיטד

1139898

326339.1

30/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

ספנסר אקוויטי גרופ לימיטד

1139898

326339.1

30/07/2019

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 .המדדים לקביעת קיומו של עניין
מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו :כמפורט בנספח א' לכתב ההצבעה.

בעד

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

פלאזה סנטרס אן.וי

1109495

29097.06

30/07/2019

איגרות חוב

 .1אישור התקשרות החברה בהסכם למכירת אחזקותיה בפרויקט ה"קאסה
רדיו" ברומניה להלן הרקע לנושא שבסעיף  1.1זה כפי שנמסר לנאמן על ידי
החברה :א.החברה חתמה בשנת  2006על הסכם לפיו חברה בבעלותה
המלאה של החברה (( )100%להלן" :החברה הבת") רכשה בעלות על 75%
בתאגיד ייעודי (להלן )"SPV" :החתום על הסכם שותפות ציבורית פרטית
(להלן )"PPP" :עם ממשלת רומניה לפיתוח מתחם קאסה רדיו במרכז
בוקרשט (להלן" :הפרויקט") .ב.לאחר החתימה על ה ,PPP-החברה
מחזיקה בעקיפין (באמצעות החברה הבת) ב 75%-ממניות ה ,SPV-כאשר
 15%נוספים מוחזקים על -ידי הרשויות ברומניה ו 10%-נוספים מוחזקים על-
ידי צד ג' שהינו משקיע פרטי .ג.כפי שדיווחה החברה ,ביום  11בפברואר
 2019חתמה החברה על מסמך כוונות ובעקבותיו ,ביום 3ביולי ,2019
חתמה החברה על הסכם מקדמי( 1להלן" :ההסכם") לפיו החברה הבת
תמכור את מלוא אחזקותיה של החברה הבת ( )75%ב SPV-לAFI -
(Europe N.Vלהלן" :הרוכש"); וכן תסב לרוכש הלוואות בין-חברתיות
שהוענקו ל SPV-על-ידי החברה הבת ,וזאת בתמורה לסך מקסימלי של
 60מיליון אירו .ד .תמצית תנאיו העיקריים של ההסכם שהוכנה על ידי
החברה מצורפת כנספח א' לכתב ההצבעה .ה

ללא המלצה

פלאזה סנטרס אן.וי

1109495

29097.06

30/07/2019

איגרות חוב

 .2תשלום ריבית למחזיקי אגרות החוב של החברה להלן הרקע לנושא
שבסעיף  .21זה כפי שנמסר לנאמן על ידי החברה :א.ביום  11ביולי 2019
דיווחה החברה 2כי החברה הבת הרומנית שלה חתמה על הסכם מחייב
למכירת קרקע ברומניה בתמורה לסך כולל של  1,580אלפי אירו (מתוכה סך
של  360אלפי אירו כבר התקבלו בידי החברה) ,וכי החברה תשתמש בחלק
מהתמורה שהתקבלה בידיה כעת ,כ 750-אלפי אירו (להלן" :הסכום המיועד
לתשלום") ,על מנת לבצע תשלום ריבית חלקי למחזיקי אגרות החוב (סדרה
א') ו( -סדרה ב') שהנפיקה החברה .ב.בהתאם לאישור אסיפת מחזיקי
אגרות החוב מחודש יוני  20193מועד התשלום הקרוב למחזיקי אגרות
החוב של החברה בגין קרן וריבית הנו ( 31.12.2019אשר המועד הקובע
בגינו הינו  .)19.12.2019ג .בשל העובדה שהסכום המיועד לפירעון מוקדם
אינו מספיק לביצוע פדיון של הקרן שנדחתה (כאמור בסעיף  1.2.2לעיל)
אלא לפירעון חלקי של הריבית בלבד ולצורך ביצוע התשלום עובר למועד
הנדחה כאמור בסעיף  1.2.2לעיל ,יש לבצע תיקון של לוחות הסילוקין של
אגרות החוב (סדרה א') ו( -סדרה ב') שהנפיקה החברה בהתאם למפורט
להלן .ההחלטה :לאשר תיקון ללוח הסילוקין של אגרות החוב (סדרה א')

ללא המלצה

פלאזה סנטרס אן.וי

1109503

44778.88

30/07/2019

איגרות חוב

 .1אישור התקשרות החברה בהסכם למכירת אחזקותיה בפרויקט ה"קאסה
רדיו" ברומניה להלן הרקע לנושא שבסעיף  1זה כפי שנמסר לנאמן על ידי
החברה 1.1 :החברה חתמה בשנת  2006על הסכם לפיו חברה בבעלותה
המלאה של החברה (( )100%להלן" :החברה הבת") רכשה בעלות על 75%
בתאגיד ייעודי (להלן )"SPV" :החתום על הסכם שותפות ציבורית פרטית
(להלן )"PPP" :עם ממשלת רומניה לפיתוח מתחם קאסה רדיו במרכז
בוקרשט (להלן" :הפרויקט") 1.2 .לאחר החתימה על ה ,PPP-החברה
מחזיקה בעקיפין (באמצעות החברה הבת) ב 75%-ממניות ה ,SPV-כאשר
 15%נוספים מוחזקים על -ידי הרשויות ברומניה ו 10%-נוספים מוחזקים על-
ידי צד ג' שהינו משקיע פרטי 1.3 .כפי שדיווחה החברה ,ביום  11בפברואר
 2019חתמה החברה על מסמך כוונות ובעקבותיו ,ביום  3ביולי ,2019
חתמה החברה על הסכם מקדמי (להלן" :ההסכם") לפיו החברה הבת
תמכור את מלוא אחזקותיה של החברה הבת ( )75%ב SPV-לAFI -
(Europe N.Vלהלן" :הרוכש"); וכן תסב לרוכש הלוואות בין-חברתיות
שהוענקו ל SPV-על-ידי החברה הבת ,וזאת בתמורה לסך מקסימלי של 60
מיליון אירו 1.4 .תמצית תנאיו העיקריים של ההסכם שהוכנה על ידי החברה
מצורפת כנספח א' לזימון

ללא המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

פלאזה סנטרס אן.וי

1109503

44778.88

30/07/2019

איגרות חוב

 .2תשלום ריבית למחזיקי אגרות החוב של החברה :להלן הרקע לנושא
שבסעיף  2זה כפי שנמסר לנאמן על ידי החברה .1.2.1 :ביום  11ביולי
 2019דיווחה החברה כי החברה הבת הרומנית שלה חתמה על הסכם
מחייב למכירת קרקע ברומניה בתמורה לסך כולל של  1,580אלפי אירו
(מתוכה סך של  360אלפי אירו כבר התקבלו בידי החברה) ,וכי החברה
תשתמש בחלק מהתמורה שהתקבלה בידיה כעת ,כ 750-אלפי אירו (להלן:
"הסכום המיועד לתשלום") ,על מנת לבצע תשלום ריבית חלקי למחזיקי
אגרות החוב (סדרה א') ו( -סדרה ב') שהנפיקה החברה .1.2.2 .בהתאם
לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב מחודש יוני  2019מועד התשלום
הקרוב למחזיקי אגרות החוב של החברה בגין קרן וריבית הנו 31.12.2019
( אשר המועד הקובע בגינו הינו  .1.2.3 .)19.12.2019בשל העובדה
שהסכום המיועד לפירעון מוקדם אינו מספיק לביצוע פדיון של הקרן
שנדחתה (כאמור בסעיף  1.2.2לעיל) אלא לפירעון חלקי של הריבית בלבד
ולצורך ביצוע התשלום עובר למועד הנדחה כאמור בסעיף  1.2.2לעיל ,יש
לבצע תיקון של לוחות הסילוקין של אגרות החוב (סדרה א') ו( -סדרה ב')
שהנפיקה החברה בהתאם למפורט להלן .נוסח ההחלטה[ :החלטה מיוחדת
– הרוב הדרוש לקבלת

ללא המלצה

אלקטרה בע"מ

739037

3547972

30/07/2019

מניות

 .1לאשר הצעה פרטית מהותית של כתבי אופציה למנכ"ל החברה כמפורט
בדוח ההצעה הפרטית וזימון האסיפה.

נגד

אנו מוצאים את סך חבילת התגמול כחריגה בהיקפה
הכולל ביחס לנצפה בשוק בקרב חברות ציבוריות

אלקטרה בע"מ

739037

3547972

30/07/2019

מניות

 .2לאשר תיקון לסעיף  )1(2.2.4למדיניות התגמול של החברה ,ככל שנוגע
להענקת כתבי אופציה למנכ"ל ,כמפורט בדוח ההצעה הפרטית וזימון
האסיפה.

נגד

היות והסעיף המבוקש נועד לעגן את תוכן ההצעה
בס''  1לעיל ,אנו נמליץ להסתייג מתמיכה בסעיף זה.

מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מ

675017

252708

31/07/2019

מניות

 .1לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה לתקופה של שלוש
שנים החל ממועד אישור האסיפה ,בנוסח המצורף כנספח א' לזימון לאסיפה

נגד

תנאי הפרישה של נושאי המשרה יכולים לנוע בטווח
של בין  8-30משכורות חודשיות .להערכתנו ,מדובר
בהיקפי גמול שהינם גבוהים מהמקובל

מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מ

675017

252708

31/07/2019

מניות

 .2למנות 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 רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון לביצוע
ביקורת בחברה

מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מ

675017

252708

31/07/2019

מניות

 .3לאשר את מינויו מחדש של מר שלום אברבוך כדירקטור בחברה,
לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

נגד

חצי מדירקטוריון החרה מורכב מדירקטורים שהינם
קרובי משפחה ועל כן אנו סבורים כי עלול להיווצר
פגיעה בממשל התאגידי בחברה

מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מ

675017

252708

31/07/2019

מניות

 .4לאשר את מינויו מחדש של מר שמחה אברבוך כדירקטור בחברה,
לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

נגד

חצי מדירקטוריון החרה מורכב מדירקטורים שהינם
קרובי משפחה ועל כן אנו סבורים כי עלול להיווצר
פגיעה בממשל התאגידי בחברה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מ

675017

252708

31/07/2019

מניות

 .5לאשר את מינויו מחדש של מר שאול אברבוך כדירקטור בחברה,
לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

נגד

חצי מדירקטוריון החרה מורכב מדירקטורים שהינם
קרובי משפחה ועל כן אנו סבורים כי עלול להיווצר
פגיעה בממשל התאגידי בחברה

מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מ

675017

252708

31/07/2019

מניות

 .6לאשר את מינויו מחדש של מר איגור בן-דוד כדירקטור בחברה ,לתקופת
כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

פוליגון נדל"ן בע"מ

745018

126149

31/07/2019

מניות

 .1אישור תנאי כהונה והעסקה של מר ניר שוחט ,מנכ"ל החברה תמצית
ההחלטה המוצעת :לאשר את תנאי ההעסקה המוצעים למר ניר שוחט ,בגין
כהונתו כמנכ" ל החברה החל ממועד תחילת כהונתו לפרטים נוספים אודות
תנאי הכהונה ר' סעיף  1.1.2לזימון האסיפה

בעד

השכר המוצע למנכ" ל אינו מהותי ביחס להוצאות
החברה ולביצועיה ומהווה ירידה מהשכר של קודמו
בתפקיד.

אחים דוניץ בע"מ

400010

392006

31/07/2019

מניות

לאשר את מינויו של מר אילן פן כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת כהונה
של  3שנים ,החל מיום  24בספטמבר.2019 ,

בעד

הדירקטור הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים
למילוי התפקיד.

אחים דוניץ בע"מ

400010

392006

31/07/2019

מניות

 .2בכפוף לאישור מינויו של מר אילן פן כדירקטור חיצוני בחברה ,כאמור
בסעיף  1לעיל ,לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו כדירקטור חיצוני בחברה,
כמפורט בסעיף  1.2לדוח זימון האסיפה

בעד

תנאי כהונתו המוצעים הינם סטנדרטיים ומקובלים.

לסיכו בע"מ

1140946

188158

31/07/2019

מניות

 .1לאשר מינוי משרד " הורוביץ עידן סבו טבת & ;ampכהן טבח &;amp
אנזל רואי חשבון" (פירמת  )Baker Tillyכרואה חשבון מבקר של החברה
לשנת  2019ולהסמיך את הנהלת החברה לקבוע את שכרו.

בעד

הפירמה נמנית על הפירמות המובילות בישראל,
שכר טרחה בגין שירותי ביקורת ומס ,מהווה ,98%
בהתאם למדיניותנו ())<70%

לסיכו בע"מ

1140946

188158

31/07/2019

מניות

 .2לאשר מינוי מר יחיאל לשמן כדירקטור בחברה.

נגד

נמליץ להתנגד למינוי דירקטורים שהינם קרובי
משפחתו של בעל השליטה ,מעל מכסה של שליש,
כולל בעל השליטה עצמו

לסיכו בע"מ

1140946

188158

31/07/2019

מניות

 .3לאשר מנוי מר יהודה לשמן כדירקטור בחברה.

נגד

אנו מסתייגים ממצב דברים בו בעל השליטה מכהן
בתפקיד כמנכ" ל במקביל לכהונתו (או של קרובו)
כיו"ר

לסיכו בע"מ

1140946

188158

31/07/2019

מניות

 .4לאשר מנוי מר איל לשמן כדירקטור בחברה.

נגד

אנו מסתייגים ממצב דברים בו בעל השליטה מכהן
בתפקיד כמנכ" ל במקביל לכהונתו (או של קרובו)
כיו"ר

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

לסיכו בע"מ

1140946

188158

31/07/2019

מניות

 .5לאשר מנוי מר ראובן לשמן כדירקטור בחברה.

נגד

אנו מסתייגים ממינויו של נושא משרה כפוף מנכ"ל
לתפקיד הדירקטור לאור הפוטנציאל לניגודי עניינים

לסיכו בע"מ

1140946

188158

31/07/2019

מניות

 .6לאשר מנוי מר ערן סידי כדירקטור בחברה

נגד

אנו מסתייגים ממינויו של נושא משרה כפוף מנכ"ל
לתפקיד הדירקטור לאור הפוטנציאל לניגודי עניינים

לסיכו בע"מ

1140946

188158

31/07/2019

מניות

 .7לאשר מנוי מר יעקב אלינב כדירקטור בחברה.

בעד

בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

לסיכו בע"מ

1140946

188158

31/07/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת .2018

דיון

אול -יר הולדינגס לימיטד

1139781

387033

31/07/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

אול -יר הולדינגס לימיטד

1139781

387033

31/07/2019

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 .המדדים לקביעת קיומו של עניין
מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו :כמפורט בנספח א' לכתב ההצבעה.

בעד

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

4730164

165309.4

01/08/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

4730164

165309.4

01/08/2019

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

4730180

83980

01/08/2019

איגרות חוב
להמרה

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

4730180

83980

01/08/2019

איגרות חוב
להמרה

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח

דיון

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח

דיון

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

שטראוס גרופ בע"מ

7460389

645209.2

01/08/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

שטראוס גרופ בע"מ

7460389

645209.2

01/08/2019

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

אורשי ג.ש .בע"מ

1141654

28573.89

01/08/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

אורשי ג.ש .בע"מ

1141654

28573.89

01/08/2019

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

ראלקו סוכנויות בע"מ

393017

92280

01/08/2019

מניות

דיון בדוח התקופתי של החברה ( לרבות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון)
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר .2018

דיון

ראלקו סוכנויות בע"מ

393017

92280

01/08/2019

מניות

 .2מינוי מחדש את משרד בריטמן ,אלמגור ,זהר ושות' לרואה חשבון
המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של
החברה.

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון על מנת
לטפל בנושאי שירותי הביקורת והמס של החברה

ראלקו סוכנויות בע"מ

393017

92280

01/08/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של מר ירון רוזיאק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

ראלקו סוכנויות בע"מ

393017

92280

01/08/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של מר יוסף דנאל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון המתאימים למילוי התפקיד

ראלקו סוכנויות בע"מ

393017

92280

01/08/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של גב' עינב חן מסלוש נסומה כדירקטורית בחברה לתקופת
כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

בעלת הידע והנסיון המתאים למילוי התפקיד

אול -יר הולדינגס לימיטד

1140136

550944.9

01/08/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

אול -יר הולדינגס לימיטד

1140136

550944.9

01/08/2019

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ג) של
החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה .המדדים לקביעת קיומו של עניין
מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו :כמפורט בנספח א' לכתב ההצבעה.

בעד

אול -יר הולדינגס לימיטד

1141274

348405.7

01/08/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון

נימוקים

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח

דיון

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח

דיון

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אול -יר הולדינגס לימיטד

1141274

348405.7

01/08/2019

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת
הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ד) של
החברה .הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה :רוב רגיל של סך הקולות של
מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה .המדדים לקביעת קיומו של עניין
מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו :כמפורט בנספח א' לכתב ההצבעה.

בעד

אינטר גרין בע"מ

1142652

203626.5

01/08/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

אינטר גרין בע"מ

1142652

203626.5

01/08/2019

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 .המדדים לקביעת קיומו של עניין
מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו :כמפורט בנספח א' לכתב ההצבעה.

בעד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ

1140581

283519

01/08/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') שהונפקו על ידי
החברה.

דיון

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ

1140581

283519

01/08/2019

איגרות חוב

 .2לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת
תקופת הנאמנות.

בעד

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח

נתנאל גרופ בע"מ

421016

130688

01/08/2019

מניות

אישור עדכון והארכת תנאי כהונתו של מר אריה נתנאל ,המכהן כיו"ר
דירקטוריון פעיל בחברה לתקופה נוספת החל מיום  1ביולי .2019

בעד

תנאי העסקתו המוצעים דומים לשכר נושאי משרה
מקבילים בחברות דומות בשוק.

נתנאל גרופ בע"מ

421016

130688

01/08/2019

מניות

 .2אישור עדכון והארכת תנאי כהונתו של מר דני נתנאל ,המכהן כמנכ"ל
החברה לתקופה נוספת החל מיום  1ביולי .2019

בעד

שכרו המוצע תואם את שכרם של נושאי משרה
מקבילים בשוק.

נתנאל גרופ בע"מ

421016

130688

01/08/2019

מניות

 .3אישור עדכון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה והארכתה לתקופה
נוספת.

בעד

מדיניות התגמול לנושאי משרה על כלל מרכיביה
נמצאה על ידנו כמקובלת.

נתנאל גרופ בע"מ

421016

130688

01/08/2019

מניות

 .4אישור ,בהתאם להוראות סעיף (121ג) לחוק החברות ,לכהונת מר אריה
נתנאל כיו" ר הדירקטוריון ולכהונת מר דני נתנאל ,אחיו של מר אריה נתנאל,
כמנכ"ל בחברה ,לתקופה נוספות החל מיום  1ביולי .2019

נגד

לאור מבנה השליטה בחברה (יו"ר ומנכ"ל אחים
ונמנים על בעלי השליטה) וההשפעה של מבנה זה
על היבטים הקשורים באי תלות הדירקטוריון ,אנו
ממליצים להסתייג ממינוי מנכ"ל ,או מי מבני
משפחתו ,לתפקיד יו" ר הדירקטוריון במקביל
לתפקידו כמנכ"ל החברה.

נתנאל גרופ בע"מ

421016

130688

01/08/2019

מניות

 .5מתן פטור מאחריות לנושאי משרה המכהנים בחברה ובחברות בת וכפי
שיכהנו בה מעת לעת

בעד

נוסח כתב הפטור המוצע תואם את מדיניותנו.

נתנאל גרופ בע"מ

421016

130688

01/08/2019

מניות

 .6התחייבות למתן שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה.

בעד

נוסח כתב השיפוי תואם את מדיניותנו.

החלטת האסיפה

נימוקים

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח

דיון

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

פז חברת הנפט בע"מ

1100007

5232021

01/08/2019

מניות

 .1לאשר תיקונים בתקנון החברה ,אשר עיקרם עדכון המנגנון למינוי
דירקטורים ( שאינם דירקטורים חיצוניים) בחברה .תקנון החברה המוצע
מצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה.

בעד

התיקון המוצע ע" י החברה הינו כזה העונה באופן
נאות על הצרכים המתעוררים בעת הנוכחית ליישום
שינויים אסטרטגיים ע" י דירקטוריון החברה ובהובלת
היו"ר שנכנס לתפקידו בשנה האחרונה

פז חברת הנפט בע"מ

1100007

5232021

01/08/2019

מניות

 .2לאשר תנאי כהונה והעסקה למר אברהם ביגר ,בגין כהונתו כיו"ר
דריקטוריון החברה ,החל מיום מינויו לתפקיד (יום  20במרץ )2019

בעד

סך חבילת התגמול המוצעת ליו"ר הדירקטוריון
נראית לנו כהולמת את אחריות התפקיד ,גודלה של
החברה ,ביצועיה וכן היקף פעילותה.

ריט  1בע"מ

1098920

3181692

01/08/2019

מניות

 .1הארכת כהונתו של מר אורי ברגמן כדירקטור חיצוני בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד .השתתף בישיבות הדירקטוריון וועדותיו
בשיעור הגבוה מ.75% -

ריט  1בע"מ

1098920

3181692

01/08/2019

מניות

 .2מינוי מר יקותיאל (קותי) גביש כדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אלבר שירותי מימונית בע"מ

1139823

724964.1

04/08/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

אלבר שירותי מימונית בע"מ

1139823

724964.1

04/08/2019

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

אמ.די.ג'י .ריאל אסטייט גלובל לימיטד

1142504

281951.4

04/08/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

אמ.די.ג'י .ריאל אסטייט גלובל לימיטד

1142504

281951.4

04/08/2019

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1143262

59085

04/08/2019

איגרות חוב
להמרה

 .1דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה ובדבר
ההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום  26.6.2016ועד
למועד האסיפה.

דיון

דיון

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1143262

59085

04/08/2019

איגרות חוב
להמרה

 .2דיווח ועדכון מאת ב" כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ,עו" ד עדי פיגל ועו"ד
אופיר נאור ומאת נציגות מחזיקי אגרות החוב ,מר אדוארד קלר ,בדבר
האירועים והפעילות ממועד אסיפת הדיווח הקודמת ועד למועד האסיפה.

דיון

דיון

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1143262

59085

04/08/2019

איגרות חוב
להמרה

 .3דיון והתייעצות באפשרויות העומדות למחזיקי אגרות החוב להגנה על
זכויותיהם.

דיון

דיון

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1143262

59085

04/08/2019

איגרות חוב
להמרה

 .4דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו /או מחזיקי אגרות החוב.

דיון

דיון

סקייליין אינווסטמנטס אינק

1142033

147884.3

04/08/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

דיון

דיון

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח

דיון

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

סקייליין אינווסטמנטס אינק

1142033

147884.3

04/08/2019

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

קופרליין אמריקאס לימיטד

1140177

299939.8

04/08/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות

דיון

קופרליין אמריקאס לימיטד

1140177

299939.8

04/08/2019

איגרות חוב

 .2אישרור כהונת הנאמן  -החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה
הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)

בעד

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

880275

04/08/2019

מניות

 .1אישור התקשרות החברה בעסקה עם בעל השליטה בחברה במסגרתה
תבוטלנה הזכויות העודפות הצמודות למניות היסוד של החברה בתמורה
לשבעה עשר מיליון כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות רגילות של
החברה והכל בהתאם לתנאים המפורטים בזימון האסיפה

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''''  4למדיניות עסקאות
עם בעלי עניין ,בהתאם לס''''  7למדיניות .תמיכתנו
הינה על רקע מתווה מעודכן שגובש במסגרת מו"מ
עם הגופים המוסדיים ובתיווך אנטרופי ,כך שזה
עשוי לשקף הוגנות ברמת ביטחון סבירה. .

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

880275

04/08/2019

מניות

 .2תיקון תזכיר והחלפת תקנון החברה ,והגדלת הונה הרשום

בעד

שינויים בתקנון החברה ובמתכונת דיווח ,בהתאם
לס''  16למדיניות .הפעולה המובאת הינה כחלק
ממהלך משלים לעסקה בס'' .1

פננטפארק פלוטינג רייט קפיטל לימיטד

1142371

476721.3

04/08/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

פננטפארק פלוטינג רייט קפיטל לימיטד

1142371

476721.3

04/08/2019

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 .המדדים לקביעת קיומו של עניין
מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו :כמפורט בנספח א' לכתב ההצבעה.

בעד

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח

מובייל מקס טכנולוגיות בע"מ (בשימור)

1105139

23023

04/08/2019

מניות

הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה (סדרה  )5עד ליום .30.6.2021

נגד

אנו מתקשים לסבור כי ישנו יתרון בהארכת תקופת
חיי האופציות לשנתיים נוספות ,כאשר הדבר לא יוכל
למקד את הזרמת ההון בנקודת זמן תחומה לפי
צרכי החברה

מיי סייז ,אינק(.חברה זרה)

1094168

71243

05/08/2019

מניות

Election of Directors : Ronen Luzon .1

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

מיי סייז ,אינק(.חברה זרה)

1094168

71243

05/08/2019

מניות

Election of Directors : Arik Kaufman .2

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

מיי סייז ,אינק(.חברה זרה)

1094168

71243

05/08/2019

מניות

Election of Directors : Oren Elmaliah .3

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח

דיון

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

מיי סייז ,אינק(.חברה זרה)

1094168

71243

05/08/2019

מניות

Election of Directors : Oron Branitzky .4

בעד

מיי סייז ,אינק(.חברה זרה)

1094168

71243

05/08/2019

מניות

To grant discretionary authority to the Company’s Board of .5
Directors to (A) amend the Certificate of Incorporation of the
Company to effect one or more consolidations of the issued and
outstanding shares of common stock of the Company, par value
per share, (the “Common Stock”), pursuant to which the $0.001
shares of Common Stock would be combined and reclassified
into one (1) share of Common Stock at a ratio within the range
)B(from 1-for-2 up to 1-for-30 (the “Reverse Stock Split”) and
determine whether to arrange for the disposition of fractional
interests by stockholders entitled thereto, to pay in cash the fair
value of fractions of a share of Common Stock as of the time
when those entitled to receive such fractions are determined, or

בעד

איחוד ההון נדרש על מנת להביא את החברה לציות
עם חוקי הנאסדאק הנוגעים במחיר המניה המינימלי

מיי סייז ,אינק(.חברה זרה)

1094168

71243

05/08/2019

מניות

To ratify the appointment of Somekh Chaikin as our .6
independent public accountant for the fiscal year ending
.December 31, 2019

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לתפקיד

נ.ר .ספאנטק תעשיות בע"מ

1090117

590860

05/08/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר.2018 ,

דיון

נ.ר .ספאנטק תעשיות בע"מ

1090117

590860

05/08/2019

מניות

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

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון לביצוע
ביקורת בחברה

נ.ר .ספאנטק תעשיות בע"מ

1090117

590860

05/08/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של הדירקטור יחזקאל ניסן.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

נ.ר .ספאנטק תעשיות בע"מ

1090117

590860

05/08/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטור אברהם הראל.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

נ.ר .ספאנטק תעשיות בע"מ

1090117

590860

05/08/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של הדירקטור יונתן עירוני.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

נ.ר .ספאנטק תעשיות בע"מ

1090117

590860

05/08/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של הדירקטורית יעל גיט.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

נ.ר .ספאנטק תעשיות בע"מ

1090117

590860

05/08/2019

מניות

 .7מינוי מר יחזקאל (חזי) ניסן כמנכ"ל החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

נ.ר .ספאנטק תעשיות בע"מ

1090117

590860

05/08/2019

מניות

 .8אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה המיועד ,מר יחזקאל (חזי)
ניסן

בעד

כלל חבילת התגמול המוצעת למר ניסן נראית לנו
כסבירה והולמת את גודלה של החברה וכן ביצועיה

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

נ.ר .ספאנטק תעשיות בע"מ

1090117

590860

05/08/2019

מניות

 .9אישור מינוי מר יונתן עירוני כיו"ר דירקטוריון החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

נ.ר .ספאנטק תעשיות בע"מ

1090117

590860

05/08/2019

מניות

 .10אישור תנאי כהונה והעסקה של יו" ר הדירקטוריון של החברה המיועד,
מר יונתן עירוני.

בעד

כלל חבילת התגמול המוצעת למר עירוני נראית לנו
כסבירה והולמת את גודלה של החברה וכן ביצועיה

רילון בע"מ (מחוקה)

3770070

0

05/08/2019

איגרות חוב
להמרה

 .דיון

דיון

דיון

אאורה השקעות בע"מ

373019

426146

05/08/2019

מניות

 .1דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר  ,2018כמפורט בסעיף  1.1לדוח זימון האסיפה

דיון

דיון

אאורה השקעות בע"מ

373019

426146

05/08/2019

מניות

 .2דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת  ,2018כמפורט בסעיף 1.2
לדוח זימון האסיפה המצ"ב

דיון

דיון

אאורה השקעות בע"מ

373019

426146

05/08/2019

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

משרד רו" ח הינו משרד אמין ובעל ניסיון לטפל
בענייני הביקורת והמס של החברה

אאורה השקעות בע"מ

373019

426146

05/08/2019

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

בעד

בעד הידע המתאים לתפקיד

אאורה השקעות בע"מ

373019

426146

05/08/2019

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

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

אאורה השקעות בע"מ

373019

426146

05/08/2019

מניות

 .6מינויו מחדש של מר אברהם אורטל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף 1.4
לדוח זימון האסיפה המצ"ב

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אאורה השקעות בע"מ

373019

426146

05/08/2019

מניות

 .7אישור תנאי הכהונה של מר גדי קורן ,יו"ר הדירקטוריון

בעד

תנאי היו" ר לא נראיים מהותיים ביחס לגודל החברה
וביחס לשכר בענף

אלומיי קפיטל בע"מ

1140326

107962.9

05/08/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') שהונפקו על ידי
החברה.

ללא המלצה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אלומיי קפיטל בע"מ

1140326

107962.9

05/08/2019

איגרות חוב

 .2לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת
תקופת הנאמנות.

בעד

אלומיי קפיטל בע"מ

1140326

107962.9

05/08/2019

איגרות חוב

 .3כללי -דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו /או מחזיקי אגרות
החוב.

ללא המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח

בירמן עצים ופרזול בע"מ

530014

173137

05/08/2019

מניות

הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה
שנסתיימה ביום .31.12.2018

דיון

בירמן עצים ופרזול בע"מ

530014

173137

05/08/2019

מניות

 .2מינויים מחדש של רואי החשבון של החברה קוסט פורר גבאי את קסירר
כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת
ההנהלה לקבוע את שכרם

בעד

למשרד רואי החשבון יש את הידע והניסיון לבקר על
ענייני המס והביקורת של החברה

בירמן עצים ופרזול בע"מ

530014

173137

05/08/2019

מניות

 .3הארכת כהונתו של מר גד מנור הדירקטור המכהן במועד זה כחבר
בדירקטוריון לשנה נוספת

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למיליוי התפקיד.

בירמן עצים ופרזול בע"מ

530014

173137

05/08/2019

מניות

 .4הארכת כהונתו של מר בנימין בירמן הדירקטור המכהן במועד זה כחבר
בדירקטוריון לשנה נוספת

נגד

קב הרכב הדירקטוריון הכולל שיעור גבוה של
דירקטורים אשר הינם בני משפחה ( )38%אנו
ממליצים להתנגד למינוי דירקטורים אשר הינם
קרובי משפחה של בעל השליטה ,מעל שליש מהיקף
הדירקטורים ,לרבות בעל השליטה עצמו.

בירמן עצים ופרזול בע"מ

530014

173137

05/08/2019

מניות

 .5הארכת כהונתו של מר מרדכי בירמן הדירקטור המכהן במועד זה כחבר
בדירקטוריון לשנה נוספת

נגד

קב הרכב הדירקטוריון הכולל שיעור גבוה של
דירקטורים אשר הינם בני משפחה ( )38%אנו
ממליצים להתנגד למינוי דירקטורים אשר הינם
קרובי משפחה של בעל השליטה ,מעל שליש מהיקף
הדירקטורים ,לרבות בעל השליטה עצמו.

בירמן עצים ופרזול בע"מ

530014

173137

05/08/2019

מניות

 .6הארכת כהונתו של מר ליאור בירמן הדירקטור המכהן במועד זה כחבר
בדירקטוריון לשנה נוספת

נגד

קב הרכב הדירקטוריון הכולל שיעור גבוה של
דירקטורים אשר הינם בני משפחה ( )38%אנו
ממליצים להתנגד למינוי דירקטורים אשר הינם
קרובי משפחה של בעל השליטה ,מעל שליש מהיקף
הדירקטורים ,לרבות בעל השליטה עצמו.

בירמן עצים ופרזול בע"מ

530014

173137

05/08/2019

מניות

 .7הארכת כהונתו של מר דוד בלנק הדירקטור המכהן במועד זה כחבר
בדירקטוריון לשנה נוספת

בעד

הינו בעל ההשכלה ונסיון הדרושים למילוי התפקיד

בירמן עצים ופרזול בע"מ

530014

173137

05/08/2019

מניות

 .8הארכת כהונתה של הגב' מתיה גרינהולץ הדירקטורית המכהנת במועד
זה כחברת דירקטוריון לשנה נוספת

בעד

הינה בעלת ההשכלה ונסיון הדרושים למילוי התפקיד

וונטייז פי אל סי

1141522

15671.7

05/08/2019

איגרות חוב
להמרה

 .1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

דיון

וונטייז פי אל סי

1141522

15671.7

05/08/2019

איגרות חוב
להמרה

 .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 .המדדים לקביעת קיומו של עניין
מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו :כמפורט בנספח א' לכתב ההצבעה.

בעד

דיון

דיון

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אפריקה ישראל נכסים בע"מ

1142231

1161320

05/08/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ח') שהונפקו על ידי
החברה.

אפריקה ישראל נכסים בע"מ

1142231

1161320

05/08/2019

איגרות חוב

 .2לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת
תקופת הנאמנות.

בעד

אפריקה ישראל נכסים בע"מ

1142231

1161320

05/08/2019

איגרות חוב

 .3כללי -דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו /או מחזיקי אגרות
החוב.

דיון

פרשמרקט

1157833

0

06/08/2019

מניות

 .1מינויו של מר אבי בן חמו כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה

בעד

בעל הניסיון וההשכלה המתאימים למילוי התפקיד

פרשמרקט

1157833

0

06/08/2019

מניות

 .2מינויה של רו" ח רחלי הירש כדורי כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון
החברה

בעד

בעל הניסיון וההשכלה המתאימים למילוי התפקיד

פרשמרקט

1157833

0

06/08/2019

מניות

 .3מינויו של פרופ' משה פפא כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה

בעד

בעל הניסיון וההשכלה המתאימים למילוי התפקיד

אלגומייזר בע"מ

744011

89513

06/08/2019

מניות

 .1לאשר את התקשרות הקבוצה בעסקת השקעה עם חברת מדיגוס בע"מ
לרבות הצעה פרטית חריגה של הקצאת מניות רגילות ואופציות לא סחירות
של החברה ,מכירת מניות לינקיורי ,מינוי דירקטורים וכל התנאים הנוספים
המובאים בדוח זימון אסיפה זה.

בעד

עסקת ההשקעה הינה בפרמיה ראויה ביחס למניית
החברה בתקופות שונות.

דלתא-גליל תעשיות בע"מ

6270193

427591.4

06/08/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ו') שהונפקו על ידי
החברה.

דיון

דלתא-גליל תעשיות בע"מ

6270193

427591.4

06/08/2019

איגרות חוב

 .2לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת
תקופת הנאמנות.

בעד

דלתא-גליל תעשיות בע"מ

6270193

427591.4

06/08/2019

איגרות חוב

 .3דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו /או מחזיקי אגרות החוב.

דיון

נתנאל גרופ בע"מ

4210142

99700

06/08/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ט') שהונפקו על ידי
החברה.

דיון

נתנאל גרופ בע"מ

4210142

99700

06/08/2019

איגרות חוב

 .2לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת
תקופת הנאמנות.

בעד

נתנאל גרופ בע"מ

4210142

99700

06/08/2019

איגרות חוב

 .3דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו /או מחזיקי אגרות החוב.

דיון

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון

נימוקים

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח

דיון

דיון

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח

דיון

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

נימוקים

החלטת האסיפה

הפניקס אחזקות בע"מ

767012

5580852

06/08/2019

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31
בדצמבר .2018

דיון

דיון

הפניקס אחזקות בע"מ

767012

5580852

06/08/2019

מניות

 .2אישור מינוים מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר ,רואי חשבון ,כרואי
החשבון המבקרים של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה
של החברה וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון לביצוע
ביקורת בחברה

הפניקס אחזקות בע"מ

767012

5580852

06/08/2019

מניות

 .3אישור מינוי מר אורי רוזנברג כדירקטור בחברה החל ממועד כינוס אסיפה
זו ועד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה ,שתתקיים לאחר מועד
המינוי ,כמפורט בדוח זימון האסיפה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

הפניקס אחזקות בע"מ

767012

5580852

06/08/2019

מניות

 .4אישור עדכון מדיניות התגמול הנוכחית של החברה.

בעד

כלל העדכונים במדיניות התגמול הינם בהתאם לחוק
ואינם בכדי לפגוע בזכותם של בעלי המיעוט בחברה

הפניקס אחזקות בע"מ

767012

5580852

06/08/2019

מניות

 .5אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה

בעד

חבילת התגמול הינה בכפוף להגבלות בחוק שכר
בכירים בגופים פיננסיים ועל כן כמקובלים בשוק

הפניקס אחזקות בע"מ

767012

5580852

06/08/2019

מניות

 .6תיקון תנאי כהונתו והעסקתו של מר רועי יקיר

בעד

חבילת התגמול הינה בכפוף להגבלות בחוק שכר
בכירים בגופים פיננסיים ועל כן כמקובלים בשוק

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

6390207

1952628

06/08/2019

איגרות חוב

 .1לבקשת מחזיק ,המחזיק מעל  5%מסדרת אגרות החוב שבמחזור
להורות לנאמן למנות עורך דין לשם לנקיטת פעולות להגנה על זכויות
מחזיקי אגרות החוב נוסח ההחלטה :להורות לנאמן למנות עורך דין לסייע
במסגרת הליכים משפטיים שינקטו ,ככול שינקטו ,לשם הגנה על זכויות
מחזיקי אגרות החוב לרבות ,אך לא רק ,בקשר עם עסקאות בעלי עניין
שעשויות לפגוע ביכולתה של החברה לעמוד בכל התחייבויותיה בהתאם
לשטר הנאמנות .כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו ,לאשר כי ככל שעד ליום
 6.8.2019לא יוארך תוקפו של כתב ההתחייבות מטעם החברה לתקופה של
 3שנים (על כל סעיפיו) ,אזי ההחלטה בסעיף זה תיכנס לתקפה .ככל
שההחלטה בסעיף זה תתקבל ברוב הדרוש ותכנס לתוקף ,יפרסם הנאמן
כתב הצבעה נוסף לבחירת זהות עורך הדין .ההחלטה בסעיף זה כפופה
להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף  7לזימון המצורף ,ולעניין זה ,יראו את
האמור בסעיף  7להלן ,כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

ללא המלצה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110365

445620.8

07/08/2019

איגרות חוב

 .1דיון בנוגע למסמך העקרונות לתכנית הסדר חוב עם החברה ועם מחזיקי
אגרות החוב (סדרות כו' -כח') של החברה ,שהוגש מטעמה של חברת
מבטח שמיר אחזקות בע"מ ,כפי שפורסם בדיווח החברה מיום 31.7.2019
(אסמכתא.)2019-01-079783 :

דיון

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110365

445620.8

07/08/2019

איגרות חוב

 .2דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע" י מחזיקי אגרות
החוב.

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110431

323227.7

07/08/2019

איגרות חוב

 .1דיון בנוגע למסמך העקרונות לתכנית הסדר חוב עם החברה ועם מחזיקי
אגרות החוב (סדרות כו' -כח') של החברה ,שהוגש מטעמה של חברת
מבטח שמיר אחזקות בע"מ ,כפי שפורסם בדיווח החברה מיום 31.7.2019
(אסמכתא.)2019-01-079783 :

דיון

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110431

323227.7

07/08/2019

איגרות חוב

 .2דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע" י מחזיקי אגרות
החוב.

דיון

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110480

196634.4

07/08/2019

איגרות חוב

 .1דיון בנוגע למסמך העקרונות לתכנית הסדר חוב עם החברה ועם מחזיקי
אגרות החוב (סדרות כו' -כח') של החברה ,שהוגש מטעמה של חברת
מבטח שמיר אחזקות בע"מ ,כפי שפורסם בדיווח החברה מיום 31.7.2019
(אסמכתא.)2019-01-079783 :

דיון

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110480

196634.4

07/08/2019

איגרות חוב

 .2דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע" י מחזיקי אגרות
החוב.

דיון

חברה לנכסים ולבנין בע"מ

699017

2131220

07/08/2019

מניות

 .1תנאי סיום העסקתה של גב' סגי איתן ,המנכ"ל היוצאת של החברה

בעד

תדיר-גן ( מוצרים מדוייקים)  1993בע"מ

1090141

53940

07/08/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2018
ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2018

דיון

תדיר-גן ( מוצרים מדוייקים)  1993בע"מ

1090141

53940

07/08/2019

מניות

 .2לאשר את מינויו מחדש של מר ישי דוידי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה

בעד

בעל הניסיון וההשכלה הדרושים למילוי התפקיד

תדיר-גן ( מוצרים מדוייקים)  1993בע"מ

1090141

53940

07/08/2019

מניות

 .3לאשר את מינויו מחדש של מר רון בן חיים לתקופת כהונה נוספת
כדירקטור בחברה

בעד

בעל הניסיון וההשכלה הדרושים למילוי התפקיד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון

דיון

דיון

נימוקים

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות .על רקע
תקופת כהונה ממושכת והמוצלחת ,עיגון רכיבי
הפרישה במדיניות ,חוזה העסקה ישן שבו לא נערכו
שינויים ברכיב זה ,מצאנו לנכון לתמוך בהגדלת
רכיבי הפרישה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

תדיר-גן ( מוצרים מדוייקים)  1993בע"מ

1090141

53940

07/08/2019

מניות

 .4לאשר את מינויו מחדש של מר יעקב אלינב לתקופת כהונה נוספת
כדירקטור בחברה

בעד

בעל הניסיון וההשכלה הדרושים למילוי התפקיד

תדיר-גן ( מוצרים מדוייקים)  1993בע"מ

1090141

53940

07/08/2019

מניות

 .5לאשר את מינויו מחדש של מר אריה גוטליב לתקופת כהונה נוספת
כדירקטור בחברה

בעד

בעל הניסיון וההשכלה הדרושים למילוי התפקיד

תדיר-גן ( מוצרים מדוייקים)  1993בע"מ

1090141

53940

07/08/2019

מניות

 .6לאשר את מינויו מחדש של מר ניר דרור לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה

בעד

בעל הניסיון וההשכלה הדרושים למילוי התפקיד

תדיר-גן ( מוצרים מדוייקים)  1993בע"מ

1090141

53940

07/08/2019

מניות

 .7למנות מחדש את משרד רואי החשבון  Deloitteברייטמן אלמגור זוהר
ושות' רואי חשבון ,כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה ,ולהסמיך את דירקטוריון החברה
לקבוע את שכרם.

בעד

משרד רואי החשבון הינו בעל הניסיון הדרוש לטיפול
בענייני המס והביקורת של החברה

תדיר-גן ( מוצרים מדוייקים)  1993בע"מ

1090141

53940

07/08/2019

מניות

 .8לאשר את מינויו של מר יגאל מורן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה בת שלוש שנים ,שתחילתה ביום  .10.8.2019תנאי כהונתו של מר
יגאל מורן יהיו בהתאם לסכומים הקבועים בתקנות החברות (כללים בדבר
גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס ,2000-לפי הדרגה בה תסווג
החברה מידי שנה.

בעד

תדיר-גן ( מוצרים מדוייקים)  1993בע"מ

1090141

53940

07/08/2019

מניות

 .9לאשר את מינויה של הגב' מעין כהן כדירקטורית חיצונית בחברה
לתקופת כהונה בת שלוש שנים ,שתחילתה ביום  .10.8.2019תנאי כהונתה
של הגב' מעין כהן יהיו בהתאם לסכומים המזעריים הקבועים בתקנות
החברות ( כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס ,2000-לפי
הדרגה בה תסווג החברה מידי שנה

בעד

בעל הניסיון וההשכלה הדרושים למילוי התפקיד

תדיר-גן ( מוצרים מדוייקים)  1993בע"מ

1090141

53940

07/08/2019

מניות

 .10לאשר מתן כתב שיפוי לדירקטורים אריה גוטליב ,יגאל מורן ומעין כהן
בנוסח המצ"ב כנספח ג' לדוח זימון האסיפה.

בעד

שיפוי תואם מדיניותנו עם הגבלה ל 25%מההון
העצמי

קבוצת דלק בע"מ

1084128

7421440

07/08/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ליום 31.12.2018

דיון

קבוצת דלק בע"מ

1084128

7421440

07/08/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר

בעד

בעל הניסיון וההשכלה הדרושים למילוי התפקיד

שכר הטרחה בגין שירותי ביקורת ומס מהווה כ-
 93%מסך שכר הטרחה ששולם ,ונמצא על ידנו
כסביר.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

קבוצת דלק בע"מ

1084128

7421440

07/08/2019

מניות

 .3לאשר את התיקון להוראות פרק השיפוי והביטוח שבתקנון החברה,
כמפורט בנספח ב' לדוח המיידי על כינוס האסיפה הכללית

בעד

התיקונים תואמים את המקובל בחברות דומות ואת
החוק.

קבוצת דלק בע"מ

1084128

7421440

07/08/2019

מניות

 .4לעדכן את מדיניות התגמול בתוקף מיום  1במאי  2019בהתאם לנוסח
המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה הכללית

בעד

אנו מוצאים את העדכון המוצע כמקובל.

קבוצת דלק בע"מ

1084128

7421440

07/08/2019

מניות

 .5לאשר תוספת שכר בסך של  22אלפי ש"ח לשכר החודשי של מנכ"ל
החברה ,מר אסי ברטפלד ,החל מיום  1במאי 2019

בעד

שכרו המוצע של המנכ"ל תואם את שכרם של נושאי
משרה מקבילים בשוק.

קבוצת דלק בע"מ

1084128

7421440

07/08/2019

מניות

 .6לאשר מענק בסך של  700אלפי ש"ח בגין שנת  2018ליו"ר הדירקטוריון,
מר גבי לסט

בריל תעשיות נעליים בע"מ

399014

39483

07/08/2019

מניות

)1אישור ,תוך עדכון ותיקון הוראות ,של מדיניות התגמול הנוכחית לנושאי
המשרה של החברה (להלן " :מדיניות התגמול הנוכחית") ,שאושרה בחברה
ביום ( *26.1.2017ראו :דיווחי החברה מימים  19.1.2017 ,20.12.2016ו-
 ,26.1.2017מס' אסמכתאות  2017-01-007216 ,2016-01-089922ו-
 ,2017-01-008803בהתאמה) ,וזאת בהתאם לנוסח מדיניות התגמול
העדכנית המוצעת ,המצ" ב לזימון זה (בנוסח 'נקי' ,וכן נוסח בסימון העדכונים
ביחס למדיניות התגמול הנוכחית) (להלן" :מדיניות התגמול המוצעת").
מדיניות התגמול המוצעת ,ככל שתאושר ,תעמוד בתוקפה בחברה לתקופה
של  3שנים החל ממועד אישורה

בעד

גולן מוצרי פלסטיק בע"מ

1091933

240650

07/08/2019

מניות

 .1לאשר את חידוש מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצורף כנספח א'
לדוח זה אשר כתב הצבעה זה מצורף לו לתקופה בת שלוש שנים מיום
 1.8.2019עד ליום 31.7.2022

בעד

גולן מוצרי פלסטיק בע"מ

1091933

240650

07/08/2019

מניות

 .2לאשר חידוש כתבי שיפוי ופטור מאחריות בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח
זימון האסיפה שכתב הצבעה זה מצורף לו ,לדירקטורים ונושאי משרה
המכהנים בחברה ושיכהנו בעתיד מעת לעת ,שהינם חברי קיבוץ שער הגולן
ואשר הגמול בגינם מועבר לקיבוץ

בעד

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1083443

37160

08/08/2019

מניות

Re-election of Mr. Moshe Lusky as director of the Company, to .1
hold office until our next Annual General Meeting of Shareholders

בעד

בעל הנסיון והידע הדרוש למילוי התפקיד

אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ

1083443

37160

08/08/2019

מניות

,Re-election of Mr. Yahel Shachar as director of the Company .2
to hold office until our next Annual General Meeting of
Shareholders

בעד

בעל הנסיון והידע הדרוש למילוי התפקיד

הורד מסדר היום

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות .מדיניות
התגמול נבחנה על ידנו ביחס לכלל הרכיבים
שנתפסו על ידנו כסבירים בנסיבות העניין.

עבר

מדיניות התגמול של החברה על כלל רכיביה נראת
לנו כסבירה ביחס לגודלה של החברה ,ביצועיה
וחברות דומות בשוק.

שיפוי עד  25%מהון העצמי של החברה ,ופטור
הורד מסדר היום
בנוסח מסויג נראים לנו כסבירם

נימוקים

החלטת האסיפה

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

בעד

To authorize our Board of Directors to effect a reverse share .3
split of the Company’s ordinary shares at a ratio not to exceed
one-for-one hundred and to approve related amendments to the
Company’s Memorandum and Articles of Association

מניות

08/08/2019

37160

1083443

 קווי זהב בע"מ- אינטרנט גולד

בעד

,To ratify and approve the reappointment of Somekh Chaikin .4
registered public accounting firm, a member of KPMG
International, as our independent registered public accountants
for the year ending December 31, 2019, and to authorize our
Board of Directors and our audit committee (under their authority
in accordance with the Israeli Companies Law), to fix the
compensation of such independent registered public accountants
.in accordance with the volume and nature of their services

מניות

08/08/2019

37160

1083443

 קווי זהב בע"מ- אינטרנט גולד

דיון

Our auditor’s report and consolidated financial statements for .5
the year ended December 31, 2018 will be reviewed and
.discussed at the Meeting

מניות

08/08/2019

37160

1083443

 קווי זהב בע"מ- אינטרנט גולד

ההסדר המוצע היו החלופה הטובה ביותר עבור
בעלי מניות החברה

בעד

To approve an arrangement pursuant to Section 350 of the . .6
Israeli Companies Law

מניות

08/08/2019

37160

1083443

 קווי זהב בע"מ- אינטרנט גולד

אנו מוצאים כי ההסדר המוצע צפוי להטיב עם בעלי
מניות המיעוט

בעד

To approve an arrangement pursuant to Section 350 of the .1
,Israeli Companies Law among the Company, debenture holders
the Company’s shareholders and investors led by the
.Searchlight” group, as detailed in the Proxy Statement“

מניות

08/08/2019

253393

1107663

בי קומיוניקיישנס בע"מ

אנו מתרשמים כי מדובר בהענקה מקובלת
בעסקאות מסוג זה

בעד

To approve an exemption of liability with respect to office .2
holders, employees and consultants, as detailed in the Proxy
.Statement

מניות

08/08/2019

253393

1107663

בי קומיוניקיישנס בע"מ

דיון

)' מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה א2018-2019  דיון בדוח השנתי.1
שהונפקו על ידי החברה

איגרות חוב

08/08/2019

1654395

1145564

פיתוח נכסים בע"מ-חברת נמלי ישראל

יגדיל את העניין במניה ויהפוך אותה ליותר
.אטרקטיבית בקרב המשקיעים

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

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

חברת נמלי ישראל-פיתוח נכסים בע"מ

1145564

1654395

08/08/2019

איגרות חוב

 .2לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת
תקופת הנאמנות.

בעד

חברת נמלי ישראל-פיתוח נכסים בע"מ

1145564

1654395

08/08/2019

איגרות חוב

 .3כללי -דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו /או מחזיקי אגרות
החוב.

דיון

דיון

חברת נמלי ישראל-פיתוח נכסים בע"מ

1145572

480332.4

08/08/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי  2018-2019מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב')
שהונפקו על ידי החברה

דיון

דיון

חברת נמלי ישראל-פיתוח נכסים בע"מ

1145572

480332.4

08/08/2019

איגרות חוב

 .2לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת
תקופת הנאמנות.

בעד

עבר

חברת נמלי ישראל-פיתוח נכסים בע"מ

1145572

480332.4

08/08/2019

איגרות חוב

 .3כללי -דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו /או מחזיקי אגרות
החוב.

דיון

דיון

חברת נמלי ישראל-פיתוח נכסים בע"מ

1145580

559989.5

08/08/2019

איגרות חוב

 .1דיון בדוח השנתי  2018-2019מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג')
שהונפקו על ידי החברה

דיון

דיון

חברת נמלי ישראל-פיתוח נכסים בע"מ

1145580

559989.5

08/08/2019

איגרות חוב

 .2לאשר את מינויו של הנאמן המכהן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת
תקופת הנאמנות.

בעד

עבר

חברת נמלי ישראל-פיתוח נכסים בע"מ

1145580

559989.5

08/08/2019

איגרות חוב

 .3כללי -דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו /או מחזיקי אגרות
החוב.

דיון

דיון

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110365

451065.7

08/08/2019

איגרות חוב

 . .1מימוש אופציות לרכישת ניירות ערך של PLC DEVELOPMENT AFI

בעד

עבר

נימוקים

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח

פועל במקצועיות לטובת מחזיקי האג"ח

מדובר בסעיף טכני שאינו צפוי להרע את מצבם של
מחזיקי האג"ח.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110431

328366.3

08/08/2019

איגרות חוב

 . .1מימוש אופציות לרכישת ניירות ערך של PLC DEVELOPMENT AFI

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110480

199514.4

08/08/2019

איגרות חוב

 . .1מימוש אופציות לרכישת ניירות ערך של PLC DEVELOPMENT AFI

בעד

קבוצת עזריאלי בע"מ

1119478

28317189

11/08/2019

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול עדכנית לנושאי המשרה בחברה בהתאם לסעיף
267א לחוק החברות ,בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה.

בעד

מדיניות התגמול של החברה על כלל מרכיביה
נראית לנו כהולמת את גודלה וביצועיה של החברה
וכן את תואמת את תנאי השוק

קבוצת עזריאלי בע"מ

1119478

28317189

11/08/2019

מניות

 .2בכפוף לאישור מדיניות התגמול העדכנית של החברה על-ידי האסיפה,
כאמור בסעיף  1לסדר היום ,לאשר עדכון למענק השנתי במסגרת הסכם
הניהול עם מר אייל חנקין כמנכ"ל החברה (באמצעות חברה פרטית
בבעלותו המלאה) ,כמפורט בחלק ג' לדוח זימון האסיפה

בעד

אנו סבורים כי תנאי המנכ"ל הינם מתמרצים
והולמים את גודלה של החברה וכן ביצועיה

קבוצת עזריאלי בע"מ

1119478

28317189

11/08/2019

מניות

 .3לאשר את הארכת הסכם הניהול הקיים בין החברה לבין חברה
בשליטתה של יו"ר הדירקטוריון הפעילה של החברה ,גב' דנה עזריאלי,
ובכפוף לאישור מדיניות התגמול העדכנית של החברה על-ידי האסיפה,
כאמור בסעיף  1לסדר היום ,לאשר את עדכון תנאי הסכם הניהול ללא כל
שינוי בתנאי ההתקשרות הקיימים ,הכל כמפורט בחלק ד' לדוח זימון
האסיפה.

בעד

אנו סבורים כי תנאי העסקתה של יו" ר דירקטוריון
החברה הינם מתמרצים ותואמים את גודלה של
החברה וכן ביצועיה

קבוצת עזריאלי בע"מ

1119478

28317189

11/08/2019

מניות

 .4למנות את מר אהוד רצאבי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה
ראשונה בת שלוש שנים ,החל מיום  23באוגוסט .2019

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת עזריאלי בע"מ

1119478

28317189

11/08/2019

מניות

 .5למנות את מר יוסף שחק כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה
ראשונה בת שלוש שנים ,החל מיום  23באוגוסט .2019

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת עזריאלי בע"מ

1119478

28317189

11/08/2019

מניות

 .6למנות את מר דן גילרמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה
החל מיום  23באוגוסט  2019ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי
המניות של החברה ,אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק
החברות או תקנון ההתאגדות של החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת עזריאלי בע"מ

1119478

28317189

11/08/2019

מניות

 .7אישור 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

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

הסעיף הינו סעיף טכני ואינו עשוי לפגוע במחזיקי
אגרות החוב.

עבר

הסעיף הינו סעיף טכני ואינו צפוי לפגוע במחזיקי
אגרות החוב.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

נימוקים

החלטת האסיפה

קבוצת עזריאלי בע"מ

1119478

28317189

11/08/2019

מניות

 .8אישור 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

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת עזריאלי בע"מ

1119478

28317189

11/08/2019

מניות

 .9אישור 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

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת עזריאלי בע"מ

1119478

28317189

11/08/2019

מניות

 .10אישור 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

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת עזריאלי בע"מ

1119478

28317189

11/08/2019

מניות

 .11אישור 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

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת עזריאלי בע"מ

1119478

28317189

11/08/2019

מניות

 .12אישור 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

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת עזריאלי בע"מ

1119478

28317189

11/08/2019

מניות

 .13לאשר את מינויו מחדש של משרד רו"ח  Deloitteבריטמן ,אלמגור ,זהר
ושות' כרואה חשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה.

בעד

משרד רואה החשבון הנו בעל הידע והניסיון
הדרושים לתפקיד

קבוצת עזריאלי בע"מ

1119478

28317189

11/08/2019

מניות

 .14דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר .2018

דיון

דיון

אפולו פאוור בע"מ

1118496

0

12/08/2019

איגרות חוב

 .דיווח ועדכון מאת הנאמן להסדר הנושים של החברה

דיון

דיון

מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ

1103571

158686

12/08/2019

מניות

 .1דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2018כפי שפורסם על ידי
החברה ביום  31במרץ  ,2019מס' אסמכתא ( 2019-01-030856להלן:
"הדוח התקופתי") ,המובא בדוח זה על דרך הפניה.

דיון

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ

1103571

158686

12/08/2019

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

רואה החשבון בעל המוניטין והנסיון על מנת לטפל
בענייני המס והביקורת של החברה

מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ

1103571

158686

12/08/2019

מניות

 .3מוצע למנות מחדש את ה"ה אברהם אורטל כדירקטור בחברה .לדוח זה
מצורפת הצהרתו על כשירותו לכהן כדירקטור כנדרש בסעיפים 224ב ו225-
לחוק החברות וכי לא מתקיימות הגבלות על כהונתו .פרטים אודות אברהם
אורטל פורטו בדוח התקופתי ובהצהרת הכשירות.

בעד

בעל הידע והנסיון המתאימים למילוי התפקיד

מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ

1103571

158686

12/08/2019

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

בעל הידע והנסיון המתאימים למילוי התפקיד

מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ

1103571

158686

12/08/2019

מניות

 .5מוצע למנות מחדש את ה" ה רון הוכמן כדירקטור בחברה .לדוח זה
מצורפת הצהרתו על כשירותו לכהן כדירקטור כנדרש בסעיפים 224ב ו225-
לחוק החברות וכי לא מתקיימות הגבלות על כהונתו .פרטים אודות רון הוכמן
פורטו בדוח התקופתי ,בהצהרת הכשירות ובקובץ דוח זימון האסיפה
המצורף.

בעד

מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ

1103571

158686

12/08/2019

מניות

 .6מוצע למנות מחדש את ה" ה יצחק ארבל כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
כהונתו של מר יצק ארבל (כדב"ת) תסתיים לא יאוחר מיום  27בפברואר
 ,2020בתום  9שנות כהונה כדירקטור 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 יצחק ארבל
פורטו בדוח התקופתי ,בהצהרת הכשירות ובקובץ דוח זימון האסיפה
המצורף.

בעד

מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ

1103571

158686

12/08/2019

מניות

 .7מינוי דירקטור חיצוני לחברה .מוצע למנות מחדש את מר גיורא ענבר
כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים ,בהתאם
להצעתו של דירקטוריון החברה ,אשר תימנה החל ממועד קבלת אישור
האסיפה למינויו או מיום  8באוגוסט  ,2019לפי המאוחר .לדוח זה מצורפת
הצהרתו על כשירותו לכהן כדירקטור חיצוני כנדרש בסעיפים 224ב 241,ו-
 225לחוק החברות וכי לא מתקיימות הגבלות על כהונתו .פרטים אודות
גיורא ענבר פורטו בהצהרת הכשירות ובקובץ דוח זימון האסיפה המצורף.

בעד

מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ

1103571

158686

12/08/2019

מניות

 .8מינוי דירקטור חיצוני לחברה .מוצע למנות מחדש את גב' יפעת אדורם זק
כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים ,בהתאם
להצעתו של דירקטוריון החברה ,אשר תימנה החל ממועד קבלת אישור
האסיפה למינויה או מיום  8באוגוסט  ,2016לפי המאוחר .לדוח זה מצורפת
הצהרתה על כשירותה לכהן כדירקטורית חיצונית כנדרש בסעיפים
224ב 241,ו 225-לחוק החברות וכי לא מתקיימות הגבלות על כהונתה.
פרטים אודות יפעת אדורם זק פורטו בהצהרת הכשירות ובקובץ דוח זימון
האסיפה המצורף.

בעד

בעל הידע והנסיון המתאימים למילוי התפקיד

בעל הידע והנסיון המתאימים למילוי התפקיד

בעל הידע והנסיון המתאימים למילוי התפקיד

בעלת הידע והנסיון המתאימים למילוי התפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ

1103571

158686

12/08/2019

מניות

 .9אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה .מוצע לאשר,
בתוקף ממועד אישורה האסיפה ,את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי
משרה בחברה בנוסח המצורף כנספח א' לקובץ דוח זימון האסיפה המצורף,
אשר מהווה עדכון למדיניות התגמול האחרונה ,אשר תוקפה מסתיים ביום
 27ביולי ( 2019להלן " :מדיניות התגמול האחרונה") .במסגרת מדיניות
התגמול המעודכנת בוצעו מספר עדכונים לא מהותיים לעומת מדיניות
התגמול האחרונה שהעיקריים שבהם צוינו בקובץ דוח זימון האסיפה
המצורף.

בעד

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980154

700915

12/08/2019

איגרות חוב

 .1על סדר היום .1.1 :דיון והתייעצות בנוגע לנקיטת פעולות להגנה על זכויות
מחזיקי אגרות החוב נוכח מצבה של החברה ,ובפרט ביחס לעסקאות אשר
נחתמו על ידי החברה וטרם הושלם ביצוען .1.2 .דיון והתייעצות עם היועצים
המשפטיים מטעם מחזיקי אגרות החוב באשר לפעולות הנחוצות להגנה על
זכויות מחזיקי אגרות החוב ,לרבות העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי.
 .1.3דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו /או מחזיקי אגרות
החוב.

דיון

דיון

אלרן (ד.ד ).השקעות בע"מ

6380083

0

13/08/2019

איגרות חוב

 .1על סדר יומה של האסיפה 1.1 :דיווח והתייעצות בנוגע לתשלום חלקי
ע" ח פדיון קרן לאגרות החוב (סדרה ג') של החברה 1.2 .כללי  -דיון
בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו /או מחזיקי אגרות החוב.

דיון

דיון

ממן -מסופי מטען וניטול בע"מ

238014

240882

13/08/2019

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים של החברה בצירוף דוח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה ליום  ,31.12.2018אשר פורסמו על ידי החברה ביום 11.3.2019
במסגרת הדוח השנתי של החברה לשנת ( 2018אסמכתא מס'-2019-01 :
)020890

דיון

דיון

ממן -מסופי מטען וניטול בע"מ

238014

240882

13/08/2019

מניות

 .2חידוש מינויו של משרד רו"ח "קסלמן וקסלמן  "PWCכרואה החשבון
המבקר של החברה ,לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית
הבאה ועדכון האסיפה הכללית בדבר שכרו של רו"ח המבקר לשנת .2018

בעד

למשרד רואי החשבון הנסיון והידע המתאים למילוי
התפקיד

ממן -מסופי מטען וניטול בע"מ

238014

240882

13/08/2019

מניות

 .3למנות מחדש את גב' נחמה רונן ,המכהנת כיו"ר דירקטוריון החברה,
כדירקטורית לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם
תנאי כהונה אשר חלים עליה בתקופת כהונתה הנוכחית.

נגד

עקב אחוז נמוך של בלתי תלויים בחברה,בחברה
קיימים  9דירקטורים אך רק  2מהם ( )22%הינם
בלתי תלויים,

החלטת האסיפה

נימוקים

מדיניות התגמול של החברה על כלל רכיביה נראת
לנו כסבירה ביחס לגודלה של החברה ,ביצועיה
וחברות דומות בשוק.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

ממן -מסופי מטען וניטול בע"מ

238014

240882

13/08/2019

מניות

 .4למנות מחדש את מר אליצור בר -נתן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו
בתקופת כהונתו הנוכחית.

נגד

עקב אחוז נמוך של בלתי תלויים בחברה,בחברה
קיימים  9דירקטורים אך רק  2מהם ( )22%הינם
בלתי תלויים,

ממן -מסופי מטען וניטול בע"מ

238014

240882

13/08/2019

מניות

 .5למנות מחדש את מר מוטי דבי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה החלים עליו בתקופת
כהונתו הנוכחית.

נגד

עקב אחוז נמוך של בלתי תלויים בחברה,בחברה
קיימים  9דירקטורים אך רק  2מהם ( )22%הינם
בלתי תלויים,

ממן -מסופי מטען וניטול בע"מ

238014

240882

13/08/2019

מניות

 .6למנות מחדש את מר יהודה לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת
כהונתו הנוכחית.

נגד

עקב אחוז נמוך של בלתי תלויים בחברה,בחברה
קיימים  9דירקטורים אך רק  2מהם ( )22%הינם
בלתי תלויים,

ממן -מסופי מטען וניטול בע"מ

238014

240882

13/08/2019

מניות

 .7למנות מחדש את מר גרשון ענבר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו
בתקופת כהונתו הנוכחית.

נגד

עקב אחוז נמוך של בלתי תלויים בחברה,בחברה
קיימים  9דירקטורים אך רק  2מהם ( )22%הינם
בלתי תלויים,

ממן -מסופי מטען וניטול בע"מ

238014

240882

13/08/2019

מניות

 .8למנות מחדש את מר מרדכי גמיש כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו
בתקופת כהונתו הנוכחית.

נגד

עקב אחוז נמוך של בלתי תלויים בחברה,בחברה
קיימים  9דירקטורים אך רק  2מהם ( )22%הינם
בלתי תלויים,

ממן -מסופי מטען וניטול בע"מ

238014

240882

13/08/2019

מניות

 .9למנות מחדש את גב' סיגליה חפץ כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליה
בתקופת כהונתה הנוכחית.

נגד

עקב אחוז נמוך של בלתי תלויים בחברה,בחברה
קיימים  9דירקטורים אך רק  2מהם ( )22%הינם
בלתי תלויים,

ממן -מסופי מטען וניטול בע"מ

238014

240882

13/08/2019

מניות

 .10לאשר את מדיניות התגמול המצ"ב כנספח ב' לדוח זה לתקופה של
שלוש שנים החל ממועד אישור מדיניות התגמול על ידי האסיפה הכללית.

בעד

מדיניות התגמול של החברה על כלל רכיביה נראת
לנו כסבירה ביחס לגודלה של החברה ,ביצועיה
וחברות דומות בשוק.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

שטראוס גרופ בע"מ

746016

11859891

13/08/2019

מניות

 .1למנות את גב' דורית סלינגר כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת
כהונה בת שלוש שנים ,שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית המזומנת
על פי דוח זימון האסיפה ,כמפורט בסעיף  2לדוח זימון האסיפה.

בעד

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות.
המועמדת הינה בעלת נסיון והשכלה רלוונטיים
לתפקיד.

שטראוס גרופ בע"מ

746016

11859891

13/08/2019

מניות

 .2למנות את גב' דליה לב כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת כהונה בת
שלוש שנים ,שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח
זימון האסיפה ,כמפורט בסעיף  2לדוח זימון האסיפה.

בעד

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות.
בשל העובדה כי דירקטוריון החברה מאייש 3
דח"צים בעת ובעונה אחת ,אנו לא נסתייג על רקע
תקופת צינון מינ'' הנדרשת על פי החוק .בעלת נסיון
והשכלה רלוונטיים למילוי התפקיד.

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

1081165

4010121

14/08/2019

מניות

חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בחברה לאשר חלוקת דיבידנד לבעלי המניות
בסך של  350מליון ש"ח המהווים ,נכון ליום החלטת הדירקטוריון 0.33 ,ש"ח
למניה ו 3320.972251%-מהונה המונפק והנפרע של החברה .הדיבידנד
ישולם לבעלי המניות של החברה שיהיו רשומים בפנקס בעלי המניות של
החברה בתום היום הקובע ( )01.08.2019אשר בהתאם להוראות הבורסה
יהווה גם את יום האקס .מועד התשלום יחול ביום .19.08.2019

בעד

אימקו תעשיות בע"מ

282012

43082

14/08/2019

מניות

 .1אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה ,מר איתן זית מוצע
להתקשר עם מר איתן זית (להלן" :המנכ"ל החדש") בהסכם העסקתו
כמנכ"ל החברה (להלן" :הסכם ההעסקה" ו"-התפקיד" ,לפי העניין) ,בהיקף
של משרה מלאה ,כעובד החברה במסגרת יחסי עובד מעביד בין המנכ"ל
החדש לבין החברה ,בתוקף מיום  7ביולי  ( 2019מועד מינוי כמנכ"ל
החברה ,להלן" :מועד התוקף") ,לתקופה בלתי קצובה כל עוד יכהן המנכ"ל
החדש כמנכ"ל החברה ,בכפוף להודעה מוקדמת לסיום הסכם הניהול בת
 90ימים בשנה הראשונה ממועד התוקף או בת  120ימים החל מהשנה
השנייה ממועד התוקף ,בכפוף לסייגים (להלן :תקופת ההסכם") .מילוי
התפקיד על ידי המנכ" ל החדש הינו בתמורה לתגמולים והטבות שעיקריהם
הינם כדלקמן( :א) תגמול קבוע  -התמורה החודשית  -סך של  65אלפי ש"ח
לחודש משכורת ברוטו (להלן" :השכר החודשי") בתוספת הפרשות
סוציאליות ותנאים נלווים ,לרבות רכב צמוד (המשקפים יחד עלות העסקה
של כ 1,092-אלפי ש"ח בשנה); (ב) תגמול משתנה  -מענק שנתי מבוסס
ביצועים לפי  5%מהרווח הנקי (שאינו הפסד נקי) (לאחר מס) של החברה,
לפני תחשיב המענקים לכלל נושאי המשרה הזכאים לתשלום מענקים ,על
בסיס דוחותיה הכספיים

בעד

התנאים המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס לגודלה
של החברה וביחס לחברות דומות בשוק.

אינטר תעשיות בע"מ

1080928

45349

14/08/2019

מניות

 .1לאשר את מינויה של הגב' לירון גנות שפירא כדירקטורית חיצונית בחברה
לתקופת כהונה שלישית בת שלוש ( )3שנים ,שתחילתה במועד אישור
האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה ,כמפורט בסעיף  2לדוח.

בעד

בעלת הידע והניסיון המתאימים למילוי התפקיד

החלטת האסיפה

נימוקים

חלוקת דיבידנד ,בהתאם לס''''  9למדיניות .החברה
כפופה לבדיקות מחמירות מצד הפיקוח וכן עומדת
ביחס כושר פרעון מתאים לפי סולבנסי .2

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אינטר תעשיות בע"מ

1080928

45349

14/08/2019

מניות

 .2לאשר את מינויו של מר אלון גרנות כדירקטור בלתי תלוי בחברה ,החל
ממועד אישור האסיפה המזומנת לפי דוח זה ,כמפורט בסעיף  3לדוח.

בעד

בעל הידע והניסיון המתאימים למילוי התפקיד

אינטר תעשיות בע"מ

1080928

45349

14/08/2019

מניות

 .3לאשר את החלפת התקנון הקיים של החברה בתקנון החדש המצורף
כנספח א' לדוח זימון האסיפה ,למעט תקנות העוסקות בפטור ,שיפוי וביטוח
לנושאי משרה בחברה ,כמפורט בסעיף  4לדוח.

בעד

התקנון הינו בהתאם למקובל בתקנוני חברות
ציבוריות דומות ובהתאם לחוק החברות.

אינטר תעשיות בע"מ

1080928

45349

14/08/2019

מניות

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

נגד

לא צוין בנוסח הפטור כי הפטור לא חל על החלטה
או עסקה של בעלי השליטה

אינטר תעשיות בע"מ

1080928

45349

14/08/2019

מניות

 .5לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי
המשרה בחברה וחברות הבת של החברה ( שאינם נמנים על בעלי השליטה
וקרוביהם) ,לתקופה החל ממועד אישור האסיפה המזומנת לפי דוח זה ועד
ליום  31בדצמבר  ,2019כמפורט בסעיף  5לדוח; וכן לאשר מראש את
התקשרויות החברה מעת לעת בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי
משרה כאמור ,למספר תקופות שלא תעלינה ,במצטבר ,על חמש ( )5שנים
מתום תקופת פוליסת הביטוח הנזכרת לעיל ,ועד ליום  31בדצמבר ,2024
הכל כמפורט בסעיף  5לדוח.

בעד

הביטוח נראה לנו כסביר ביחס לחברות דומות בשוק

בתי זקוק לנפט בע"מ

2590248

5865610

15/08/2019

מניות

 .1אישור הצעה פרטית מהותית להקצאת אופציות ליו"ר דירקטוריון החברה,
מר עובדיה עלי (והכול כמפורט בסעיף  1לדוח זימון האסיפה)

בעד

היקף ההקצאה וכן תנאיה נראים לנו כהולמים
ותואמים את תנאי השוק

טוגדר פארמה בע"מ

462010

210641

15/08/2019

מניות

הצגה ודיון בדו" ח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר.2018 ,

דיון

טוגדר פארמה בע"מ

462010

210641

15/08/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון פהאן קנה ושות' ,כרואה החשבון
המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת הנהלת החברה
לקבוע את שכרם.

בעד

משרד רואה החשבון הנו בעל הידע והניסיון
הגרושים לתפקיד

טוגדר פארמה בע"מ

462010

210641

15/08/2019

מניות

 .3הארכת מינויו של יוחנן דנינו כיו"ר דירקטוריון החברה.

בעד

הנו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

טוגדר פארמה בע"מ

462010

210641

15/08/2019

מניות

 .4הארכת מינויו של ניסים ברכה כדירקטור בחברה.

בעד

הנו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

טוגדר פארמה בע"מ

462010

210641

15/08/2019

מניות

 .5הארכת מינויו של ניר סוסינסקי כדירקטור בחברה.

בעד

הנו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

טוגדר פארמה בע"מ

462010

210641

15/08/2019

מניות

 .6הארכת מינויו של גיא עטיה כדירקטור בחברה.

בעד

הנו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

טוגדר פארמה בע"מ

462010

210641

15/08/2019

מניות

 .7הארכת מינויה של מיכל מרום בריקמן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.

בעד

הנו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

טוגדר פארמה בע"מ

462010

210641

15/08/2019

מניות

 .8הקצאת מניות של החברה בדרך של המרת חוב של החברה לשניים
מבעלי השליטה בה ,ה" ה ניסים ברכה וגיא עטיה ,בגין הלוואות בעלים
שהעמידו בעלי השליטה לטובת החברה.

בעד

אנו מוצאים את תנאי ההקצאה אשר ניתנים
בדיסקאונט לבעל השליטה ככדאיים לבעלי מניות
החברה

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

טוגדר פארמה בע"מ

462010

210641

15/08/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום
 .9אישור הגדלת ההשקעה בחברת נכדה של החברה (Industrial Globus
 )Ugandaבסכום נוסף של עד  8מיליון  ,₪בין היתר ,לשם הקמת מפעל
ייצור ומיצוי באוגנדה ועד תקרה של  14מיליוני ש"ח.

המלצה

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים
אנו רואים צעד זה כשיקול עסקי של החברה כאשר
העניין האישי שיש לבעל השליטה בעסקה זו נראה
לנו כזניח

רילון בע"מ (מחוקה)

3770070

0

15/08/2019

איגרות חוב
להמרה

 .לאשר תוספת תוצאתית של , %5.7בתוספת מע"מ

ללא המלצה

רילון בע"מ (מחוקה)

3770070

0

15/08/2019

איגרות חוב
להמרה

 .ככל שלא תתקבל הצעת החלטה  2.1שלעיל  -לאשר תוספת תוצאתית של
, %5בתוספת מע"מ

ללא המלצה

כלכלית ירושלים בע"מ

198010

4015645

18/08/2019

מניות

 .1אישור מינויו של מר מנשה ארנון לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון
החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.

נגד

התנגדותנו למינוי אינה על רקע אי התאמה ,אלא
לאור תעדוף  7מועמדים בלבד מכלל המועמדים
המוצעים.

כלכלית ירושלים בע"מ

198010

4015645

18/08/2019

מניות

 .2אישור מינויו של מר רון בארי לכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה
הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

נגד

התנגדותנו למינוי אינה על רקע אי התאמה ,אלא
לאור תעדוף  7מועמדים בלבד מכלל המועמדים
המוצעים.

כלכלית ירושלים בע"מ

198010

4015645

18/08/2019

מניות

 .3אישור מינויו של מר אלון כהן לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון
החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

נגד

התנגדותנו למינוי אינה על רקע אי התאמה ,אלא
לאור תעדוף  7מועמדים בלבד מכלל המועמדים
המוצעים.

כלכלית ירושלים בע"מ

198010

4015645

18/08/2019

מניות

 .4אישור מינוי של מר טל פורר כדירקטור בדירקטוריון החברה הממוזגת
מיד עם השלמת המיזוג

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

כלכלית ירושלים בע"מ

198010

4015645

18/08/2019

מניות

 .5אישור מינויה של הגב' אורלי זילברמן לכהן כדירקטורית חיצונית
בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

נגד

התנגדותנו אינה על רקע מקצועי ,אלא לאור תעדוף
 7מועמדים מתוך כלל המועמדים המוצעים.

כלכלית ירושלים בע"מ

198010

4015645

18/08/2019

מניות

 .6אישור מינויו של מר דוד גרנות לכהן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון
החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.

נגד

התנגדותנו אינה על רקע מקצועי ,אלא לאור תעדוף
 7מועמדים מתוך כלל המועמדים המוצעים.

כלכלית ירושלים בע"מ

198010

4015645

18/08/2019

מניות

 .7אישור מינויו של מר ירון זלצמן לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון
החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

נגד

התנגדותנו אינה על רקע מקצועי ,אלא לאור תעדוף
 7מועמדים מתוך כלל המועמדים המוצעים.

כלכלית ירושלים בע"מ

198010

4015645

18/08/2019

מניות

 .8אישור מינויו של מר רונן נקר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון
החברה הממוזגת

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

כלכלית ירושלים בע"מ

198010

4015645

18/08/2019

מניות

 .9אישור מינויו של מר דורון כהן לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון
החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

כלכלית ירושלים בע"מ

198010

4015645

18/08/2019

מניות

 .10אישור מינויו של מר פאר נדיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון
החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

כלכלית ירושלים בע"מ

198010

4015645

18/08/2019

מניות

 .11אישור מינויה של הגב'' רגינה אונגר לכהן כדירקטורית בלתי תלויה
בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.

בעד

הינה בעלה ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

כלכלית ירושלים בע"מ

198010

4015645

18/08/2019

מניות

 .12אישור מינויה של הגב'' יעל שניצר לכהן כדירקטורית בלתי תלויה
בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.

נגד

התנגדותנו אינה על רקע מקצועי ,אלא לאור תעדוף
 7מועמדים מתוך כלל המועמדים המוצעים.

כלכלית ירושלים בע"מ

198010

4015645

18/08/2019

מניות

 .13אישור מינויו של מר מאיר סרברניק לכהן כדירקטור בלתי תלוי
בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.

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

כלכלית ירושלים בע"מ

198010

4015645

18/08/2019

מניות

 .14אישור מינויו של מר גיל גזית לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון
החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.

נגד

התנגדותנו אינה על רקע מקצועי ,אלא לאור תעדוף
 7מועמדים מתוך כלל המועמדים המוצעים.

כלכלית ירושלים בע"מ

198010

4015645

18/08/2019

מניות

 .15אישור מינויו של מר עודד שריג לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון
החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

כלכלית ירושלים בע"מ

198010

4015645

18/08/2019

מניות

 .16אישור מינויה של הגב'' מיכל קראוס לכהן כדירקטורית בלתי תלויה
בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.

נגד

התנגדותנו אינה על רקע מקצועי ,אלא לאור תעדוף
 7מועמדים מתוך כלל המועמדים המוצעים.

מבני תעשיה בע"מ

226019

3129821

18/08/2019

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים השנתיים

דיון

מבני תעשיה בע"מ

226019

3129821

18/08/2019

מניות

 .2אישור מינוי מחדש של רואי החשבון של החברה

בעד

שכר הטרחה בגין שירותי ביקורת ומס מתוך סך שכר
הטרחה ששולם הינו סביר.

מבני תעשיה בע"מ

226019

3129821

18/08/2019

מניות

 .3אישור מינויו של מר מנשה ארנון לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון
החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.

נגד

התנגדותנו אינה על רקע מקצועי ,והינה עקב תעדוף
 7מועמדים אחרים לאור הבחירה המרובה
לדירקטוריון החברה הממוזגת.

מבני תעשיה בע"מ

226019

3129821

18/08/2019

מניות

 .4אישור מינויו של מר רון בארי לכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה
הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

נגד

התנגדותנו אינה על רקע מקצועי ,והינה עקב תעדוף
 7מועמדים אחרים לאור הבחירה המרובה
לדירקטוריון החברה הממוזגת.

מבני תעשיה בע"מ

226019

3129821

18/08/2019

מניות

 .5אישור מינויו של מר אלון כהן לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון
החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

נגד

התנגדותנו אינה על רקע מקצועי ,והינה עקב תעדוף
 7מועמדים אחרים לאור הבחירה המרובה
לדירקטוריון החברה הממוזגת.

מבני תעשיה בע"מ

226019

3129821

18/08/2019

מניות

 .6אישור מינוי של מר טל פורר כדירקטור בדירקטוריון החברה הממוזגת
מיד עם השלמת המיזוג

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מבני תעשיה בע"מ

226019

3129821

18/08/2019

מניות

 .7אישור מינויה של הגב' אורלי זילברמן לכהן כדירקטורית חיצונית
בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

נגד

התנגדותנו אינה על רקע מקצועי ,והינה עקב תעדוף
 7מועמדים אחרים לאור הבחירה המרובה
לדירקטוריון החברה הממוזגת.

מבני תעשיה בע"מ

226019

3129821

18/08/2019

מניות

 .8אישור מינויו של מר דוד גרנות לכהן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון
החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.

נגד

התנגדותנו אינה על רקע מקצועי ,והינה עקב תעדוף
 7מועמדים אחרים לאור הבחירה המרובה
לדירקטוריון החברה הממוזגת.

מבני תעשיה בע"מ

226019

3129821

18/08/2019

מניות

 .9אישור מינויו של מר ירון זלצמן לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון
החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

נגד

התנגדותנו אינה על רקע מקצועי ,והינה עקב תעדוף
 7מועמדים אחרים לאור הבחירה המרובה
לדירקטוריון החברה הממוזגת.

מבני תעשיה בע"מ

226019

3129821

18/08/2019

מניות

 .10אישור מינויו של מר רונן נקר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון
החברה הממוזגת

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מבני תעשיה בע"מ

226019

3129821

18/08/2019

מניות

 .11אישור מינויו של מר דורון כהן לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון
החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מבני תעשיה בע"מ

226019

3129821

18/08/2019

מניות

 ) .12אישור מינויו של מר פאר נדיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון
החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מבני תעשיה בע"מ

226019

3129821

18/08/2019

מניות

 .13אישור מינויה של הגב'' רגינה אונגר לכהן כדירקטורית בלתי תלויה
בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

מבני תעשיה בע"מ

226019

3129821

18/08/2019

מניות

 .14אישור מינויה של הגב'' יעל שניצר לכהן כדירקטורית בלתי תלויה
בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.

נגד

התנגדותנו אינה על רקע מקצועי ,והינה עקב תעדוף
 7מועמדים אחרים לאור הבחירה המרובה
לדירקטוריון החברה הממוזגת.

מבני תעשיה בע"מ

226019

3129821

18/08/2019

מניות

 .15אישור מינויו של מר מאיר סרברניק לכהן כדירקטור בלתי תלוי
בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מבני תעשיה בע"מ

226019

3129821

18/08/2019

מניות

 .16אישור מינויו של מר גיל גזית לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון
החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.

נגד

התנגדותנו אינה על רקע מקצועי ,והינה עקב תעדוף
 7מועמדים אחרים לאור הבחירה המרובה
לדירקטוריון החברה הממוזגת.

מבני תעשיה בע"מ

226019

3129821

18/08/2019

מניות

 .17אישור מינויו של מר עודד שריג לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון
החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מבני תעשיה בע"מ

226019

3129821

18/08/2019

מניות

 .18אישור מינויה של הגב'' מיכל קראוס לכהן כדירקטורית בלתי תלויה
בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.

נגד

התנגדותנו אינה על רקע מקצועי ,והינה עקב תעדוף
 7מועמדים אחרים לאור הבחירה המרובה
לדירקטוריון החברה הממוזגת.

הזדמנות ישראלית מקורות אנרגיה שותפות מוגבלת

1119924

62509

18/08/2019

 .1דיון בדוח התקופתי ,לרבות הדוחות הכספיים של השותפות לשנה
יחידת השתתפות שנסתיימה ביום  ,31.12.2018אשר פורסם על ידי השותפות ביום
( 13.3.2019אסמכתא .)2019-01-022063

דיון

דיון

הזדמנות ישראלית מקורות אנרגיה שותפות מוגבלת

1119924

62509

18/08/2019

 .2דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת ,כפי
יחידת השתתפות
שנקבע על ידי הדירקטוריון.

דיון

דיון

הזדמנות ישראלית מקורות אנרגיה שותפות מוגבלת

1119924

62509

18/08/2019

 .3למנות 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

משרד רואה החשבון הנו בעל הידע והניסיון הנדרש
לביצוע ביקורת בחברה

הזדמנות ישראלית מקורות אנרגיה שותפות מוגבלת

1119924

62509

18/08/2019

 .4לאשר את מדיניות התגמול המתוקנת לנושאי משרה בשותף הכללי
יחידת השתתפות ובשותפות לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה ,בנוסח
המצורף כנספח א' לזימון לאסיפה

בעד

מדיניות התגמול של החברה על כלל מרכיביה הנה
תואמת את גודלה של החברה ,ביצועיה וכן ביחס
לחברות ציבוריות בשוק

הזדמנות ישראלית מקורות אנרגיה שותפות מוגבלת

1119924

62509

18/08/2019

 .5לאשר הקצאת כתבי אופציה למנכ" ל השותף הכללי כמפורט בסעיף 3.1
יחידת השתתפות
לדוח זימון האסיפה הכללית

בעד

תנאי ההקצאה וכן היקפה נראים לנו כהוגנים,
מתמרצים ותואמים את תנאי השוק

הזדמנות ישראלית מקורות אנרגיה שותפות מוגבלת

1119924

62509

18/08/2019

 .6לאשר הקצאת כתבי אופציה לעובדים בשותפות כמפורט בסעיף  3.2לדוח
יחידת השתתפות
זימון האסיפה הכללית

בעד

תנאי ההקצאה וכן היקפה נראים לנו כהוגנים,
מתמרצים ותואמים את תנאי השוק

הזדמנות ישראלית מקורות אנרגיה שותפות מוגבלת

1119924

62509

18/08/2019

בעד

אישור סעיף זה יאפשר את הגמישות הרצויה
לשותפות לנצל הזדמנויות עסקיות העומדות בפניה
וזאת מבלי להתעכב על אישורים כנדרש בחוק

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110365

464343.6

18/08/2019

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110431

340018.7

18/08/2019

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110480

206565.5

18/08/2019

סומוטו לימיטד

1129451

131945

18/08/2019

" . .7לאשר הוספת פסקה בסעיף  5.1בהסכם השותפות כדלקמן" :מבלי
לגרוע בכלליות האמור לעיל ,השותפות תהיה רשאית לעסוק בחיפוש ,פיתוח
יחידת השתתפות
והפקה של נפט וגז טבעי בשטח נכסי נפט וגז טבעי נוספים אשר ההשקעה
בהם תאושר על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי (להלן:
 .1על סדר היום של האסיפות 1.1 :דיון בנוגע למסמך העקרונות לתכנית
הסדר חוב עם החברה ועם מחזיקי אגרות החוב (סדרות כו' – כח') של
איגרות חוב
החברה ,שהוגש מטעמה של חברת מבטח שמיר אחזקות בע"מ ,כפי
שפורסם בדיווחי החברה מיום ( 14.8.2019אסמכתאות-2019-01 :
 .1על סדר היום של האסיפות 1.1 :דיון בנוגע למסמך העקרונות לתכנית
הסדר חוב עם החברה ועם מחזיקי אגרות החוב (סדרות כו' – כח') של
איגרות חוב
החברה ,שהוגש מטעמה של חברת מבטח שמיר אחזקות בע"מ ,כפי
שפורסם בדיווחי החברה מיום ( 14.8.2019אסמכתאות-2019-01 :
 .1על סדר היום של האסיפות 1.1 :דיון בנוגע למסמך העקרונות לתכנית
הסדר חוב עם החברה ועם מחזיקי אגרות החוב (סדרות כו' – כח') של
איגרות חוב
החברה ,שהוגש מטעמה של חברת מבטח שמיר אחזקות בע"מ ,כפי
שפורסם בדיווחי החברה מיום ( 14.8.2019אסמכתאות-2019-01 :
 .1בהמשך להתקשרות החברה בהסכם רכישת נכסים מיום  11באפריל
( 2019להלן" :ההסכם") ,עם חברה בשליטתו של מר צביקה בארינבוים
מניות
(להלן" :הרוכש")  ,למכירת כלל נכסיה ופעילותה העסקית ,אשר אושרה
באסיפת בעלי המניות מיום  23במאי ( 2019מס' אסמכתא-2019-01 :

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

בעד

אנו מתרשמים כי ההצעה המעודכנת בהסכם רכישת
הנכסים הינה כדאית עבור בעלי המניות בחברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

סומוטו לימיטד

1129451

131945

18/08/2019

מניות

אורביט טכנולוג'יס בע"מ

265017

182062

19/08/2019

מניות

אורביט טכנולוג'יס בע"מ

265017

182062

19/08/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום
 .2תיקון תכנית האופציות הקיימת בחברה (להלן" :תכנית האופציות"),
באופן שיחול גם ביחס לנושאי משרה בחברה ,כדלהלן )1( :הוספת מנגנון
התאמת דיבידנד ,כך שבמקרה של חלוקת דיבידנד תוספת המימוש תופחת
בסכום הדיבידנד בש"ח ,בכפוף לתוספת מימוש בסכום מינימלי ,כפי שייקבע
 .1אישור מינויו ,לרבות תנאי כהונתו ,של מר יצחק גת ,המכהן כיו"ר
דירקטוריון החברה ,כמנכ"ל זמני של החברה ,בנוסף לכהונתו כיו"ר
דירקטוריון החברה ,עד למועד הכניסה לתפקיד של מנכ"ל קבוע לחברה
ובכל מקרה לתקופה שלא תעלה על חצי שנה ,כמפורט בדוח זימון האסיפה.
 .2אישור מינויו של מר עמר בר -לב כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת
כהונה בת שלוש ( )3שנים שתחילתה במועד אישור המינוי באסיפה הכללית
ואישור גמולו בהתאם לאמור בדוח זימון האסיפה.

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים
אנו מוצאים את התיקונים המוצעים בתוכנית
האופציות ככאלו שהינם מקובלים בקרב חברות
בשוק.

בעד

כהונה מקבילה של יו"ר כמנכ"ל ,בהתאם לס'' 2.1.5
ו  2.2.8למדיניות .לאור תחימת התקופה לחצי שנה,
תחלופת המנכ" לים בשנים האחרונות והחסכון
שיווצר לט"ק ,אנו מצאנו לתמוך בהסכם המוצע.
מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות.
המועמד הינו בעל השכלה ונסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

בעד

בעד

אורתם סהר הנדסה בע"מ

1121060

0

19/08/2019

איגרות חוב

 . .1מתן הוראות לנאמן לפעול לביטול המחאת הזכויות והעברת סמכויות
החקירה והתביעה

ללא המלצה

אורתם סהר הנדסה בע"מ

1128396

0

19/08/2019

איגרות חוב

 . .1מתן הוראות לנאמן לפעול לביטול המחאת הזכויות והעברת סמכויות
החקירה והתביעה

ללא המלצה

אורתם סהר הנדסה בע"מ

1136787

0

19/08/2019

איגרות חוב
להמרה

 . . .1מתן הוראות לנאמן לפעול לביטול המחאת הזכויות והעברת סמכויות
החקירה והתביעה )

ללא המלצה

וונטייז פי אל סי

1141522

10191.14

19/08/2019

איגרות חוב
להמרה

 .1רקע :א .ביום  30.7.19פורסם דיווח מידי של החברה אסמכתא מס'
 ,2019-10-079126לפיו אין בידי החברה את הסכום הנדרש לצורך תשלום
למחזיקי אגרות החוב ,של הריבית אשר מועד פירעונה עבר ב  .1.8.19 -ב.
במסגרת אסיפת ההתייעצות אשר התקיימה ביום  ,5.8.19אסמכתא מס'

דיון

אקסלנז ביוסיינס בע"מ

1104868

138003

20/08/2019

מניות

 .1אישור מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בחברה המצורפת
כנספח א' לדוח זימון האסיפה ,לתקופה של עד שלוש שנים שתחילתה
במועד אישור מדיניות התגמול.

בעד

התיקונים במדיניות התגמול נאים לנו כהולמים את
גודלה של החברה וכן ביצועיה

אקסלנז ביוסיינס בע"מ

1104868

138003

20/08/2019

מניות

 .2בכפוף לאישור מדיניות התגמול המעודכנת ,לאשר את תוכנית המענקים
השנתית ,למנכ"ל החברה ,מר רפאל ורנר ,לשנת .2019

בעד

תכנית המענקים המוצעת נראית לנו כסבירה
וכמתמרצת להשאת תוצאות החברה

וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ

161018

1305015

20/08/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר,
.2018

דיון

דיון

דיון

וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ

161018

1305015

20/08/2019

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

חברת וואן טכנולוגיות תוכנה הינה בעלת עניין
באנטרופי יועצים על מנת למנוע חשש לניגוד עניינים
לא ניתנה המלצה

וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ

161018

1305015

20/08/2019

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

חברת וואן טכנולוגיות תוכנה הינה בעלת עניין
באנטרופי יועצים על מנת למנוע חשש לניגוד עניינים
לא ניתנה המלצה

וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ

161018

1305015

20/08/2019

מניות

 .4מינויו מחדש של מר עדי אייל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה
עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

ללא המלצה

חברת וואן טכנולוגיות תוכנה הינה בעלת עניין
באנטרופי יועצים על מנת למנוע חשש לניגוד עניינים
לא ניתנה המלצה

וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ

161018

1305015

20/08/2019

מניות

 .5מינויה מחדש של הגב' דינה עמיר לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית
בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

ללא המלצה

חברת וואן טכנולוגיות תוכנה הינה בעלת עניין
באנטרופי יועצים על מנת למנוע חשש לניגוד עניינים
לא ניתנה המלצה

וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ

161018

1305015

20/08/2019

מניות

 .6מינויו מחדש של מר יצחק בדר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה
עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

ללא המלצה

חברת וואן טכנולוגיות תוכנה הינה בעלת עניין
באנטרופי יועצים על מנת למנוע חשש לניגוד עניינים
לא ניתנה המלצה

וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ

161018

1305015

20/08/2019

מניות

 .7מינויו מחדש של מר דניאל שטרן לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי
תלוי בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד
ליום  13ביולי  ,2020קרי 9 ,שנים ממועד מינוי לראשונה כדירקטור בחברה
(לפי המוקדם).

ללא המלצה

חברת וואן טכנולוגיות תוכנה הינה בעלת עניין
באנטרופי יועצים על מנת למנוע חשש לניגוד עניינים
לא ניתנה המלצה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ

161018

1305015

20/08/2019

מניות

 .8הארכת כתב השיפוי וביטוח למר עדי אייל שהנו בעל השליטה בחברה,
דירקטור ומנכ"ל החברה ,למשך תקופה של  3שנים ,החל מיום 9
בספטמבר2019 ,

בנק מזרחי טפחות בע"מ

695437

18967778

20/08/2019

מניות

 .1מינוי דירקטור חיצוני .ההחלטה המוצעת :למנות את מר יוסף פלוס
כדירקטור חיצוני בבנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן "הבנק" או "החברה").
כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות ,התשנ"ט ( 1999 -העומד גם בתנאי
הכשירות של דירקטור חיצוני ,לפי הוראות ניהול בנקאי תקין ,מס' ,)301
לתקופת כהונה של שלוש ( )3שנים .מר יוסף פלוס יחל את כהונתו בבנק,
במועד שבו האסיפה הכללית תאשר את מינויו כאמור לעיל .פרטים נוספים:
לפרטים נוספים ראו סעיף  1לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה הכללית,
בעניין זה ,וכן את ההצהרה של מר יוסף פלוס ,המצורפת כנספח לדוח
המיידי האמור.

בעד

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1120872

227002.6

20/08/2019

איגרות חוב

 .1האצלת סמכות לנאמן לדחיית מועדי תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות
החוב (סדרה ב') מעת לעת לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד)
האצלת הסמכות לנאמן ,על פי שיקול דעתו ,לדחיית מועד תשלום הקרן
והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') אשר קבוע ליום  ,29/8/19מעת לעת,
ובלבד שהמועד האחרון לתשלום לא יהיה מאוחר מיום  .30/9/19מובהר כי
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב
ההצבעה ,ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה ,כחלק
בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל .הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1
לעיל הינו רוב מיוחד של  75%ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט
הנמנעים .אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל " עניין מנוגד" ,לצרכי ספירת
קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב
ההצבעה ,תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.

ללא המלצה

סובריין נכסים בע"מ (מחוקה)

3560067

0

20/08/2019

איגרות חוב
להמרה

 .1לרקע להצעת ההחלטה ראה סעיף  1לזימון לאסיפה המצורף .הסמכת
הנאמן ובא כוחו לפנייה לבית המשפט לתמוך (הצבעה בעד) או לא לתמוך
(הצבעה נגד) בהסמכת הנאמן ובא כוחו ,עו"ד שי צוקרמן (להלן" :בא כוח
הנאמן") ,לפנות לבית המשפט ולכנ" ר ולהורות למנהלים המיוחדים לבצע
חלוקה מידית של דיבידנד לנושי החברה .מובהר כי ההחלטה בסעיף זה
כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה
יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מהצעת
ההחלטה הנ"ל .הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף לעיל הינו רוב רגיל
של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים .אופן בדיקת
מעמדו של מחזיק כבעל " עניין מנוגד" ,לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי
אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה ,תיערך בהתאם
לנספח ב' לכתב ההצבעה.

ללא המלצה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

ללא המלצה

סנו-מפעלי ברונוס בע"מ

813014

2402304

22/08/2019

מניות

 .1אישור הארכת מינויו של משרד רואה החשבון המבקר ואישור שכרו לשנת
 2019ועד לאסיפה השנתית הבאה וכן הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו
בהתאם לאופי והיקף השירותים שניתנו וינתנו לחברה

בעד

סנו-מפעלי ברונוס בע"מ

813014

2402304

22/08/2019

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ,לשנה שנסתיימה ביום 31
בדצמבר 2018

דיון

סנו-מפעלי ברונוס בע"מ

813014

2402304

22/08/2019

מניות

סנו-מפעלי ברונוס בע"מ

813014

2402304

22/08/2019

מניות

סנו-מפעלי ברונוס בע"מ

813014

2402304

22/08/2019

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 לדיווח המיידי וכן בפרק ד'
 .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 לדיווח המיידי וכן בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה ליום 31
הארכת מינויו של הדירקטור המכהן בחברה ,פרופ' ניב אחיטוב כדירקטור
בלתי תלוי ,לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית
הבאה .לפרטים נוספים אודות פרופ' אחיטוב והצהרה בדבר כשירותו לכהן
כדירקטור ראה בנספח המצורף לדיווח המיידי וכן בפרק ד' לדוח התקופתי

החלטת האסיפה

נימוקים
חברת וואן טכנולוגיות תוכנה הינה בעלת עניין
באנטרופי יועצים על מנת למנוע חשש לניגוד עניינים
לא ניתנה המלצה

המועמד הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

למשרד הניסיון והמוניטין לערוך ביקורת על ענייני
המס והביקורת של החברה

בעד

הינו בעל השכלה וניסיון הדרושים למילוי התפקיד

בעד

הינו בעל השכלה וניסיון הדרושים למילוי התפקיד

בעד

הנו בעל הניסיון והשכלה למילוי התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

סנו-מפעלי ברונוס בע"מ

813014

2402304

22/08/2019

מניות

סנו-מפעלי ברונוס בע"מ

813014

2402304

22/08/2019

מניות

סנו-מפעלי ברונוס בע"מ

813014

2402304

22/08/2019

מניות

סנו-מפעלי ברונוס בע"מ

813014

2402304

22/08/2019

מניות

סנו-מפעלי ברונוס בע"מ

813014

2402304

22/08/2019

מניות

סנו-מפעלי ברונוס בע"מ

813014

2402304

22/08/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום
 .6הארכת מינויה של הדירקטורית המכהנת בחברה ,גב' צביה גרוס,
לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה .לפרטים
נוספים אודות גב' גרוס והצהרה בדבר כשירותה לכהן כדירקטורית ראה
בנספח המצורף לדיווח המיידי וכן בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה ליום
 .7אישור הארכת שכרו ותנאי כהונתו של רו" ח יצחק זינגר המכהן כדירקטור
וכיו" ר הדירקטוריון של החברה ללא שינוי מתנאי כהונתו הנוכחיים .רו"ח
זינגר זכאי לשכר שנתי קבוע בסך של  300אלף  ₪ברוטו בשנה,.עבור
עבודתו בחברה בהיקף של עד חצי משרה .רו" ח זינגר לא זכאי לתנאים
 .8אישור מדיניות התגמול של החברה ,מוצע לאשר מחדש את מדיניות
התגמול הנוכחית של החברה אשר תוקפה מסתיים ביום  31לאוגוסט 2019
כמשמעותה בסעיף 267א(א) לחוק החברות ,בכפוף לשינויים המסומנים
בנוסח המצורף כנספח "ב" לדיווח זה ,לפרטים נוספים אודות מדיניות
 .9אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר יובל לנדסברג  -מנכ"ל החברה אשר
הינו קרוב של בעל שליטה ,מוצע לאשר לעדכן את השכר חודשי לסך של
 ₪ 80,000ברוטו בחודש החל מיום  1.9.2019במקום שכרו הנוכחי אשר
עומד על סך של  ₪ 60,000ברוטו בחודש .יתר תנאי העסקתו של יובל
 .10אישור תשלום מענק מיוחד וחד פעמי למנכ" ל החברה מר יובל לנדסברג
אשר הינו קרוב של בעל שליטה .מוצע לאשר למר לנדסברג מענק מיוחד
בגובה של  ( ₪ 166,500ללא זכויות סוציאליות) בגין ביצועים מיוחדים בשנת
 .2018לפרטים נוספים אודות מתן המענק ראה סעיף  4לדוח המצורף.
 .11אישור עדכון שכרה ותנאי כהונתה של גב' תמר לנדסברג ,מנהלת פיתוח
עסקי בחברה וקרובה של בעל השליטה .מוצע לאשר לגב' לנדסברג שכר
חודשי בסך של  ₪ 40,000ברוטו בחודש במקום שכרה הנוכחי אשר עומד
על סך של  ₪ 30,000ברוטו בחודש וכן להגדיל לתמר את המענק שנתי

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בעד

הנה בעלת ההשכלה והניסיון למילוי תפקידה

בעד

אנו סבורים כי היקף התגמול המוצע הנו סביר
בהתאם למקובל בשוק ובשים לב לניסיונו והיכרותו
רבת השנים עם החברה ובהיותו נושא משרה שכיר.

בעד

מדיניות התגמול על כלל רכיביה הנה סבירה ביחס
למקביליה ועומדים בקריטריונים של מדיניותנו.

בעד

אנו מוצאים את היקף התגמול כסביר ביחס למקובל
בשוק והיקפי פעילות החברה

נגד

בשנים האחרונות הגיע למיצוי המענק ,וכי הרווח
נותר ברמות קבועות בשנים אלו ,הרי שזו לא ייצר
רגישות מספקת וכי בהשוואה שנתית ,לא בהכרח
שיקף שיפור מדי שנה.כמו כן ,בהתאם למדיניותנו,

בעד

אישור העדכון ותנאי הנם סבירים לטעמנו.

מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן ).בע"מ

1096890

226887

22/08/2019

מניות

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

דיון

מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן ).בע"מ

1096890

226887

22/08/2019

מניות

 .2החלפת משרד רואה חשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון
החברה לקבוע את שכרו

בעד

נימוקי הדירקטוריון להחלפת רואה החשבון מקובלים
כמו כן ,אנו סבורים כי רואה החשבון הנכנס הידע
והניסיון הנדרש למילוי התפקיד.

מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן ).בע"מ

1096890

226887

22/08/2019

מניות

 .3אישור מינוי מחדש של מר גיל חובש כדירקטור בחברה

בעד

הנו מבעלי השליטה בחברה וכן שיעור הדירקטורים
הבלתי תלויים בחברה עולה על הרף המינימאלי
הנדרש בהתאם למדיניותנו ,בחברות בעלות גרעין
שליטה.

מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן ).בע"מ

1096890

226887

22/08/2019

מניות

 .4אישור מינוי מחדש של מר לירן יחיאל חן חלפון כדירקטור בחברה.

בעד

הנו בעל השכלה וניסיון למילוי התפקיד

מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן ).בע"מ

1096890

226887

22/08/2019

מניות

 .5אישור מינוי מחדש של הגב' אורלי גיא כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.

בעד

הינה בעלת השכלה וניסיון רלוונטיים לתפקיד

מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן ).בע"מ

1096890

226887

22/08/2019

מניות

 .6אישור שינוי שם החברה ותקנון החברה בהתאם

בעד

שינוי שם החברה הנה מובנת בנסיבות העניין לאור
השלמת עסקת המיזוג.

גבאי מניבים ופיתוח בע"מ

771014

121853

22/08/2019

מניות

 .1אישור תכנית הסדר בחברה בהתאם לסעיף  350לחוק החברות,
התשנ"ט .1999-לפרטים אודות מתווה ההסדר ,ראה סעיף  1לדוח זימון
האסיפה הכללית.

נגד

מחיר העסקה משקף דיסקאונט של  30%ביחס
להונה העצמי של החברה נכון ליום  31במרס 2019
(שווה ערך לכ ₪ 32.67-למניה) ועל כן התנגדותנו

קבוצת גולד בונד בע"מ

149013

492116

22/08/2019

מניות

הצגה ודיון בדו" חות הכספיים השנתיים ובדו" ח הדירקטוריון על מצב עסקי
החברה לשנה שהסתיימה ביום 31/12/2018

דיון

קבוצת גולד בונד בע"מ

149013

492116

22/08/2019

מניות

 .2מינויו מחדש משרד רואה החשבון  – BDOזיו האפט כרואה החשבון
המבקר של החברה ,החל ממועד אישור ההחלטה על ידי האסיפה והסמכת
דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והמוניטין על מנת
לבקר את ענייני המס של החברה

קבוצת גולד בונד בע"מ

149013

492116

22/08/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של מר שלומי פוגל כדירקטור בחברה

בעד

בעל ההשכלה והנסיון 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

קבוצת גולד בונד בע"מ

149013

492116

22/08/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של מר אסי שמלצר כדירקטור בחברה

בעד

בעל ההשכלה והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

קבוצת גולד בונד בע"מ

149013

492116

22/08/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של הגב' עתליה שמלצר כדירקטורית בחברה.

בעד

בעלת ההשכלה והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

קבוצת גולד בונד בע"מ

149013

492116

22/08/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של מר גל תורן כדירקטור בחברה

בעד

בעל ההשכלה והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

קבוצת גולד בונד בע"מ

149013

492116

22/08/2019

מניות

 .7מינוי מחדש של הגב' טניה פוגל כדירקטורית בחברה

בעד

בעל תההשכלה והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

קבוצת גולד בונד בע"מ

149013

492116

22/08/2019

מניות

 .8מינוי מחדש של הגב' נופר יחיאל כדירקטורית בחברה

בעד

בעלת ההשכלה והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

קבוצת גולד בונד בע"מ

149013

492116

22/08/2019

מניות

 .9מינוי מחדש של מר נחום גנצרסקי כדירקטור בחברה

בעד

בעל ההשכלה והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

ברנד תעשיות בע"מ

536011

75843

22/08/2019

מניות

הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר2017 ,

דיון

ברנד תעשיות בע"מ

536011

75843

22/08/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן ,אלמגור ,זהר ושות' כרואה
החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת
דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

בעד

משרד רואה החשבון המבקר הינו בעל הניסיון
הדרוש לביצועי שירותי ביקורת בחברה.

ברנד תעשיות בע"מ

536011

75843

22/08/2019

מניות

 .3מינויו של מר ניר -דוד זיו כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת
שלוש שנים ,אשר תחל במועד אישור האסיפה.

נגד

לאור השינויים הרבים במבנה דירקטוריון החברה,
והתרשמותנו שלא נערכה ועדת איתור מסודרת
למציאת דירקטורים חיצוניים אנו מסתייגים ממינוי
זה .נציין כי הסתייגותנו אינה על רקע פרסונאלי ,וכי
למועמד ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

ברנד תעשיות בע"מ

536011

75843

22/08/2019

מניות

 .4מינויה של גב' דניאלה ירון -צולר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת
כהונה בת שלוש שנים ,אשר תחל במועד אישור האסיפה.

נגד

לאור השינויים הרבים במבנה דירקטוריון החברה,
והתרשמותנו שלא נערכה ועדת איתור מסודרת
למציאת דירקטורים חיצוניים אנו מסתייגים ממינוי
זה .נציין כי הסתייגותנו אינה על רקע פרסונאלי ,וכי
למועמד ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

ברנד תעשיות בע"מ

536011

75843

22/08/2019

מניות

 .5מינויו של מר יצחק זאוברמן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת
שלוש שנים ,אשר תחל במועד אישור האסיפה.

נגד

לאור השינויים הרבים במבנה דירקטוריון החברה,
והתרשמותנו שלא נערכה ועדת איתור מסודרת
למציאת דירקטורים חיצוניים אנו מסתייגים ממינוי
זה .נציין כי הסתייגותנו אינה על רקע פרסונאלי ,וכי
למועמד ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

ברנד תעשיות בע"מ

536011

75843

22/08/2019

מניות

 .6הארכת מינויו של מר גלעד הלוי כיו"ר דירקטוריון החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

ברנד תעשיות בע"מ

536011

75843

22/08/2019

מניות

 .7הארכת מינויו של מר חיים ברנד כדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

ברנד תעשיות בע"מ

536011

75843

22/08/2019

מניות

 .8הארכת מינויו של מר אורי עינן 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

ברנד תעשיות בע"מ

536011

75843

22/08/2019

מניות

 .9הארכת מינויו של מר גלעד שביט כדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

ברנד תעשיות בע"מ

536011

75843

22/08/2019

מניות

 .10הענקת כתבי פטור ושיפוי לה"ה גלעד הלוי ,אורי עינן וגלעד שביט,
דירקטורים מטעם בעלת השליטה בחברה ,למשך שלוש שנים

בעד

נוסח כתב הפטור המוצע תואם את מדיניותנו.

מן הגורן פיתוח בע"מ

1080522

64990

22/08/2019

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למיולוי התפקיד

מן הגורן פיתוח בע"מ

1080522

64990

22/08/2019

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למיולוי התפקיד

מן הגורן פיתוח בע"מ

1080522

64990

22/08/2019

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר אליהו שטיינהורן המכהן כדירקטור בחברה
במועד זימון האסיפה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למיולוי התפקיד

מן הגורן פיתוח בע"מ

1080522

64990

22/08/2019

מניות

 .4אישור מינויה מחדש של הגב' שרון בר צבי המכהנת כדירקטורית בחברה
במועד זימון האסיפה

נגד

א .אנו סבורים כי אין מקום למינויה של ביתו של
המנכ" ל לדירקטורית מפאת החשש לפגיעה באיכות
הממשל התאגידי בחברה

מן הגורן פיתוח בע"מ

1080522

64990

22/08/2019

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של מר רז שוורץ המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה
במועד זימון האסיפה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מן הגורן פיתוח בע"מ

1080522

64990

22/08/2019

מניות

 .6אישור הארכת כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה,
משרד רואי החשבון פהאן קנה ושות'  -רואי חשבון ,כרואה החשבון המבקר
של החברה ,עד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת
דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

נגד

שכר רואה החשבון מצוי ברף הנמוך וכי זה עשוי
להעיד בבחינה ראשונית של הדברים על מידת
ההשקעה ואיכות עבודת הביקורת.

מן הגורן פיתוח בע"מ

1080522

64990

22/08/2019

מניות

 .7אישור מתן גמול הסתגלות למר אליהו שטיינהורן ,המכהן כדירקטור
בחברה ,בסך של  90,861ש" ח בגין סיום תפקידו כמנהל פרויקטים מיוחדים
בחברה.

נגד

בתנאי העסקתו של מר שטיינהורן לא מקנים לו
זכאות לתנאי פרישה עודפים

מן הגורן פיתוח בע"מ

1080522

64990

22/08/2019

מניות

 .8אישור הארכת תנאי העסקתו של מר אליהו שטיינהורן ,המכהן כדירקטור
בחברה ,בתפקיד מנהל פרויקטים מיוחדים בחברה לתקופה של  9ימים החל
מיום  1בינואר  2019בתמורה לסך של  14,506ש"ח

בעד

הסכום נראה כסביר ביחס לשכרו וביחס לשכר של
חברות דומות בשוק

רבד בע"מ

526012

180500

25/08/2019

מניות

 .1חידוש כהונתה של הגברת ריקי גרנות כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון
החברה לתקופה בת שלוש שנים החל מיום  25באוגוסט  ,2019מועד סיום
כהונתה הראשונה

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

רבד בע"מ

526012

180500

25/08/2019

מניות

מינויה לראשונה של ד" ר קרן בר חווה כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון
החברה ,לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל מיום  31באוגוסט
2019

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

רבד בע"מ

526012

180500

25/08/2019

מניות

 .3מינויו לראשונה של מר יגאל צמח כדירקטור בדירקטוריון החברה,
לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

מישורים השקעות נדל"ן בע"מ

1105196

219347

25/08/2019

מניות

הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2018

דיון

מישורים השקעות נדל"ן בע"מ

1105196

219347

25/08/2019

מניות

 .2מוצע למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (,)Deloitte
כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה ,עד לאסיפה השנתית הבאה
ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

בעד

דיון

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון לביצוע
ביקורת בחברה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

מישורים השקעות נדל"ן בע"מ

1105196

219347

25/08/2019

מניות

 .3מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר אהוד ארז המכהן כיום כדירקטור
( שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה ,לתקופת כהונה נוספת ,החל
ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה ועד
לתום האסיפה השנתית הבאה .כמו כן ,מובא בזאת לידיעה ,כי בהתאם
למדיניות התגמול של החברה ובהתאם להחלטת ועדת התגמול ודירקטוריון
החברה ובכפוף לאישור מינויו ,מר ארז יהיה זכאי לגמול המשולם
לדירקטורים בחברה כמפורט בדיווח מיידי של החברה מיום  18ביולי 2019
(מס' אסמכתא ,)2019-01-062124 :לשיפוי ולביטוח אחריות דירקטורים
ונושאי משרה ,כקבוע בתקנון החברה וכמקובל בחברה.

בעד

מישורים השקעות נדל"ן בע"מ

1105196

219347

25/08/2019

מניות

 .4מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר דרור בולקינד המכהן כיום כדירקטור
( שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה ,לתקופת כהונה נוספת ,החל
ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה ועד
לתום האסיפה השנתית הבאה .כמו כן ,מובא בזאת לידיעה ,כי בהתאם
למדיניות התגמול של החברה ובהתאם להחלטת ועדת התגמול ודירקטוריון
החברה ובכפוף לאישור מינויו ,מר בולקינד יהיה זכאי לגמול המשולם
לדירקטורים בחברה כמפורט בדיווח מיידי של החברה מיום  18ביולי 2019
(מס' אסמכתא ,)2019-01-062124 :לשיפוי ולביטוח אחריות דירקטורים
ונושאי משרה ,כקבוע בתקנון החברה וכמקובל בחברה.

בעד

מישורים השקעות נדל"ן בע"מ

1105196

219347

25/08/2019

מניות

 .5מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר אמיר תמרי המכהן כיום כדירקטור
( שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה ,לתקופת כהונה נוספת ,החל
ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה ועד
לתום האסיפה השנתית הבאה .כמו כן ,מובא בזאת לידיעה ,כי בהתאם
למדיניות התגמול של החברה ובהתאם להחלטת ועדת התגמול ודירקטוריון
החברה ובכפוף לאישור מינויו ,מר תמרי יהיה זכאי לגמול המשולם
לדירקטורים בחברה כמפורט בדיווח מיידי של החברה מיום  18ביולי 2019
(מס' אסמכתא ,)2019-01-062124 :לשיפוי ולביטוח אחריות דירקטורים
ונושאי משרה ,כקבוע בתקנון החברה וכמקובל בחברה.

בעד

מישורים השקעות נדל"ן בע"מ

1105196

219347

25/08/2019

מניות

 .6מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר עמית מוכתר המכהן כיום כדירקטור
( שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה ,לתקופת כהונה נוספת ,החל
ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה ועד
לתום האסיפה השנתית הבאה .כמו כן ,מובא בזאת לידיעה ,כי בהתאם
למדיניות התגמול של החברה ובהתאם להחלטת ועדת התגמול ודירקטוריון
החברה ובכפוף לאישור מינויו ,מר מוכתר יהיה זכאי לגמול המשולם
לדירקטורים בחברה כמפורט בדיווח מיידי של החברה מיום  18ביולי 2019
(מס' אסמכתא ,)2019-01-062124 :לשיפוי ולביטוח אחריות דירקטורים
ונושאי משרה ,כקבוע בתקנון החברה וכמקובל בחברה.

בעד

מישורים השקעות נדל"ן בע"מ

1105196

219347

25/08/2019

מניות

 .7מוצע לאשר את מינויה של גב' רחל דהן (פורטנוי) כדירקטורית חיצונית
בחברה ,לתקופת כהונה (ראשונה) בת  3שנים החל ממועד אישור מינויה על
ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה וכן לאשר כי בכפוף למינויה
ועבור כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה ,תהיה זכאית גב' דהן לגמול
השנתי וגמול ההשתתפות בהתאם לסכומים הקבועים המפורטים בתקנות
החברות ( כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס2000-
("תקנות הגמול") ,כפי שיעודכנו מעת לעת ,בהתאם לדרגה שבה תסווג
החברה במועד הרלוונטי ובהתאם למדיניות התגמול של החברה .כמו כן,
בהתאם למדיניות התגמול של החברה גב' דהן תהא זכאית לביטוח ,שיפוי
ופטור כקבוע בתקנון החברה וכמקובל בחברה.

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

מישורים השקעות נדל"ן בע"מ

1105196

219347

25/08/2019

מניות

 .8מוצע לאשר את מינויה של גב' אורלי גרטי -סרוסי כדירקטורית חיצונית
בחברה ,לתקופת כהונה (ראשונה) בת  3שנים החל ממועד אישור מינויה על
ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה וכן לאשר כי בכפוף למינויה
ועבור כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה ,תהיה זכאית גב' גרטי-סרוסי
לגמול השנתי וגמול ההשתתפות בהתאם לסכומים הקבועים המפורטים
בתקנות 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 גב' גרטי-סרוסי תהא זכאית
לביטוח ,שיפוי ופטור כקבוע בתקנון החברה וכמקובל בחברה.

בעד

מישורים השקעות נדל"ן בע"מ

1105196

219347

25/08/2019

מניות

 .9מוצע לאשר את מינויה של גב' רחל תורג' מן כדירקטורית חיצונית
בחברה ,לתקופת כהונה (ראשונה) בת  3שנים החל ממועד אישור מינויה על
ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה וכן לאשר כי בכפוף למינויה
ועבור כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה ,תהיה זכאית גב' תורג' מן לגמול
השנתי וגמול ההשתתפות בהתאם לסכומים הקבועים המפורטים בתקנות
החברות ( כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס2000-
("תקנות הגמול") ,כפי שיעודכנו מעת לעת ,בהתאם לדרגה שבה תסווג
החברה במועד הרלוונטי ובהתאם למדיניות התגמול של החברה .כמו כן,
בהתאם למדיניות התגמול של החברה גב' תורג'מן תהא זכאית לביטוח,
שיפוי ופטור כקבוע בתקנון החברה וכמקובל בחברה.

נגד

מישורים השקעות נדל"ן בע"מ

1105196

219347

25/08/2019

מניות

 .10מוצע לאשר את מינויו של מר גיורא ענבר ,לכהונת דירקטור בלתי תלוי
בחברה ,לתקופת כהונה בת שנה אחת החל ממועד מינויו על ידי האסיפה
הכללית המזומנת לפי דוח זה .בכפוף למינויו של מר גיורא ענבר,ועבור
כהונתו כדירקטור בלתי תלוי ,יהיה זכאי לגמול השנתי וגמול ההשתתפות
בהתאם לסכומים הקבועים בתקנות הגמול ,כפי שיעודכנו מעת לעת,
בהתאם לדרגה שבה תסווג החברה במועד הרלוונטי ובהתאם למדיניות
התגמול של החברה .כמו כן ,בהתאם למדיניות התגמול של החברה ,יהיה
זכאי לשיפוי וביטוח כקבוע בתקנון החברה וכמקובל בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

מישורים השקעות נדל"ן בע"מ

1105196

219347

25/08/2019

מניות

 .11מוצע לאשר את מדיניות התגמול המצורפת כנספח ג' לזימון האסיפה
המצורף לדוח מיידי זה .מדיניות התגמול המתוקנת תיכנס לתוקף החל מיום
אישורה על ידי האסיפה הכללית ותעמוד בתוקף למשך שלוש ( )3שנים
ממועד אישורה.

בעד

כלל התיקונים במדיניות התגמול נראים לנו כהולמים
בהתחשב בגודלה של החברה ,פעילותה וכן ביחס
לחברות אחרות בשוק

מישורים השקעות נדל"ן בע"מ

1105196

219347

25/08/2019

מניות

 .12מוצע לאשר את עדכון הסכם השירותים של מנכ"ל החברה מר דניאל
לבנטל ,שעיקריו מפורטים בזימון האסיפה המצורף לדוח מיידי זה .תוקפו
של הסכם השירותים המעודכן יחל רטרואקטיבית מינואר .2019

בעד

עדכון שכרו של מנכ"ל החברה הולם את גודלה,
היקף פעילותה וכן תוצאותיה של החברה וזאת אל
מול חברות ברות השוואה בשוק

ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ

1094283

165121

25/08/2019

מניות

אישור מדיניות התגמול המוצעת לנושאי משרה בחברה ,בנוסח המצורף
כנספח א' לדוח זימון האסיפה ,אשר תהיה בתוקף למשך שלוש שנים ממועד
פקיעת מדיניות התגמול הקיימת (.)25.9.2019

בעד

מדיניות התגמול על כל מרכיביה עומדים בהתאם
לקריטריונים הנבחנים על ידנו.

החלטת האסיפה

נימוקים

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

הוצעה על ידי בעל שליטה בחברה ועל כן נעדיף את
מינוי המועמדות האחרות שהוצעו ע" י הדירקטוריון.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

סומוטו לימיטד

1129451

131945

25/08/2019

מניות

 .1בהמשך להתקשרות החברה בהסכם רכישת נכסים מיום  11באפריל
( 2019להלן" :ההסכם") ,עם חברה בשליטתו של מר צביקה בארינבוים
(להלן" :הרוכש")  ,למכירת כלל נכסיה ופעילותה העסקית ,אשר אושרה
באסיפת בעלי המניות מיום  23במאי ( 2019מס' אסמכתא-2019-01 :
( )050251להלן "העסקה המקורית")  ,ובהמשך לדיווח החברה מיום  2ביוני
 ( 2019מס' אסמכתא )2019-01-054646 :בעניין הערכות החברה לקיטון
בהכנסות החברה  -אישור האסיפה להתקשרות החברה עם הרוכש בנספח
שינויים להסכם (להלן" :התיקון להסכם") המסדיר בעיקרו שינויים בתמורה
נשוא ההסכם ,כאשר התמורה המקסימאלית בגין רכישת הנכסים והפעילות
של החברה תעמוד על כ 47.3 -מיליון דולר ארה"ב (חלף כ 50 -מיליון דולר
ארה"ב בעסקה המקורית) ,כמפורט בסעיף ( 2.1ו) לדוח הזימון .יצוין ,כי
ביתר הוראות ותנאי ההסכם לא חל שינוי מהותי ( ועיקריהם מתוארים בסעיף
 2.1לדוח הזימון) ,למעט השינויים המתייחסים למועד ההשלמה ולאפשרות
היציאה מההסכם ,כמפורט בסעיפים ( 2.1ה) ו ( 2.1 -ט) לדוח הזימון.

בעד

סומוטו לימיטד

1129451

131945

25/08/2019

מניות

 .2תיקון תכנית האופציות הקיימת בחברה (להלן" :תכנית האופציות"),
באופן שיחול גם ביחס לנושאי משרה בחברה ,כדלהלן )1( :הוספת מנגנון
התאמת דיבידנד ,כך שבמקרה של חלוקת דיבידנד תוספת המימוש תופחת
בסכום הדיבידנד בש"ח ,בכפוף לתוספת מימוש בסכום מינימלי ,כפי שייקבע
על פי דין מעת לעת; ( )2הוספת הבהרה ,כי קיימת אפשרות למנגנון מימוש
 )3(CASHLESSעדכון תקופת מימוש האופציות במקרה של "עסקה"
כהגדרתה בתכנית האופציות (היינו ( )iמיזוג ,רכישה או רה-ארגון של
החברה עם או לתוך חברה אחרת (או חברות אחרות) ,שבסופו החברה
אינה החברה השורדת; ( )iiמכירה של כל או רוב נכסיה או מניותיה של
החברה) ,כך שתוארך לתשעים ( )90ימים ,במקום ( )10ימים; התיקונים
לתוכנית האופציות יכנסו לתוקפם מיום החלטות הדירקטוריון לתיקון
התוכנית כאמור ,היינו יום  17במרץ 2019 ,לגבי סעיפים ( )1ו – ( )2דלעיל,
והחל מיום  1ביולי לגבי סעיף ( )3דלעיל

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

אנו מתרשמים כי ההצעה המעודכנת בהסכם רכישת
הנכסים הינה כדאית עבור בעלי המניות בחברה.

אנו מוצאים את התיקונים המוצעים בתוכנית
האופציות ככאלו שהינם מקובלים בקרב חברות
בשוק.

אורתם סהר הנדסה בע"מ

1121060

0

25/08/2019

איגרות חוב

 . .1מתן הוראות לנאמן לפעול לביטול המחאת הזכויות והעברת סמכויות
החקירה והתביעה

ללא המלצה

אורתם סהר הנדסה בע"מ

1128396

0

25/08/2019

איגרות חוב

 . .1מתן הוראות לנאמן לפעול לביטול המחאת הזכויות והעברת סמכויות
החקירה והתביעה

ללא המלצה

אורתם סהר הנדסה בע"מ

1136787

0

25/08/2019

איגרות חוב
להמרה

 . . .1מתן הוראות לנאמן לפעול לביטול המחאת הזכויות והעברת סמכויות
החקירה והתביעה )

ללא המלצה

אלרן (ד.ד ).השקעות בע"מ

6380083

0

26/08/2019

איגרות חוב

 .1על סדר יומה של האסיפה 1.1 :דיווח והתייעצות בנוגע לתשלום חלקי
ע" ח פדיון קרן לאגרות החוב (סדרה ג') של החברה 1.2 .כללי  -דיון
בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו /או מחזיקי אגרות החוב.

דיון

שמן תעשיות בע"מ

634030

147351

26/08/2019

מניות

 .1חידוש החזר הלוואה מבעל שליטה

בעד

עסקאות עם בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות.
אושר מפאת היותו מתווה שאושר באסכ"ל החברה
וכי המצב הנוכחי ,פוסט ההסדר ,מאפשר להפשיר
את הקפאת ההלוואה שהועמדה ע"י בעל השליטה.
כן ,זהו מקור המימון הזול ביותר שיש לחברה לט"א.
ת

ארקו החזקות בע"מ

310011

1034008

27/08/2019

מניות

 .1אישור מדיניות התגמול של החברה.

בעד

מדיניות התגמול על כלל מרכיביה תואמת את
הקווים המנחים בהתאם למדיניותנו.

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

סובריין נכסים בע"מ (מחוקה)

3560067

0

27/08/2019

איגרות חוב
להמרה

 .1לרקע להצעת ההחלטה ראה סעיף  1לזימון לאסיפה המצורף .הסמכת
הנאמן ובא כוחו לפנייה לבית המשפט לתמוך (הצבעה בעד) או לא לתמוך
(הצבעה נגד) בהסמכת הנאמן ובא כוחו ,עו"ד שי צוקרמן (להלן" :בא כוח
הנאמן") ,לפנות לבית המשפט ולכנ" ר ולהורות למנהלים המיוחדים לבצע
חלוקה מידית של דיבידנד לנושי החברה .מובהר כי ההחלטה בסעיף זה
כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה
יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מהצעת
ההחלטה הנ"ל .הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף לעיל הינו רוב רגיל
של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים .אופן בדיקת
מעמדו של מחזיק כבעל " עניין מנוגד" ,לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי
אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה ,תיערך בהתאם
לנספח ב' לכתב ההצבעה.

ללא המלצה

סובריין נכסים בע"מ (מחוקה)

3560083

0

27/08/2019

איגרות חוב
להמרה

 .1לרקע להצעת ההחלטה ראה סעיף  1לזימון לאסיפה המצורף .הסמכת
הנאמן ובא כוחו לפנייה לבית המשפט לתמוך (הצבעה בעד) או לא לתמוך
(הצבעה נגד) בהסמכת הנאמן ובא כוחו ,עו"ד שי צוקרמן (להלן" :בא כוח
הנאמן") ,לפנות לבית המשפט ולכנ" ר ולהורות למנהלים המיוחדים לבצע
חלוקה מידית של דיבידנד לנושי החברה .מובהר כי ההחלטה בסעיף זה
כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה
יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מהצעת
ההחלטה הנ"ל .הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף לעיל הינו רוב רגיל
של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים .אופן בדיקת
מעמדו של מחזיק כבעל " עניין מנוגד" ,לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי
אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה ,תיערך בהתאם
לנספח ב' לכתב ההצבעה.

ללא המלצה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שירותי בנק אוטו

1158161

0

28/08/2019

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת  2018לא
נדרשת החלטה בנושא זה.

דיון

שירותי בנק אוטו

1158161

0

28/08/2019

מניות

 .2אישור מינויים מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה תמצית
החלטה מוצעת :לאשר את מינוים מחדש של רואי החשבון המבקרים של
החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה.

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

שירותי בנק אוטו

1158161

0

28/08/2019

מניות

 .3מינויו של מר זאב זהר כדירקטור חיצוני בחברה תמצית ההחלטה
המוצעת :למנות את מר זאב זהר כדירקטור חיצוני בחברה ( לפי הוראות חוק
החברות והוראה  )301לתקופת כהונה בת שלוש שנים ,בכפוף לקבלת
אישור המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה למינוי

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שירותי בנק אוטו

1158161

0

28/08/2019

מניות

 .4מינויו של מר יצחק מלאך כדירקטור חיצוני בחברה תמצית ההחלטה
המוצעת :למנות את מר יצחק מלאך כדירקטור חיצוני בחברה (לפי הוראות
חוק החברות והוראה  )301לתקופת כהונה בת שלוש שנים .בכפוף לקבלת
אישור המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה למינוי

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שירותי בנק אוטו

1158161

0

28/08/2019

מניות

 .5מינויה של גב' ג' קלין סטרומינגר כדירקטורית חיצונית בחברה תמצית
ההחלטה המוצעת :למנות את גב' ג' קלין סטרומינגר כדירקטורית חיצונית
בחברה ( לפי הוראות חוק החברות והוראה  )301לתקופת כהונה בת שלוש
שנים .הכהונה תחל במועד קבלת אישור המפקחת על הבנקים או אי
התנגדותה למינוי.

בעד

דיון

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שירותי בנק אוטו

1158161

0

28/08/2019

מניות

 .6מינויו של מר יאיר אבידן כדירקטור בחברה תמצית ההחלטה המוצעת:
למנות את מר יאיר אבידן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה בת שלוש
שנים ,שתחילתה במועד אישור האסיפה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שירותי בנק אוטו

1158161

0

28/08/2019

מניות

 .7מינויו של מר שרון חרן כדירקטור בחברה תמצית ההחלטה המוצעת:
למנות את מר שרון חרן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים,
שתחילתה במועד אישור האסיפה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

ח.מר תעשיות בע"מ

338012

100287

28/08/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת .2018

דיון

ח.מר תעשיות בע"מ

338012

100287

28/08/2019

מניות

 .2לאשר את חידוש מינויו של קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון,
כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת  ,2019ולתקופה שעד האסיפה
השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה והסמכת דירקטוריון החברה
לקבוע את שכרו.

בעד

משרד רואי החשבון הינו בעל הידע והניסיון הדרוש
לביצוע ביקורת בחברה

ח.מר תעשיות בע"מ

338012

100287

28/08/2019

מניות

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

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

ח.מר תעשיות בע"מ

338012

100287

28/08/2019

מניות

 .4לאשר את חידוש מינויו של סגן יו"ר הדירקטוריון ,מר יצחק בן בסט
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

ח.מר תעשיות בע"מ

338012

100287

28/08/2019

מניות

 .5לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור מר ישי דוידי לתקופת כהונה נוספת
עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

ח.מר תעשיות בע"מ

338012

100287

28/08/2019

מניות

 .6לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור מר עמית בן צבי לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

ח.מר תעשיות בע"מ

338012

100287

28/08/2019

מניות

 .7לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור מר מריאן משה כהן לתקופת
כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

ח.מר תעשיות בע"מ

338012

100287

28/08/2019

מניות

 .8לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור מר שלמה וקס לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

ח.מר תעשיות בע"מ

338012

100287

28/08/2019

מניות

 .9לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה גב' שירית כשר
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

ח.מר תעשיות בע"מ

338012

100287

28/08/2019

מניות

 .10לאשר את חידוש התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר חיים מר
( באמצעות חברה בבעלותו ושליטתו המלאה (להלן" :חברת הניהול")),
הנמנה על בעלי השליטה בחברה ,לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון החברה,
תוך עדכונו ,וזאת לתקופה של שנה החל מיום  27במרץ 2019

בעד

תנאי ההתקשרות עם מר חיים מר נראים לנו כנכונים
בהיקפם וזאת ביחס לגודלה של החברה וכן ביצועיה

ח.מר תעשיות בע"מ

338012

100287

28/08/2019

מניות

 .11לאשר מחדש ,ללא שינוי ובתנאים זהים ליתר נושאי המשרה בחברה
מיום  1הזכאים לשיפוי כפי שמפורט בסעיף  2לדוח זימון האסיפה ,עבור
הדירקטור ישי דוידי ,הנמנה על בעלי השליטה בחברה ,מתן כתב התחייבות
לשיפוי בהתאם להוראת סעיף (275א )1()1לחוק החברות ,וזאת לתקופה
של  3שנים החל 5באוקטובר .2019

בעד

תנאי השיפוי ,הפטור והביטוח נראים לנו כסבירים
ותואמים את תנאי השוק

ח.מר תעשיות בע"מ

338012

100287

28/08/2019

מניות

 .12לאשר את מינויו של מר עוזי בלומנזון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה
של  3שנים שתחילתה במועד האסיפה (כהונה ראשונה).

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

ח.מר תעשיות בע"מ

338012

100287

28/08/2019

מניות

 .13בכפוף לאישור מינויו של מר עוזי בלומנזון כדירקטור חיצוני בחברה,
לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות ,בנוסחים
המקובלים בחברה וכן הכללתו בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה,
בתנאים המקובלים בחברה.

בעד

תנאי השיפוי ,הפטור והביטוח נראים לנו כסבירים
ותואמים את תנאי השוק

טוגדר פארמה בע"מ

462010

210641

28/08/2019

מניות

 .1לאשר את הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה (סדרה  )6ליום 27
בפברואר  ,2020ולאשר את הפחתת מחיר המימוש ל 7-ש"ח למניה

בעד

סטיית התקן של המניה ומתן ארכה נוספת של 6.5
חודשים למול מחיר מימוש המוצע הינה נתפסת על
ידנו כסבירה ומידתית

טוגדר פארמה בע"מ

462010

210641

28/08/2019

מניות

לאשר את הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה (סדרה  )8ליום 15
באוקטובר .2019

בעד

אנו מוצאים את בקשת החברה כסבירה וזאת
בהינתן כי איתור חלופת מימון להזרמת הון נוסף
בפרק זמן קצר עשויה להיות יקרה יותר

פוינטר טלוקיישן בע"מ

1138189

439941

29/08/2019

מניות

To approve, pursuant to Section 320 of the Israeli Companies
Law, 5759-1999 (the “Companies Law”), the merger of Pointer
and Powerfleet Israel Acquisition Company Ltd. (“Pointer Merger
Sub”), including approval of: (i) the Merger pursuant to Sections
through 327 of the Companies Law, whereby Pointer Merger 314
Sub will merge with and into Pointer, with Pointer surviving as an
)”“Parent(indirect, wholly-owned subsidiary of PowerFleet, Inc.
(”; (ii) the Agreement and Plan of Merger, dated as)the “Merger
,of March 13, 2019, by and among Pointer, Pointer Merger Sub
I.D. Systems, Inc., Parent and Powerfleet Israel Holding
Company Ltd. (the “Merger Agreement”); (iii) the consideration to
be received by Pointer's shareholders in the Merger of (a) $8.50
in cash; and (b) 1.272 shares of common stock, par value $0.01
per share, of Parent, without interest for every outstanding
ordinary share of Pointer, par value NIS 3.00 per share; (iv) the
purchase by Pointer of a run-off directors’ and officers’ liability
insurance policy; and (v) all other transactions and arrangements
contemplated by the Merger Agreement, as described in the
,accompanying joint proxy statement/prospectus, dated July 25
.2019

בעד

פוינטר טלוקיישן בע"מ

1138189

439941

29/08/2019

מניות

To approve the grant of bonuses to certain executives of .2
,Pointer in connection with the consummation of the transactions
in an aggregate amount of $750,000, payable in a combination of
Pointer RSUs and cash as more fully set forth in the proxy
.)”the “Bonuses(statement

בעד

אנו סבורים כי מענקים מסוג זה הינם נפוצים וחלק
בלתי נפרד מעסקאות מיזוג מסוג זה.

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1131697

14596

29/08/2019

מניות

To approve the Company''s Amended Remuneration Policy . .1

נגד

אנו סבורים כי על מדיניות התגמול להיות מצומצמת
יותר בהיקפיה ,וזאת ביחס למצב החברה בעת
הנוכחית.

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1131697

14596

29/08/2019

מניות

To approve the Company''s engagements in D&O insurance . .2
Policy

בעד

אנו מתרשמים כי אחוז הפרמיה מהכיסוי בהתאם
לתנאי הפוליסה המוצעת ,העומד על כ 0.2% -הינו
סביר ביחס למקובל בשוק.

קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ

1102532

237992

29/08/2019

מניות

 .1מינוי מר ישראל יעקובי כדירקטור חיצוני בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ

1102532

237992

29/08/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של הגב' קרן אצלאן כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ

1102532

237992

29/08/2019

מניות

 .3הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה

דיון

אנו סבורים כי המיזוג הינו לטובת החברה .נציין כי
רכיב המזומן בעסקה הינו כזה שמייצר ודאות חלקית
מחד ,ומאפשר מאידך לבעלי המניות הקיימים להנות
מאפסייד אפשרי כתוצאה מהמיזוג.

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ

1102532

237992

29/08/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות' כרואה החשבון
המבקר של החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים על מנת לעשות ביקורת
על עניינה הכספיים של החברה

קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ

1102532

237992

29/08/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של מר חנן מור כדירקטור בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ

1102532

237992

29/08/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של מר אבי מאור כדירקטור בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ

1102532

237992

29/08/2019

מניות

 .7מינוי מחדש של מר טל כרמלי כדירקטור בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

פלאזה סנטרס אן.וי

1109917

4854

29/08/2019

מניות

Proposal to adopt (vaststellen) the minutes of the Annual
General Meeting of the Company, held on 5 June 2019

בעד

אישור פרוטוקול האסיפה הכללית של החברה מיום
ה5.6.19

פלאזה סנטרס אן.וי

1109917

4854

29/08/2019

מניות

Proposal to approve (goedkeuren) and to, insofar required, ratify
(and confirm (bevestigen) the contemplated)bekrachtigen
transaction by which the Company will approve the disposal by
its 100% subsidiary Dambovita Center Holding B.V. of 75% of

בעד

החברה פועלת לשרת את בעלי האג"ח ,אשר הינם
בעלי העניין המרכזיים בחברה ,נראה כי הערך
הנותר לבעלי המניות בכול מקרה נמוך.

פלאזה סנטרס אן.וי

1109917

4854

29/08/2019

מניות

Proposal to approve and proposal to, insofar required, ratify .3
and confirm, the entering into and assumption by the Company of
its guarantee obligations pursuant to the Pre-Sale Agreement

בעד

עקב התמיכה במכירת החברה.

גבאי מניבים ופיתוח בע"מ

771014

121853

29/08/2019

מניות

 .1אישור תכנית הסדר בחברה בהתאם לסעיף  350לחוק החברות,
התשנ"ט .1999-לפרטים אודות מתווה ההסדר ,ראה סעיף  1לדוח זימון
האסיפה הכללית.

נגד

מחיר העסקה משקף דיסקאונט של  30%ביחס
להונה העצמי של החברה נכון ליום  31במרס 2019
(שווה ערך לכ ₪ 32.67-למניה) ועל כן התנגדותנו

ישראכרט

1157403

0

29/08/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנת 2018

דיון

ישראכרט

1157403

0

29/08/2019

מניות

 .2לאשר את מינוים מחדש של סומך -חייקין ( ,)KPMGרואי חשבון ואת זיו
האפט ( ,)BDOרואי חשבון ,כרואי החשבון המבקרים של החברה במשותף,
וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע המספק והנסיון
הדרוש על מנת לטפל בענייניה הכספיים של החברה

ישראכרט

1157403

0

29/08/2019

מניות

 .3לאשר את מינויה של הגב' דליה נרקיס כדירקטורית חיצונית בחברה
( דירקטורית חיצונית לפי הוראות חוק החברות המכהנת גם כדירקטורית
חיצונית לפי נב"ת  ,)301החל ממועד אישור האסיפה ועד ליום  16בינואר
.2022

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

ישראכרט

1157403

0

29/08/2019

מניות

 .4לאשר את מינויו של מר אבי הוכמן כדירקטור חיצוני בחברה (דירקטור
חיצוני לפי הוראות חוק החברות אשר יכהן גם כדירקטור חיצוני לפי נב"ת
 )301לתקופת כהונה של שלוש ( )3שנים ,החל ממועד אישור האסיפה
הכללית.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אורמד פארמסוטיקלס אינק.

1141324

214858

29/08/2019

מניות

To re-elect the director- Miriam Kidron .1

אורמד פארמסוטיקלס אינק.

1141324

214858

29/08/2019

מניות

To re-elect the director- Nadav Kidron .2

בעד

אורמד פארמסוטיקלס אינק.

1141324

214858

29/08/2019

מניות

To re-elect the director- Aviad Friedman .3

בעד

עבר

אורמד פארמסוטיקלס אינק.

1141324

214858

29/08/2019

מניות

To re-elect the director- Kevin Rakin .4

נגד

עבר

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור דירקטורים בלתי
תלויים נמוך ביחס לסך חברה הדירקטוריון בחברות
ללא מוטת שליטה.

אורמד פארמסוטיקלס אינק.

1141324

214858

29/08/2019

מניות

To re-elect the director- Leonard Sank .5

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אורמד פארמסוטיקלס אינק.

1141324

214858

29/08/2019

מניות

To re-elect the director- Gao Xiaoming .6

נגד

עבר

הסתייגותנו הינה על רקע שיעור דירקטורים בלתי
תלויים נמוך מתוך סך חברי הדירקטוריון בחברות
ללא מוטת שליטה.

אורמד פארמסוטיקלס אינק.

1141324

214858

29/08/2019

מניות

.To approve the Company’s 2019 Stock Incentive Plan .7

בעד

עבר

עיקרי תוכנית התגמול המוצעת תואמים את הקווים
המנחים בהתאם למדיניותנו ,לרבות מחיר מימוש,
תקופת הבשלה והיקף דילול מקסימאלי.

אורמד פארמסוטיקלס אינק.

1141324

214858

29/08/2019

מניות

To ratify the appointment of Kesselman & Kesselman, certified .8
public accountants in Israel, a member of
PricewaterhouseCoopers International Limited, as the
independent registered public accounting firm of the Company for
.the fiscal year ending August 31, 2019

בעד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נגד

עבר

מכהנת כדירקטורית וכנושאת משרה כפוף מנכ"ל.
אנו מסתייגים ממינוי זה לאור הפוטנציאל לניגוד
עניינים העשוי לנבוע מכפל כהונה כאמור.

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

עבר

נימוקים

המשרד הינו בעל הניסיון הדרוש לערוך ביקורת
לחברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

קרור אחזקות בע"מ

621011

1158265

28/08/2019

מניות

 .1אישור מינוי מחדש של גב' שרה גאני כדירקטורית חיצונית בחברה,
בהתאם לאמור בסעיף (245א) לחוק החברות ,לתקופת כהונה שניה בת
שלוש שנים שתחילתה עם מועד סיום כהונתה הראשונה ביום ,7.6.2019
באותם תנאי כהונה.

קרור אחזקות בע"מ

621011

1158265

28/08/2019

מניות

 .2אישור מינוי מחדש של מר רונן הראל כדירקטור חיצוני בחברה ,בהתאם
לאמור בסעיף (245א) לחוק החברות ,לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים
שתחילתה עם מועד סיום כהונתו הראשונה ביום  ,7.6.2019באותם תנאי
כהונה.

בעד

תיגבור -מאגר כח אדם מקצועי זמני בע"מ

1105022

120824

01/09/2019

מניות

 .1דיון בדוחות כספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה
ביום  31.12.2018לרבות בשכר טרחת רואי החשבון המבקרים הכלול בדוח
הדירקטוריון.

דיון

תיגבור -מאגר כח אדם מקצועי זמני בע"מ

1105022

120824

01/09/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד  BDOזיו האפט ושות' כרואה החשבון המבקר של
החברה ,עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה ,והסמכת הדירקטוריון לקבוע
את שכרו

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לפעולות ביקורת על החברה

תיגבור -מאגר כח אדם מקצועי זמני בע"מ

1105022

120824

01/09/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ה" ה אברהם רמי גוזמן (יו"ר
הדירקטוריון) ,ללא שינוי בתנאי כהונתו והעסקתו.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד.

תיגבור -מאגר כח אדם מקצועי זמני בע"מ

1105022

120824

01/09/2019

מניות

 . .4מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה ,גב'' רינה בנבנישתי
(דירקטורית פעילה בחברה) ,ללא שינוי בתנאי כהונתה והעסקתה.

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד.

תיגבור -מאגר כח אדם מקצועי זמני בע"מ

1105022

120824

01/09/2019

מניות

 . .5מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,מר יהונתן גלר (דירקטור
בלתי תלוי) ,ללא שינוי בתנאי כהונתו והעסקתו.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד.

תיגבור -מאגר כח אדם מקצועי זמני בע"מ

1105022

120824

01/09/2019

מניות

 . .6מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,מר דן טהורי (דירקטור
חיצוני בחברה) ,ללא שינוי בתנאי כהונתו והעסקתו.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד.

תיגבור -מאגר כח אדם מקצועי זמני בע"מ

1105022

120824

01/09/2019

מניות

 . .7מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה ,גב'' ציפי נגל אדלשטיין
(דירקטורית חיצונית בחברה) ,ללא שינוי בתנאי כהונתה והעסקתה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד.

קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ

823013

426225

01/09/2019

מניות

 .1מוצע לאשר את חידוש מדיניות התגמול של החברה בהתאם לנוסח
המפורט בנספח א' לדוח הזימון .לפרטים נוספים ראה סעיף  1.1לדוח
הזימון.

בעד

מדיניות התגמול נראת כסבירה ביחס לגודל החברה
ולשוק בו היא פועלת

קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ

823013

426225

01/09/2019

מניות

 .2דיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנת .2018

דיון

קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ

823013

426225

01/09/2019

מניות

 .3מינוי רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו כמפורט בסעיף
 1.3לדוח זימון האסיפה.

בעד

רואה החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים על מנת
לטפל בענייני הביקורת והמס של החברה

קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ

823013

426225

01/09/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של מר יצחק חג'ג' כדירקטור בדירקטוריון החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

בעלת הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

עבר

בעל הידע והנסיון 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

קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ

823013

426225

01/09/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של מר עידו חג'ג' (המכהן כמנכ"ל החברה) ,כדירקטור
בדירקטוריון החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ

823013

426225

01/09/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של מר דורון רוזנבלום (דירקטור בלתי תלוי) ,כדירקטור
בדירקטוריון החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ

823013

426225

01/09/2019

מניות

 .7מינוי מחדש של מר צבי גרינולד (המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה) ,
כדירקטור בדירקטוריון החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אייסקיור מדיקל בע"מ

1122415

67065

01/09/2019

מניות

 .1מינוי מחדש של מר עודד טמיר לתפקיד של דירקטור חיצוני בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אייסקיור מדיקל בע"מ

1122415

67065

01/09/2019

מניות

 .2מינוי הגב' שרון לויטה לתפקיד של דירקטורית חיצונית בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

מודיעין אנרגיה  -שותפות מוגבלת

345017

116998

02/09/2019

דיון בדוחות התקופתיים ,לרבות הדוחות הכספיים של השותפות לשנה
יחידת השתתפות
שנסתיימה ביום 31.12.2018

דיון

מודיעין אנרגיה  -שותפות מוגבלת

345017

116998

02/09/2019

 .2דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת ,כפי
יחידת השתתפות
שנקבע על ידי הדירקטוריון

דיון

מודיעין אנרגיה  -שותפות מוגבלת

345017

116998

02/09/2019

 .3למנות מחדש את משרד קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,רואי חשבון
לרואה החשבון המבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה
יחידת השתתפות
השנתית הבאה של השותפות ,ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של
השותפות לקבוע את שכרו

בעד

משרד רואי החשבון הינו בעל הידע והניסיון הדרוש
לביצוע ביקורת בחברה

מודיעין אנרגיה  -שותפות מוגבלת

345017

116998

02/09/2019

לאשר לשותפות להשקיע ולהשתתף בפרוייקט לחיפושי נפט וגז בים הצפוני
יחידת השתתפות בטריטוריה השייכת לאנגליה ,הידוע כרישיונות ,P2300, P2329, P2427
P2486

בעד

אנו סבורים כי כי ההשקעה בגין האופציות
להשתתפות עתידית הנה סבירה בשים לב ליתרת
נכסיה של החברה

מודיעין אנרגיה  -שותפות מוגבלת

345017

116998

02/09/2019

 .5בכפוף להשלמת העסקה בקשר עם רכישת זכויות בפרויקט באנגליה,
לתקן את סעיף  5.1להסכם השותפות המוגבלת (להלן" :הסכם השותפות"),
כך שפרויקט אנגליה יכלל בסעיף "מטרת השותפות ,סמכויותיה וכוחותיה"
ולשנות את יעוד הכספים של השותפות ולקבוע כי יתרותיה הכספיות של
יחידת השתתפות
השותפות ( כולן או חלקן) כפי שתהיינה מעת לעת ,תיועדנה גם להשקעה
בחיפושי נפט וגז במסגרת פרויקט אנגליה (לרבות בשטחים סמוכים) ,הכל
במועדים ובסכומים כפי שיקבעו ,מעת לעת ,על -ידי השותף הכללי לפי
שיקול דעתו הבלעדי וזאת על אף אם נכתב אחרת בתשקיפים של השותפות

בעד

החלטה זו נועדה לעגן את ההשקעה המיועדת של
השותפות והינה כאמור כפופה לאישור החלטה זו.

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 כי ההשקעה בגין האופציות
להשתתפות עתידית הנה סבירה בשים לב ליתרת
נכסיה של החברה

מודיעין אנרגיה  -שותפות מוגבלת

345017

116998

02/09/2019

לאשר לשותפות להשקיע ולהשתתף בפרוייקט לחיפושי נפט וגז בים הצפוני
יחידת השתתפות
בטריטוריה השייכת לדנמרק ,הידוע כרישיון 11/16

בעד

מודיעין אנרגיה  -שותפות מוגבלת

345017

116998

02/09/2019

 .7בכפוף להשלמת העסקה בקשר עם רכישת זכויות בפרויקט בדנמרק,
לתקן את סעיף  5.1להסכם השותפות המוגבלת (להלן" :הסכם השותפות"),
כך שפרויקט דנמרק יכלל בסעיף "מטרת השותפות ,סמכויותיה וכוחותיה"
ולשנות את יעוד הכספים של השותפות ולקבוע כי יתרותיה הכספיות של
יחידת השתתפות
השותפות ( כולן או חלקן) כפי שתהיינה מעת לעת ,תיועדנה גם להשקעה
בחיפושי נפט וגז במסגרת פרויקט דנמרק (לרבות בשטחים סמוכים) ,הכל
במועדים ובסכומים כפי שיקבעו ,מעת לעת ,על -ידי השותף הכללי לפי
שיקול דעתו הבלעדי וזאת על אף אם נכתב אחרת בתשקיפים של השותפות

בעד

מודיעין אנרגיה  -שותפות מוגבלת

345017

116998

02/09/2019

 .8לאשר הוספת פסקה בסעיף  5.1בהסכם השותפות כדלקמן " :מבלי לגרוע
בכלליות האמור לעיל ,השותפות תהיה רשאית לעסוק בחיפוש ,פיתוח
והפקה של נפט וגז טבעי בשטח נכסי נפט וגז טבעי נוספים אשר ההשקעה
בהם תאושר על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי (להלן:
"הנכסים הנוספים") ,והכל בהתאם להוראות פקודת השותפויות ,ולפי
הנסיבות .השקעה בנכסים הנוספים ,אשר אינה מצריכה אישורם של מחזיקי
יחידות ההשתתפות אלא כפופה לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף
הכללי כאמור ,הינה בהתאם להחלטת מחזיקי יחידות ההשתתפות של
יחידת השתתפות
השותפות מיום ( 2.9.2019להלן" :החלטת האסיפה") .החלטת האסיפה
תעמוד בתוקפה עד ליום ( 1.9.2022להלן" :מועד הפקיעה") ,והיא ניתנת
להארכה למשך תקופות נוספות בנות שלוש שנים כל אחת ,ע"י אישור
מחודש של אסיפת מחזיקי יחידות ההשתתפות ברוב הדרוש על פי דין .ככל
שמחזיקי יחידות ההשתתפות לא יאשרו מחדש את מתווה אישור ההשקעה
בנכסים נוספים כאמור לעיל ,אזי השקעה בכל נכס נפט ,נוסף על הנכסים
שיהיו בידי השותפות במועד הפקיעה ,תחייב קבלת אישור האסיפה הכללית
של מחזיקי יחידות ההשתתפות

בעד

מודיעין אנרגיה  -שותפות מוגבלת

345017

116998

02/09/2019

 .9לתקן את סעיף  5.3בהסכם השותפות באופן שתיוסף לו פסקה כדלקמן:
"השותפות תהא רשאית לבקש ולקבל ,או להתקשר בהסכמים בדבר רכישתן
על ידה או העברה אליה של זכויות בנכסי נפט ,בארץ ו/או בחו"ל ,אף בטרם
הוקנו כדין או הועברו על שם השותפות ,ובלבד שהשותפות לא תבצע
יחידת השתתפות פעולות ולא תוציא כסף לפעולות ,בקשר עם נכסי נפט כאמור ,ולא תישא
בהוצאות ישירות אחרות בגין אותם נכסי נפט ,למעט הוצאות הכנה
והשתתפות במכרזים בקשר עם נכסי נפט ,תשלום פיקדון להבטחת רכישת
נכס הנפט ,בדיקות נאותות ,בדיקות כלכליות ,פיננסיות ,מקצועיות/טכניות,
רגולטוריות וכד' בקשר עם נכסי הנפט

בעד

א .אנו מוצאים את השינוי המוצע כטכני ,בפרט כאשר
השינוי המהותי בהסכם השותפות ,המובא בס'' 8
לעיל .על כן ,אנו נמצא לנכון לתמוך בסעיף האמור,
אשר להבנתנו הינו משלים לסעיף המאוזכר.

איילון אחזקות בע"מ

209015

369961

02/09/2019

בעד

תנאי כהונתו של יו" ר הדירקטוריון נראים לנו
כהולמים את גודלה של החברה וכן היקף פעילותה

מניות

 .1אישור תנאי כהונתו של יושב ראש דירקטוריון החברה ,מר אהרון פוגל

החלטה זו נועדה לעגן את ההשקעה המיועדת של
השותפות והינה כאמור כפופה לאישור החלטה זו.

אישור סעיף זה יאפשר את הגמישות הרצויה
לשותפות לנצל הזדמנויות עסקיות העומדות בפניה
וזאת מבלי צורך בקבלת אישור מקדמי מהמחזיקים,
אשר עשוי מראש למנוע גישה מעסקאות
פוטנציאליות או שמא להוות משקולת שתקשה
בהתמודדות על מכרזים.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

איילון אחזקות בע"מ

209015

369961

02/09/2019

מניות

 .2הארכת תקופת ההודעה המוקדמת למר שלמה גרופמן שסיים את כהונתו
כיו"ר דירקטוריון החברה

בעד

מנרב אחזקות בע"מ

155036

465881

03/09/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדו" ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר .2018

דיון

דיון

מנרב אחזקות בע"מ

155036

465881

03/09/2019

מניות

 .2דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור
שירותים נוספים בשנת .2018

דיון

דיון

מנרב אחזקות בע"מ

155036

465881

03/09/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' מקבוצת ,KPMG
כרואי החשבון המבקרים של החברה ,לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה ,והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע
את שכרם.

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
למילוי התפקיד

מנרב אחזקות בע"מ

155036

465881

03/09/2019

מניות

 .4הארכת כהונת הדירקטור אברהם קוזניצקי לתקופת כהונה נוספת עד
לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

בעד הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

מנרב אחזקות בע"מ

155036

465881

03/09/2019

מניות

 .5הארכת כהונת הדירקטורית זיוה קוזניצקי לתקופת כהונה נוספת עד
לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

נגד

עקב ריבוי בני משפחה בדירקטוריון החברה אשר
אינו מעמיד את רמת הגיוון הנרדש בדירקטוריון

מנרב אחזקות בע"מ

155036

465881

03/09/2019

מניות

 .6הארכת כהונת הדירקטורית רונית קוזניצקי  -אבנון לתקופת כהונה נוספת
עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

נגד

עקב ריבוי בני משפחה בדירקטוריון החברה אשר
אינו מעמיד את רמת הגיוון הנרדש בדירקטוריון

מנרב אחזקות בע"מ

155036

465881

03/09/2019

מניות

 .7הארכת כהונת הדירקטור דניאל ברנשטיין לתקופת כהונה נוספת עד
לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

בעד הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

מנרב אחזקות בע"מ

155036

465881

03/09/2019

מניות

 .8תיקון תקנון החברה

בעד

השינויים אינם מהותיים ואין בהם לפגוע בבעלי
מניות המיעוט בחברה.

מנרב אחזקות בע"מ

155036

465881

03/09/2019

מניות

 .9אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה לתקופה של  3שנים החל
ממועד אישור האסיפה הכללית.

בעד

מדיניות התגמול נראית כסבירה ביחס לגודל החברה
ומעמדה בשוק

מנרב אחזקות בע"מ

155036

465881

03/09/2019

מניות

 .10אישור הענקת כתב פטור לדירקטורים ונושאי משרה אשר אינם נמנים
על בעל השליטה או קרוביו ,כפי שיכהנו בחברה מעת לעת.

בעד

הפטור בנוסח מסויג בהתאם למדיניות שלנו

החלטת האסיפה

נימוקים

אנו סבורים כי התמורה העודפת (קרי  20ימים) אינה
מהותית להיקפי פעילות החברה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

מנרב אחזקות בע"מ

155036

465881

03/09/2019

מניות

 .11אישור הענקת כתב פטור למנכ"ל החברה ,מר פנחס דקל.

בעד

הפטור בנוסח מסויג בהתאם למדיניות שלנו

מנרב אחזקות בע"מ

155036

465881

03/09/2019

מניות

 .12אישור הענקת כתב פטור לנושאי משרה בחברה שהינם בעל השליטה
בחברה או קרוביו לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה
הכללית.

בעד

הפטור בנוסח מסויג בהתאם למדיניות שלנו

מנרב אחזקות בע"מ

155036

465881

03/09/2019

מניות

 .13הארכת התקשרות החברה עם מר אברהם קוזניצקי ,יו" ר דירקטוריון
החברה ,ב 3 -שנים נוספות החל ממועד אישור האסיפה הכללית.

בעד

תנאיו של מר קוזניצקי נראיים כסבירים ביחס
לחברה ולמעמדה בשוק

מנרב אחזקות בע"מ

155036

465881

03/09/2019

מניות

 .14אישור תנאי כהונה והעסקה  -ערן קוזניצקי.

בעד

תנאיו נראים כסבירים ביחס לגודל החברה ופעילותה
בשוק

מנרב אחזקות בע"מ

155036

465881

03/09/2019

מניות

 .15עסקת מסגרת להתקשרויות בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה.

בעד

מסגרת הביטוח נראית כסבירה ביחס למעמד
החברה בשוק וביחס לגודלה

הרודיום השקעות בע"מ

1104363

57492

03/09/2019

מניות

 .1הגדלת הון המניות הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם

בעד

מבנה ההון ,בהתאם לס''  8למדיניות .בהתייחס לסך
ההון המונפק והנפרע כיום והגידול המוצע ,זה לא
מעלה חשש מהותי לפגיעה בבעלי המניות.

אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ

720011

1846949

03/09/2019

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

משרד רואי החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ

720011

1846949

03/09/2019

מניות

 .2מינוי לתקופת כהונה ראשונה את ה" ה צבי פורמן כדירקטור בלתי תלוי
בחברה ,החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס
האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו ,כמפורט בדוח זימון
האסיפה.

בעד

הינו בעל הניסיון הדרוש לביצוע התפקיד

אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ

720011

1846949

03/09/2019

מניות

 .3מינוי 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 לביצוע התפקיד

אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ

720011

1846949

03/09/2019

מניות

 .4מינוי 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 לביצוע התפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ

720011

1846949

03/09/2019

מניות

 .5מינוי 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 לביצוע התפקיד

אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ

720011

1846949

03/09/2019

מניות

 .6מינוי 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 לביצוע התפקיד

אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ

720011

1846949

03/09/2019

מניות

 .7מינויו לראשונה של ה" ה נעם ברימן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה
כהונה בת  3שנים ,החל ממועד סיום כהונתו של הדירקטור החיצוני צמח
הילביץ אשר מסיים את כהונתו השלישית בתחילת שנת  ,2020ואישור
תנאיו כהונתו כמפורט בדוח זימון האסיפה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לביצוע התפקיד

אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ

720011

1846949

03/09/2019

מניות

 .8אישור עדכון בשכר למנכ"ל החברה ודירקטור ,ה"ה גלעד יעבץ ,כמפורט
בדוח זימון האסיפה.

בעד

העדכון בשכר המנכ" ל נראה לנו כהולם את ביצועי
החברה בשנים האחרונות וכן את גודלה של החברה

אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ

720011

1846949

03/09/2019

מניות

 .9אישור הגדלת היקף משרתו של יו"ר דירקטוריון החברה ,ה" ה יאיר סרוסי,
כמפורט בדוח זימון האסיפה.

בעד

הגדלת היקף משרתו של מר סרוסי נראית לנו
כסבירה בהתחשב בעובדה שהגמול המשולם לו
עולה בהתאם ולא משקף גידול עודף מעבר להיקף
משרתו

אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ

720011

1846949

03/09/2019

מניות

 .10הצגת ודיון בדוחות הכספיים והשנתיים של החברה לשנת .2018

דיון

דיון

נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ

643015

2313067

03/09/2019

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31
בדצמבר .2018

דיון

דיון

נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ

643015

2313067

03/09/2019

מניות

 .2מינוי של משרד סומך חייקין ,רואי חשבון ,כרואי החשבון המבקרים של
החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון
החברה לקבוע את שכרם

בעד

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

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ

643015

2313067

03/09/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ

643015

2313067

03/09/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ

643015

2313067

03/09/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של מר יצחק יחזקאל כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואישור כי
יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בלתי תלוי בגובה הגמול המזערי על
פי תקנות החברות ( כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס-
2000

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ

643015

2313067

03/09/2019

מניות

 .6מינוי גב'' רחל תורג'' מן לתקופה נוספת שלישית בת שלוש ( )3שנים
כדירקטורית חיצונית בחברה בעלת כשירות מקצועית  ,החל ממועד האסיפה
 ,ואישור כי תהיה זכאית לגמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי על פי
תקנות החברות

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ

643015

2313067

03/09/2019

מניות

 .7אישור מדיניות התגמול החדשה של החברה בנוסח המצורף כנספח ב''
לדוח הזימון ,לתקופה בת שלוש שנים מיום  1בינואר  2019ועד יום 31
בדצמבר 2021

בעד

מדיניות התגמול נראת לנו כסבירה ביחס לגודל
החברה והתמודדותה בשוק

נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ

643015

2313067

03/09/2019

מניות

 .8אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה
של מר חיים צוף ,יו" ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה ,לקבלת שירותי
ניהול של יו" ר דירקטוריון פעיל ,באמצעות מר חיים צוף ,למשך תקופה של
שלוש ( )3שנים החל מיום  ,1.1.2019והכל כמפורט בסעיף  1.7לדוח הזימון

בעד

הסכם ההתקשרות נראה כסביר ביחס לגודל החברה

נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ

643015

2313067

03/09/2019

מניות

 .9אישור מתן פטור מאחריות מראש ליו" ר דירקטוריון החברה שהינו בעל
שליטה בחברה ,לתקופה של  3שנים החל ממועד אישור אסיפה כללית זו,
בנוסח הפטור מאחריות מראש המצ"ב כנספח ג'' לדוח הזימון

בעד

הפטור הינו בנוסח מסויג בהתאם למדיניתונו

נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ

643015

2313067

03/09/2019

מניות

 .10אישור התקשרות חנ" ל בהסכמים חדשים למתן שירותים עם חברות
קבוצת אקויטל ,לתקופה של שלוש ( )3שנים החל מיום  ,1.1.2019כמפורט
בסעיף  1.9לדוח הזימון

בעד

התנאים נראיים לנו כסבירים ביחס למעמד החברה
בשוק

החלטת האסיפה

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אקויטל בע"מ

755017

4047278

03/09/2019

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31
בדצמבר .2018

דיון

אקויטל בע"מ

755017

4047278

03/09/2019

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 רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לתפקיד

אקויטל בע"מ

755017

4047278

03/09/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אקויטל בע"מ

755017

4047278

03/09/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אקויטל בע"מ

755017

4047278

03/09/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של גב' הדר בן-גור שם -טוב כדירקטורית בלתי תלויה
בחברה ואישור כי תהיה זכאית לגמול בגין כהונתה כדירקטורית בלתי תלויה
בגובה הגמול המזערי על פי תקנות החברות ( כללים בדבר גמול והוצאות
לדירקטור חיצוני) ,התש"ס2000-

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אקויטל בע"מ

755017

4047278

03/09/2019

מניות

 .6אישור מדיניות התגמול החדשה של החברה בנוסח המצורף כנספח ב'
לדוח הזימון ,לתקופה בת שלוש שנים מיום  1בינואר  2019ועד יום 31
בדצמבר 2021

בעד

מדיניות התגמול הולמת את גודלה של החברה
ופעילותה

אקויטל בע"מ

755017

4047278

03/09/2019

מניות

 .7אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של
מר חיים צוף ,יו" ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה ,לקבלת שירותי
ניהול של יו" ר דירקטוריון פעיל ,באמצעות מר חיים צוף ,למשך תקופה של
שלוש ( )3שנים החל מיום  ,1.1.2019והכל כמפורט בסעיף  1.7לדוח הזימון

בעד

תנאי ההתקשרות נראים לנו כהולמים את פעילות
היו"ר בחברה

אקויטל בע"מ

755017

4047278

03/09/2019

מניות

 .8אישור מתן פטור מאחריות מראש ליו" ר דירקטוריון החברה שהינו בעל
שליטה בחברה ,לתקופה של  3שנים החל ממועד אישור אסיפה כללית זו,
בנוסח הפטור מאחריות מראש המצ"ב כנספח ג' לדוח הזימון

בעד

תנאי הפטור הינו כמקובל בקרב חברות ציבוריות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

בריל תעשיות נעליים בע"מ

399014

39483

03/09/2019

מניות

 .1אישור ,תוך עדכון ותיקון הוראות ,של מדיניות התגמול הנוכחית לנושאי
המשרה של החברה (להלן " :מדיניות התגמול הנוכחית")  -וזאת ,בהתאם
לנוסח מדיניות התגמול העדכנית המוצעת ,המצ"ב (בנוסח 'נקי' ,וכן בנוסח
עם סימון העדכונים ביחס למדיניות התגמול הנוכחית) (להלן" :מדיניות
התגמול המוצעת") .מדיניות התגמול המוצעת ,ככל שתאושר ,תעמוד
בתוקפה בחברה לתקופה של  3שנים החל ממועד אישורה (לפירוט נוסף,
ראו :בנוסח הזימון לאסיפה).

בעד

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

727016

99849

04/09/2019

מניות

 .1דיון בדוחותיה הכספיים של החברה ובדיווח הדירקטוריון.

דיון

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

727016

99849

04/09/2019

מניות

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

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לטיפול בענייני המס והביקורת של החברה

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

727016

99849

04/09/2019

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

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

727016

99849

04/09/2019

מניות

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

נגד

אנו מתנגדים למינוי מנכ" ל לדירקטור על מנת לשמור
על ממשל תאיגידי בריא.

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

727016

99849

04/09/2019

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

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

727016

99849

04/09/2019

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

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

727016

99849

04/09/2019

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

727016

99849

04/09/2019

מניות

 .8אישור מינויו מחדש של מר גונן ביבר כדירקטור לתקופת כהונה נוספת
אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה שתכונס.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

מדיניות התגמול על כלל מרכיביה נראית לנו
כסבירה ותואמת את תנאי השוק

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

727016

99849

04/09/2019

מניות

 .9אישור מינויו מחדש של מר אהוד לוריא כדירקטור לתקופת כהונה נוספת
אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה שתכונס.

בעד

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

727016

99849

04/09/2019

מניות

 .10לאשר את מינויה של גב' רות דהן פורטנוי ("גב' דהן") כדירקטורית
חיצונית בחברה ,לתקופת כהונה ראשונה ,בת שלוש ( )3שנים ,שתחל החל
ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית .גב' דהן 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 –  ,2000ולגמול השתתפות אשר יעמוד על סכום
בין הסכום הקבוע לסכום המזערי הקבוע בתקנות הגמול וכפי שנמסר לה על
ידי החברה .כמו כן ,גב' דהן תהיה זכאית להיכלל בהסדרי ביטוח פטור
ושיפוי של נושאי משרה בחברה.

נגד

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

727016

99849

04/09/2019

מניות

 .11לאשר את מינויו של מר רביד קימיה ("מר קימיה") כדירקטור חיצוני
בחברה ,לתקופת כהונה ראשונה ,בת שלוש ( )3שנים ,שתחל החל ממועד
אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית .מר קימיה יהא זכאי לגמול שנתי
בגובה הסכום המזערי כפי שיעודכן מעת לעת ובהתאם לדרגה שבה תסווג
החברה כפי שנקבע בתקנות החברות ( כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור
חיצוני) ,התש"ס –  ,2000ולגמול השתתפות אשר יעמוד על סכום בין הסכום
הקבוע לסכום המזערי הקבוע בתקנות הגמול וכפי שנמסר לו על ידי
החברה .כמו כן ,מר קימיה יהא זכאי להיכלל בהסדרי ביטוח פטור ושיפוי של
נושאי משרה בחברה

בעד

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

727016

99849

04/09/2019

מניות

 .12בהמשך לאישור ועדת הביקורת (והתגמול) ודירקטוריון החברה מהימים
 9ביולי  2019ו 21-ביולי  ,2019בהתאמה ,לאשר ,את התקשרות החברה
בהסכם שירותי ניהול עם קיו.פי.איי ,שהינה בשליטת מר נגר ,אשר תעמיד
לחברה את שירותיו של מר גבי נגר כמנכ"ל החברה וכמנכ"ל קרגל ,בהיקף
של משרה מלאה ,וזאת לתקופה של שלוש שנים ממועד . 16.8.2019

נגד

התעשיה האוירית לישראל בע"מ

1127547

622920

04/09/2019

איגרות חוב

 1.1דיון והתייעצות בנוגע לבקשת החברה לעדכון אמות המידה הפיננסיות
שנקבעו בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ג')  ,לאור כניסתו לתוקף של
תקן חשבונאות בינלאומי מספר  .15רצ" ב התיקון המוצע על ידי החברה
לשטרי הנאמנות (סדרה ג')  1.2 .דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי
הנאמנים ו /או מחזיקי אגרות החוב.

דיון

התעשיה האוירית לישראל בע"מ

1133131

466585.4

04/09/2019

איגרות חוב

 .1דיון והתייעצות בנוגע לבקשת החברה בעדכון אמות המידה הפיננסיות
שנקבעו בשטר הנאמנות באגרת חוב סדרה ד' לאור כניסתו לתוקף של תקן
חשבונאות בינלאומי מספר  .15רצ" ב התיקון המוצע על ידי החברה לשטר
הנאמנות סדרה ד' .2 .דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמנים ו/או
מחזיקי אגרות החוב.

דיון

מלונות דן בע"מ

822015

2825242

04/09/2019

מניות

 .1לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור הבלתי תלוי ,מר דוד יואל רובין ,עד
לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

עקב תמיכתנו במועמד השני לא נתמוך במועמד הנ"ל

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

עקב מצב החברה לא ניתן להפריד את אחריות
המנכ"ל על הגעה למצב הנ"ל

דיון

דיון

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

מלונות דן בע"מ

822015

2825242

04/09/2019

מניות

 .2בכפוף לאישור מינויו כאמור בסעיף  1לעיל ,לאשר מחדש וללא שינוי מתן
כתב התחייבות לשיפוי ומתן כתב פטור מאחריות בהתאם לתנאים
המקובלים בחברה למר דוד יואל רובין.

נגד

מלונות דן בע"מ

822015

2825242

04/09/2019

מניות

 .3לאשר את התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר רון פדרמן ,בנו של
מר עמי פדרמן ,סגן יו" ר דירקטוריון החברה ובעל עניין בחברה ( בן דודו של
יו"ר דירקטוריון החברה ,מר מיכאל פדרמן ,שהינו בעל השליטה בחברה),
כמנהל פיתוח עסקי של החברה ,לתקופה של  3שנים ,החל מיום  22ביולי
 ,2019בתנאים כמפורט בסעיף  2לדוח זימון האסיפה.

בעד

הגמול המוצע סביר ביחס לגודל החברה ופועלה
בשוק

קדימהסטם בע"מ

1128461

69325

04/09/2019

מניות

 .1התקשרות בהסכם העסקה עם פרופ' אריאל רבל.

בעד

השכר המוצע לו הינו סביר ביחס לדרג אליו עתיד
להשתייך.

קדימהסטם בע"מ

1128461

69325

04/09/2019

מניות

 .2התקשרות בהסכם ייעוץ עם מר יוסי בן יוסף

נגד

איננו מוצאים צורך בהיקף התגמול עבורו בהתחשב
במצבה הנוכחי של החברה.

קדימהסטם בע"מ

1128461

69325

04/09/2019

מניות

 .3אישור תנאי כהונה והעסקה (למעט התגמול ההוני) של מנכ"ל החברה,
מר אפשטיין

בעד

תנאי העסקתו תואמים את קודמו בתפקיד והינם
סבירים ביחס לשוק.

קדימהסטם בע"מ

1128461

69325

04/09/2019

מניות

 .4אישור תנאי התגמול ההוני של מר אפשטיין

בעד

עקרונות התגמול ההוני תואמים את הקווים המנחים
על פי מדיניותנו.

קדימהסטם בע"מ

1128461

69325

04/09/2019

מניות

 .5אישור התקשרות בהסכמי השקעה עם פרופ' מישל רבל ומר ג' וליאן רוג'רי.

נגד

אנו סבורים כי מחיר השוק שעל פיו נקבע מחיר
ההקצאה של מניות החברה נמוך יחסית ואינו משקף
ערך כלכלי.

קדימהסטם בע"מ

1128461

69325

04/09/2019

מניות

 .6מינוי מר זיו עירוני כדירקטור חיצוני בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

הפטור אינו בנוסח מסויג ,ועל כן לא נאשרו

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

קדימהסטם בע"מ

1128461

69325

04/09/2019

מניות

 .7מינוי מר אילן הדר כדירקטור חיצוני בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון למילוי התפקיד

קדימהסטם בע"מ

1128461

69325

04/09/2019

מניות

 .8הגדלת ההון הרשום של החברה

בעד

אנו סבורים כי הגדלת ההון נדרשת ביחס למצבה של
החברה.

קדימהסטם בע"מ

1128461

69325

04/09/2019

מניות

 .9אישור התקשרות עם מר אוליביה סמואל בהסכם למתן שירותי ייעוץ

בעד

היקף ההתקשרות אינו מהותי.

ספרינג ונצ'רס בע"מ

1097344

56266

05/09/2019

מניות

 .1אישור מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה,
שטראוס לזר ושות' רואי חשבון.

בעד

למשרד רואי החשבון הידע והנסיון הדרושים על מנת
לטפל בענייני המס והביקורת של החברה

ספרינג ונצ'רס בע"מ

1097344

56266

05/09/2019

מניות

 .2אישור מינוי מחדש של מר אלי נחאיסי המכהן כדירקטור בחברה במועד
זימון האסיפה.

נגד

החברה לא העבירה לנו את שיעורי ההשתתפות,
עקב כך לא יכולנו לבחון את תפקוד הדירקטורים
במהלך ה 24-חודשים האחרונים

ספרינג ונצ'רס בע"מ

1097344

56266

05/09/2019

מניות

 .3אישור מינוי מחדש של מר זאב רפואה המכהן כדירקטור בחברה במועד
זימון האסיפה.

נגד

החברה לא העבירה לנו את שיעורי ההשתתפות,
עקב כך לא יכולנו לבחון את תפקוד הדירקטורים
במהלך ה 24-חודשים האחרונים

ספרינג ונצ'רס בע"מ

1097344

56266

05/09/2019

מניות

 .4אישור מינוי מחדש של מר אביב רפואה המכהן כדירקטור בחברה במועד
זימון האסיפה.

נגד

החברה לא העבירה לנו את שיעורי ההשתתפות,
עקב כך לא יכולנו לבחון את תפקוד הדירקטורים
במהלך ה 24-חודשים האחרונים

ספרינג ונצ'רס בע"מ

1097344

56266

05/09/2019

מניות

 .5אישור מינוי מחדש של מר עמוס עמירן המכהן כדירקטור בלתי תלוי
בחברה במועד זימון האסיפה.

נגד

החברה לא העבירה לנו את שיעורי ההשתתפות,
עקב כך לא יכולנו לבחון את תפקוד הדירקטורים
במהלך ה 24-חודשים האחרונים

ספרינג ונצ'רס בע"מ

1097344

56266

05/09/2019

מניות

 .6דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
.2018

דיון

דיון

פטרוטקס-שותפות מוגבלת

1099761

21225

05/09/2019

דיון

דיון

 .1דיון בדוח התקופתי ,לרבות הדוחות הכספיים של השותפות לשנה
יחידת השתתפות שנסתיימה ביום  ,31.12.2018אשר פורסם על ידי השותפות ביום
( 31.3.2019מס' אסמכתא .)2019-01-030604

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

פטרוטקס-שותפות מוגבלת

1099761

21225

05/09/2019

 .2דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת ,כפי
יחידת השתתפות
שנקבע על ידי הדירקטוריון.

פטרוטקס-שותפות מוגבלת

1099761

21225

05/09/2019

 .3למנות מחדש את משרד רואי החשבון סומך חייקין  KPMGלרואה
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

פטרוטקס-שותפות מוגבלת

1099761

21225

05/09/2019

 .4לאשר הוספת פסקה בסעיף  5.1בהסכם השותפות כדלקמן " :מבלי לגרוע
בכלליות האמור לעיל ,השותפות תהיה רשאית לעסוק בחיפוש ,פיתוח
והפקה של נפט וגז טבעי בשטח נכסי נפט וגז טבעי נוספים אשר ההשקעה
בהם תאושר על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי (להלן:
"הנכסים הנוספים") ,והכל בהתאם להוראות פקודת השותפויות ,ולפי
הנסיבות .השקעה בנכסים הנוספים ,אשר אינה מצריכה אישורם של מחזיקי
יחידות ההשתתפות אלא כפופה לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף
הכללי כאמור ,הינה בהתאם להחלטת מחזיקי יחידות ההשתתפות של
יחידת השתתפות
השותפות מיום ( 5.9.2019להלן" :החלטת האסיפה") .החלטת האסיפה
תעמוד בתוקפה עד ליום ( 4.9.2022להלן" :מועד הפקיעה") ,והיא ניתנת
להארכה למשך תקופות נוספות בנות שלוש שנים כל אחת ,ע"י אישור
מחודש של אסיפת מחזיקי יחידות ההשתתפות ברוב הדרוש על פי דין .ככל
שמחזיקי יחידות ההשתתפות לא יאשרו מחדש את מתווה אישור ההשקעה
בנכסים נוספים כאמור לעיל ,אזי השקעה בכל נכס נפט ,נוסף על הנכסים
שיהיו בידי השותפות במועד הפקיעה ,תחייב קבלת אישור האסיפה הכללית
של מחזיקי יחידות ההשתתפות

בעד

פטרוטקס-שותפות מוגבלת

1099761

21225

05/09/2019

 .5לאשר תיקון בהסכם הנאמנות באופן שנוסח סעיפים  3.1ו 3.2 -בהסכם
הנאמנות יוחלף בנוסח חדש כדלקמן 3.1" :ניירות ערך של השותפות ,לרבות
ניירות ערך המקנים זכות לרכישת יחידות ,יונפקו בכל דרך שתותר על פי
תקנון והנחיות הבורסה והוראות כל דין במועד הנפקתם ,ובכלל זה בדרך של
זכויות ,בדרך של הצעה לכלל הציבור ובדרך של הצעה פרטית .הנפקות של
ניירות ערך נוספים כאמור תוכלנה להיעשות בהתאם להוראות הסכם
יחידת השתתפות השותפות המוגבלת וללא צורך באישור נוסף של האסיפה הכללית של
מחזיקי היחידות 3.2 .עיתוי פרסום התשקיף או התשקיפים או דוחות הצעת
המדף ,מבנה ותנאי ההנפקה לרבות סוגי ניירות הערך שיוצעו בה ותנאיהם,
הכמות שתוצע מכל סוג ,הרכב האגדים שבהם יוצעו ניירות הערך כאמור
והמחירים ומחירי המימוש ותקופות המימוש ויתר התנאים של ניירות ערך
המירים וכן המועדים ולוחות הזמנים הכרוכים בהנפקה יקבעו על פי החלטת
השותף הכללי".

בעד

פטרוטקס-שותפות מוגבלת

1099761

21225

05/09/2019

 .6לאשר את הגדלת הון השותפות ולהסמיך את השותף הכללי לבצע גיוס
הון ,בדרך של הנפקה לציבור ו /או בדרך של זכויות ,של ניירות ערך של
השותפות ,באמצעות פרסום דוח הצעת מדף בהתאם לתשקיף המדף של
השותפות מיום .הגדלת הון השותפות וביצוע גיוס הון ,יעשו בין בגיוס אחד
יחידת השתתפות ובין במספר גיוסים ,בדרך של הנפקה ו /או הנפקות של ניירות ערך של
השותפות ,אשר יוצעו לציבור ו /או בדרך של זכויות ,באמצעות פרסום דוחות
הצעת מדף בהתאם לתשקיף המדף של השותפות מיום  .30.4.2019מבנה
ההנפקות וסכום התמורה שתגויס על פי תשקיף המדף וכל דו"ח הצעת מדף
כאמור ,יקבעו על ידי השותף הכללי

בעד

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון

נימוקים

משרד רואי החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לתפקיד

אישור סעיף זה יאפשר את הגמישות הרצויה
לשותפות לנצל הזדמנויות עסקיות העומדות בפניה

להבחנתנו ,ההסכם המובא הינו בלתי נפרד מייעוד
התיקון המובא להסכם השותפות בס''  4לעיל.
בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה ,הרי שמבנה
ההחזקות ומנגנון התמריצים הינו כזה שמייצר נוחות
לתמוך בשינויים האמורים.

ככל שס''  5לעיל לא יקבל את אישור האסיפה ,סעיף
זה יהא אפקטיבי ויאפשר לשותפות לגייס הון עפ"י
הצעת המדף המאוזכרת לעיל

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

תפרון בע"מ

1082585

66171

05/09/2019

מניות

 .1מינויה של פרופ' שושנה אנילי לכהונת דירקטורית חיצונית בחברה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

ספרינג ונצ'רס בע"מ

1097344

56266

05/09/2019

מניות

 .1אישור מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה,
שטראוס לזר ושות' רואי חשבון.

בעד

למשרד רואי החשבון הידע והנסיון הדרושים על מנת
לטפל בענייני המס והביקורת של החברה

ספרינג ונצ'רס בע"מ

1097344

56266

05/09/2019

מניות

 .2אישור מינוי מחדש של מר אלי נחאיסי המכהן כדירקטור בחברה במועד
זימון האסיפה.

נגד

החברה לא העבירה לנו את שיעורי ההשתתפות,
עקב כך לא יכולנו לבחון את תפקוד הדירקטורים
במהלך ה 24-חודשים האחרונים

ספרינג ונצ'רס בע"מ

1097344

56266

05/09/2019

מניות

 .3אישור מינוי מחדש של מר זאב רפואה המכהן כדירקטור בחברה במועד
זימון האסיפה.

נגד

החברה לא העבירה לנו את שיעורי ההשתתפות,
עקב כך לא יכולנו לבחון את תפקוד הדירקטורים
במהלך ה 24-חודשים האחרונים

ספרינג ונצ'רס בע"מ

1097344

56266

05/09/2019

מניות

 .4אישור מינוי מחדש של מר אביב רפואה המכהן כדירקטור בחברה במועד
זימון האסיפה.

נגד

החברה לא העבירה לנו את שיעורי ההשתתפות,
עקב כך לא יכולנו לבחון את תפקוד הדירקטורים
במהלך ה 24-חודשים האחרונים

ספרינג ונצ'רס בע"מ

1097344

56266

05/09/2019

מניות

 .5אישור מינוי מחדש של מר עמוס עמירן המכהן כדירקטור בלתי תלוי
בחברה במועד זימון האסיפה.

נגד

החברה לא העבירה לנו את שיעורי ההשתתפות,
עקב כך לא יכולנו לבחון את תפקוד הדירקטורים
במהלך ה 24-חודשים האחרונים

ספרינג ונצ'רס בע"מ

1097344

56266

05/09/2019

מניות

 .6דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
.2018

דיון

פטרוטקס-שותפות מוגבלת

1099761

21225

05/09/2019

 .1דיון בדוח התקופתי ,לרבות הדוחות הכספיים של השותפות לשנה
יחידת השתתפות שנסתיימה ביום  ,31.12.2018אשר פורסם על ידי השותפות ביום
( 31.3.2019מס' אסמכתא .)2019-01-030604

דיון

פטרוטקס-שותפות מוגבלת

1099761

21225

05/09/2019

 .2דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת ,כפי
יחידת השתתפות
שנקבע על ידי הדירקטוריון.

דיון

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

פטרוטקס-שותפות מוגבלת

1099761

21225

05/09/2019

 .3למנות מחדש את משרד רואי החשבון סומך חייקין  KPMGלרואה
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

פטרוטקס-שותפות מוגבלת

1099761

21225

05/09/2019

 .4לאשר הוספת פסקה בסעיף  5.1בהסכם השותפות כדלקמן " :מבלי לגרוע
בכלליות האמור לעיל ,השותפות תהיה רשאית לעסוק בחיפוש ,פיתוח
והפקה של נפט וגז טבעי בשטח נכסי נפט וגז טבעי נוספים אשר ההשקעה
בהם תאושר על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי (להלן:
"הנכסים הנוספים") ,והכל בהתאם להוראות פקודת השותפויות ,ולפי
הנסיבות .השקעה בנכסים הנוספים ,אשר אינה מצריכה אישורם של מחזיקי
יחידות ההשתתפות אלא כפופה לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף
הכללי כאמור ,הינה בהתאם להחלטת מחזיקי יחידות ההשתתפות של
יחידת השתתפות
השותפות מיום ( 5.9.2019להלן" :החלטת האסיפה") .החלטת האסיפה
תעמוד בתוקפה עד ליום ( 4.9.2022להלן" :מועד הפקיעה") ,והיא ניתנת
להארכה למשך תקופות נוספות בנות שלוש שנים כל אחת ,ע"י אישור
מחודש של אסיפת מחזיקי יחידות ההשתתפות ברוב הדרוש על פי דין .ככל
שמחזיקי יחידות ההשתתפות לא יאשרו מחדש את מתווה אישור ההשקעה
בנכסים נוספים כאמור לעיל ,אזי השקעה בכל נכס נפט ,נוסף על הנכסים
שיהיו בידי השותפות במועד הפקיעה ,תחייב קבלת אישור האסיפה הכללית
של מחזיקי יחידות ההשתתפות

בעד

פטרוטקס-שותפות מוגבלת

1099761

21225

05/09/2019

 .5לאשר תיקון בהסכם הנאמנות באופן שנוסח סעיפים  3.1ו 3.2 -בהסכם
הנאמנות יוחלף בנוסח חדש כדלקמן 3.1" :ניירות ערך של השותפות ,לרבות
ניירות ערך המקנים זכות לרכישת יחידות ,יונפקו בכל דרך שתותר על פי
תקנון והנחיות הבורסה והוראות כל דין במועד הנפקתם ,ובכלל זה בדרך של
זכויות ,בדרך של הצעה לכלל הציבור ובדרך של הצעה פרטית .הנפקות של
ניירות ערך נוספים כאמור תוכלנה להיעשות בהתאם להוראות הסכם
יחידת השתתפות השותפות המוגבלת וללא צורך באישור נוסף של האסיפה הכללית של
מחזיקי היחידות 3.2 .עיתוי פרסום התשקיף או התשקיפים או דוחות הצעת
המדף ,מבנה ותנאי ההנפקה לרבות סוגי ניירות הערך שיוצעו בה ותנאיהם,
הכמות שתוצע מכל סוג ,הרכב האגדים שבהם יוצעו ניירות הערך כאמור
והמחירים ומחירי המימוש ותקופות המימוש ויתר התנאים של ניירות ערך
המירים וכן המועדים ולוחות הזמנים הכרוכים בהנפקה יקבעו על פי החלטת
השותף הכללי".

בעד

פטרוטקס-שותפות מוגבלת

1099761

21225

05/09/2019

 .6לאשר את הגדלת הון השותפות ולהסמיך את השותף הכללי לבצע גיוס
הון ,בדרך של הנפקה לציבור ו /או בדרך של זכויות ,של ניירות ערך של
השותפות ,באמצעות פרסום דוח הצעת מדף בהתאם לתשקיף המדף של
השותפות מיום .הגדלת הון השותפות וביצוע גיוס הון ,יעשו בין בגיוס אחד
יחידת השתתפות ובין במספר גיוסים ,בדרך של הנפקה ו /או הנפקות של ניירות ערך של
השותפות ,אשר יוצעו לציבור ו /או בדרך של זכויות ,באמצעות פרסום דוחות
הצעת מדף בהתאם לתשקיף המדף של השותפות מיום  .30.4.2019מבנה
ההנפקות וסכום התמורה שתגויס על פי תשקיף המדף וכל דו"ח הצעת מדף
כאמור ,יקבעו על ידי השותף הכללי

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

משרד רואי החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לתפקיד

אישור סעיף זה יאפשר את הגמישות הרצויה
לשותפות לנצל הזדמנויות עסקיות העומדות בפניה

להבחנתנו ,ההסכם המובא הינו בלתי נפרד מייעוד
התיקון המובא להסכם השותפות בס''  4לעיל.
בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה ,הרי שמבנה
ההחזקות ומנגנון התמריצים הינו כזה שמייצר נוחות
לתמוך בשינויים האמורים.

ככל שס''  5לעיל לא יקבל את אישור האסיפה ,סעיף
זה יהא אפקטיבי ויאפשר לשותפות לגייס הון עפ"י
הצעת המדף המאוזכרת לעיל

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

תפרון בע"מ

1082585

66171

05/09/2019

מניות

 .1מינויה של פרופ' שושנה אנילי לכהונת דירקטורית חיצונית בחברה

בעד

אפולו פאוור בע"מ

1082114

22806

08/09/2019

מניות

 .1אישור הסדר ,בהתאם לסעיף  350לחוק החברות ,התשנ"ט1999-
ובהתאם לתקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר) ,התשס"ב,2002-
שעניינו הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה (סדרה  )3של החברה
בכחודש וחצי ,כך שהמועד האחרון למימוש יחול ביום ( 3.10.2019כולל)
והפחתת מחיר המימוש של כתבי האופציה (סדרה  ,)3כך שכל כתב אופציה
(סדרה  )3יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת ,במחיר של  155אג' (לא
צמוד) ,במקום מחיר מימוש של  220אג' (לא צמוד) .למצביעים במערכת
ההצבעה האלקטרונית  -בעל מניות המבקש להשתתף באסיפה הכללית
ולהצביע במסגרת ההצבעה האלקטרונית ,יציין בשדה "הערות" בטופס
ההצבעה האלקטרוני האם הינו או אינו מחזיק בכתבי אופציה (סדרה  )3של
החברה ,וככל שהינו מחזיק בכתבי אופציה (סדרה  )3של החברה ,יפרט את
כמות כתבי האופציה (סדרה  )3של החברה שבהם הוא מחזיק נכון למועד
הקובע .בעל מניות אשר לא יציין האם הינו או אינו מחזיק בכתבי אופציה
(סדרה  )3של החברה ו /או לא יפרט את כמות כתבי האופציה (סדרה  )3של
החברה שבהם הוא מחזיק ,לא תבוא הצבעתו במניין.

נגד

אפולו פאוור בע"מ

1151091

487.4782

08/09/2019

כתבי אופציה

 .1אישור הסדר ,בהתאם לסעיף  350לחוק החברות ,התשנ"ט1999-
ובהתאם לתקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר) ,התשס"ב,2002-
שעניינו הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה (סדרה  )3של החברה
בכחודש וחצי ,כך שהמועד האחרון למימוש יחול ביום ( 3.10.2019כולל)
והפחתת מחיר המימוש של כתבי האופציה (סדרה  ,)3כך שכל כתב אופציה
(סדרה  )3יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת ,במחיר של  155אג' (לא
צמוד) ,במקום מחיר מימוש של  220אג' (לא צמוד) .למצביעים במערכת
ההצבעה האלקטרונית  -מחזיק כתבי אופציה (סדרה  )3המבקש להשתתף
באסיפה הכללית ולהצביע במסגרת ההצבעה האלקטרונית,יציין בשדה
"הערות" בטופס ההצבעה האלקטרוני האם הינו או אינו מחזיק במניות של
החברה ,וככל שהינו מחזיק במניות של החברה ,יפרט את כמות המניות של
החברה שבהן הוא מחזיק נכון למועד הקובע .מחזיק כתבי אופציה (סדרה
 )3אשר לא יציין האם הינו או אינו מחזיק במניות של החברה ו /או לא יפרט
את כמות המניות של החברה שבהן הוא מחזיק ,לא תבוא הצבעתו במניין.

בעד

ההסדר המוצע מטיב עם מחזיקי האופציה

ביטוח ישיר  -השקעות פיננסיות בע"מ

1083682

2097030

08/09/2019

מניות

 .1לאשר הסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה לפי סעיף  350לחוק
החברות ,התשנ"ט 1999-ו/או סעיף (25ז)( )1לחוק לקידום התחרות
ולצמצום הריכוזיות ,התשע"ד ,2013-והכל בהתאם למפורט בסעיף 1.1
לדוח הזימון המצ"ב.

בעד

הערכת השווי של  PWCהנערכת באופן רציף מזה
שנים ,מציגה מגמת עליה בהערכת השווי ,כך
שבבחינה עיתית המחיר הוגן וגבוה מהשווי ההסטורי
של החברה.

מראה כי העניין האישי של בעלי השליטה ונושאי
המשרה בחברה הינו גבוהה ואנו בדעה כי נכון לבצע
הצעה פרטית מאשר לאפשר את ההסדר המוצע

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

ביטוח ישיר  -השקעות פיננסיות בע"מ

1083682

2097030

08/09/2019

מניות

 .2לאשר מחדש את הענקת כתבי התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות ,בעבור
מר אלעד אביבי במסגרת תפקידו כדירקטור בחברה ,בתנאים המקובלים
בחברה.

בעד

תנאי כהונתו של מר אביבי נראים לנו כסבירים
ותואמים את תנאי השוק

ב.גאון אחזקות בע"מ

1104744

143916

08/09/2019

מניות

 .1תיקון להסכם ההשקעה ,בין החברה לבין ויולה  ,בעלת שליטה בחברה,
והכל כמפורט בסעיף  2לדוח זימון האסיפה

בעד

תיקון ההסכם נראה לנו ככזה שעתיד להטיב עם
בעלי מניות המיעוט בחברה

ב.גאון אחזקות בע"מ

1104744

143916

08/09/2019

מניות

 .2אישור איחוד הון מניות החברה ותיקון התקנון ותזכיר ההתאגדות של
החברה בהתאם לכך ,והכל כמפורט בסעיף  3לדוח זימון האסיפה

בעד

אנו סבורים כי איחוד ההון הינו לטובת בעלי מניות
החברה כאשר שער המניה כיום ()28.08.2019
עומד על  40.8אגורות למניה ,בהיותו קרוב לשווי
המזערי הדרוש ע"פ תקנון הבורסה ,קרי  30אגורות
למניה.

טיב טעם הולדינגס  1בע"מ

103010

248469

08/09/2019

מניות

 .1מינוי (לראשונה) של מר נתן (נתי) גלבוע כדירקטור חיצוני בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

טיב טעם הולדינגס  1בע"מ

103010

248469

08/09/2019

מניות

 .2הענקת כתב התחייבות לשיפוי ופטור למר גלבוע

בעד

נוסח כתבי השיפוי והפטור תואמים את מדיניותנו
לעניין זה.

טיב טעם הולדינגס  1בע"מ

103010

248469

08/09/2019

מניות

 .3עדכון וחידוש הסכם שירותי ניהול עם הארגז

בעד

אנו מתרשמים כי ההסכם המוצע הינו לטובת
החברה ומהווה חיסכון בעלויותיה.

טיב טעם הולדינגס  1בע"מ

103010

248469

08/09/2019

מניות

 .4הארכה ועדכונים למדיניות תגמול לנושאי משרה

בעד

מצאנו את מדיניות התגמול המוצעת כסבירה על כלל
מרכיביה.

מגוריט ישראל בע"מ

1139195

307895

08/09/2019

מניות

 .1מינוי גב' ריטה בעל טכסא לכהונה שנייה כדירקטורית חיצונית
בדירקטוריון החברה

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

מגוריט ישראל בע"מ

1139195

307895

08/09/2019

מניות

 .2מינויו של מר עודד דולינסקי (להלן" :דולינסקי") דירקטור חיצוני
בדירקטוריון החברה

ללא המלצה

החלטת האסיפה

הורד מסדר היום

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

מגוריט ישראל בע"מ

1139195

307895

08/09/2019

מניות

 .3אישור הכללתו של מר דולינסקי בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים
ונושאי משרה בחברה ,בפוליסות עתידיות ובפוליסת POSI

מגוריט ישראל בע"מ

1139195

307895

08/09/2019

מניות

 .4מתן התחייבות לשיפוי למר דולינסקי

ללא המלצה

מגוריט ישראל בע"מ

1139195

307895

08/09/2019

מניות

 .5מתן התחייבות לפטור למר דולינסקי

ללא המלצה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

ללא המלצה

הורד מסדר היום

הורד מסדר היום

הורד מסדר היום

נימוקים

הרודיום השקעות בע"מ

1104363

57492

10/09/2019

מניות

 .1הגדלת הון המניות הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם

בעד

מבנה ההון ,בהתאם לס''  8למדיניות .בהתייחס לסך
ההון המונפק והנפרע כיום והגידול המוצע ,זה לא
מעלה חשש מהותי לפגיעה בבעלי המניות.

אודיוקודס בע"מ

1082965

1640922

10/09/2019

מניות

(To reelect Ms. Zehava Simon as a Class I Director for an )1
;additional term of three years

נגד

א .אנו מסתייגים מכהונתם של הדירקטורים
המועמדים לכהונה מחודשת בחברה וזאת לאור
מנגנון ה" דירקטוריון המדורג" הקיים בחברה

אודיוקודס בע"מ

1082965

1640922

10/09/2019

מניות

(To reelect Mr. Lior Aldema as a Class I Director for an )2
;additional term of three years

נגד

א .אנו מסתייגים מכהונתם של הדירקטורים
המועמדים לכהונה מחודשת בחברה וזאת לאור
מנגנון ה" דירקטוריון המדורג" הקיים בחברה

אודיוקודס בע"מ

1082965

1640922

10/09/2019

מניות

(To approve the compensation policy for officers and directors )3
;of the Company for the years 2019-2021

נגד

תנאי הפרישה ,השיפוי הרכיב הקבוע והרכיב ההוני
נראיים כלא סבירים לדעתנו

אודיוקודס בע"מ

1082965

1640922

10/09/2019

מניות

(To approve an amendment to the employment agreement of )4
Mr. Shabtai Adlersberg, the Company’s President and Chief
Executive Officer and a member of the Company’s Board of
;Directors

נגד

אנו מתנגדים להעברת מנגנון האופציות חלף מניות
חסומות ,החלפת מבנה ההענקה פוגמת במבנה
התמריצים להשאת ערך לחברה

אודיוקודס בע"מ

1082965

1640922

10/09/2019

מניות

(To ratify and approve the terms of employment of Mr. Lior )5
Aldema, the Company’s Chief Business Officer and Global Head
;of Sales and a member of the Company’s Board of Directors

בעד

תנאיו נראיים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
ופעילותה בשוק

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אודיוקודס בע"מ

1082965

1640922

10/09/2019

מניות

(,To ratify the appointment of Kost, Forer, Gabbay & Kasierer )6
a member of Ernst & Young Global, as the independent auditors
of the Company for the year ending December 31, 2019, and to
authorize the Board of Directors (or the Audit Committee of the
Board of Directors, if authorized by the Board) to determine the
compensation of the auditors; and

בעד

אודיוקודס בע"מ

1082965

1640922

10/09/2019

מניות

(To review and discuss the audited Consolidated Financial )7
,Statements of the Company for the year ended December 31
.2018

דיון

מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ

433011

25724

11/09/2019

מניות

 .1תיקון תקנון החברה

בעד

מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ

433011

25724

11/09/2019

מניות

סקירה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר ,2018 ,ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31
בדצמבר2018 ,

דיון

מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ

433011

25724

11/09/2019

מניות

 .3חידוש מינוי סומך חייקין ( ,)KPMGמשרד רואי חשבון ,כרואי החשבון
המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

בעד

לרו" ח ההשכלה והניסיון הנדרש לערוך ביקורת
בחברה

מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ

433011

25724

11/09/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של מר ישראל מקוב (יו"ר הדירקטוריון) לדירקטוריון החברה

בעד

הנו בעל השכלה וניסיון רלוונטיים לתפקיד .

מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ

433011

25724

11/09/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של גב' סוזנה נחום זילברברג לדירקטוריון החברה

בעד

הנו בעל השכלה וניסיון רלוונטיים לתפקיד

מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ

433011

25724

11/09/2019

מניות

 .6מינוי של מר דורון דבי לדירקטוריון החברה ,כדירקטור בלתי תלוי

בעד

הנו בעל השכלה וניסיון רלוונטיים לתפקיד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

רואה החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים לטיפול
בעניינים כספיים של החברה

א.להבנתנו ,בקשת החברה נועדה לעגן את סך ההון
הרשום הנקוב כיום במסגרת תקנון החברה.

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

קדימהסטם בע"מ

1128461

69325

11/09/2019

מניות

 .1התקשרות בהסכם העסקה עם פרופ' אריאל רבל.

בעד

השכר המוצע לו הינו סביר ביחס לדרג אליו עתיד
להשתייך.

קדימהסטם בע"מ

1128461

69325

11/09/2019

מניות

 .2התקשרות בהסכם ייעוץ עם מר יוסי בן יוסף

נגד

איננו מוצאים צורך בהיקף התגמול עבורו בהתחשב
במצבה הנוכחי של החברה.

קדימהסטם בע"מ

1128461

69325

11/09/2019

מניות

 .3אישור תנאי כהונה והעסקה (למעט התגמול ההוני) של מנכ"ל החברה,
מר אפשטיין

בעד

תנאי העסקתו תואמים את קודמו בתפקיד והינם
סבירים ביחס לשוק.

קדימהסטם בע"מ

1128461

69325

11/09/2019

מניות

 .4אישור תנאי התגמול ההוני של מר אפשטיין

בעד

עקרונות התגמול ההוני תואמים את הקווים המנחים
על פי מדיניותנו.

קדימהסטם בע"מ

1128461

69325

11/09/2019

מניות

 .5אישור התקשרות בהסכמי השקעה עם פרופ' מישל רבל ומר ג' וליאן רוג'רי.

נגד

אנו סבורים כי מחיר השוק שעל פיו נקבע מחיר
ההקצאה של מניות החברה נמוך יחסית ואינו משקף
ערך כלכלי.

קדימהסטם בע"מ

1128461

69325

11/09/2019

מניות

 .6מינוי מר זיו עירוני כדירקטור חיצוני בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

קדימהסטם בע"מ

1128461

69325

11/09/2019

מניות

 .7מינוי מר אילן הדר כדירקטור חיצוני בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון למילוי התפקיד

קדימהסטם בע"מ

1128461

69325

11/09/2019

מניות

 .8הגדלת ההון הרשום של החברה

בעד

אנו סבורים כי הגדלת ההון נדרשת ביחס למצבה של
החברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

היקף ההתקשרות אינו מהותי.

קדימהסטם בע"מ

1128461

69325

11/09/2019

מניות

 .9אישור התקשרות עם מר אוליביה סמואל בהסכם למתן שירותי ייעוץ

בעד

עשות  -אשקלון תעשיות בע"מ

312017

200908

12/09/2019

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31
בדצמבר  2018ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום  31בדצמבר
.2018

דיון

עשות  -אשקלון תעשיות בע"מ

312017

200908

12/09/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לטיפול בענייני המס
והביקורת של החברה

עשות  -אשקלון תעשיות בע"מ

312017

200908

12/09/2019

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של ד" ר קובי כגן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

עשות  -אשקלון תעשיות בע"מ

312017

200908

12/09/2019

מניות

 .4אישור מינויה מחדש של גב' מיכל בן אברהם עזרוני כדירקטורית בחברה
לתקופת כהונה נוספת

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

עשות  -אשקלון תעשיות בע"מ

312017

200908

12/09/2019

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של מר מאיר אורן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

עשות  -אשקלון תעשיות בע"מ

312017

200908

12/09/2019

מניות

 .6אישור מינויה מחדש של גב' מיכל דוננפלד כדירקטורית בחברה לתקופת
כהונה נוספת

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

עשות  -אשקלון תעשיות בע"מ

312017

200908

12/09/2019

מניות

 .7אישור מינויו מחדש של מר אהרון מרמרוש כדירקטור בלתי תלוי בחברה
לתקופת כהונה נוספת

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

החלטת האסיפה

נימוקים

עשות  -אשקלון תעשיות בע"מ

312017

200908

12/09/2019

מניות

 .8אישור מינויו מחדש של מר דן ביטון כדירקטור חיצוני בחברה ,בהתאם
לסעיף  245לחוק החברות ,לתקופת כהונה נוספת (שלישית) ,בת שלוש
שנים ,באותם תנאי כהונה

בעד

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

1080613

216339

12/09/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018

דיון

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

1080613

216339

12/09/2019

מניות

 .2אישור מינויו מחדש של מר אהוד שילוני כדירקטור בחברה ,וזאת עד
מועד האסיפה השנתית הבאה כמפורט בזימון המצ"ב

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

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

1080613

216339

12/09/2019

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר שמואל לב כדירקטור בחברה ,וזאת עד מועד
האסיפה השנתית הבאה כמפורט בזימון המצ"ב

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

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

1080613

216339

12/09/2019

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של מר אבי דרכסלר כדירקטור בחברה ,וזאת עד
מועד האסיפה השנתית הבאה כמפורט בזימון המצ"ב

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

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

1080613

216339

12/09/2019

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן ,רואי חשבון ,כרואה
החשבון המבקר של החברה ,עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי
המניות של החברה ,והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו.

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

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

1080613

216339

12/09/2019

מניות

 .6לאשר את מדיניות התגמול החדשה לעניין תנאי כהונה והעסקה של
נושאי משרה בחברה לתקופה של שלוש ( )3שנים ממועד תום תוקף
מדיניות התגמול הקיימת ,דהיינו מיום .8.12.2019

בעד

מדיניות התגמול של החברה על כלל מרכיביה
תואמת את גודלה של החברה וכן את פעילותה

לוינסקי עופר בע"מ

200014

86416

12/09/2019

מניות

דיון בדו" ח הדירקטוריון ובדו"חות הכספיים של החברה לשנים  2017ו.2018-

דיון

לוינסקי עופר בע"מ

200014

86416

12/09/2019

מניות

 .2מינוי רואי חשבון ,והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם .נוסח
ההחלטה המוצעת :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

לוינסקי עופר בע"מ

200014

86416

12/09/2019

מניות

 .3לאשר את מינויו מחדש של מר ברוך אופיר ארביב כדירקטור בחברה.
הפרטים הנדרשים לגבי מר ארביב ,לפי תקנות  26ו36-ב(א)( )10לתקנות
הדיווח ,מפורטים בפרק "פרטים נוספים" בדוח התקופתי של החברה לשנת
 2018שפורסם ביום  31במרץ  ,2019אסמכתא "( 2019-01-030799הדוח
התקופתי לשנת  )"2018ומובאים על דרך ההפניה.

נגד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

דיון

משרד רואה החשבון הנו בעל הניסיון והידע הנדרש
לביצוע ביקורות בחברה.

בהעדר נתוני השתתפות בישיבות הדירקטוריון
וועדותיו בהתאם לנדרש עפ" י מדיניותנו ,אין
באפשרותנו לבחון את נתוני השתתפותו ומידת
זמינותו של המועמד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

לוינסקי עופר בע"מ

200014

86416

12/09/2019

מניות

 .4לאשר את מינויו מחדש של מר יוסף לוינסקי כדירקטור בחברה .הפרטים
הנדרשים לגבי מר לוינסקי ,לפי תקנות  26ו36-ב(א)( )10לתקנות הדיווח,
מפורטים בפרק "פרטים נוספים" בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018
ומובאים על דרך ההפניה.

נגד

בהעדר נתוני השתתפות בישיבות הדירקטוריון
וועדותיו בהתאם לנדרש עפ" י מדיניותנו ,אין
באפשרותנו לבחון את נתוני השתתפותו ומידת
זמינותו של המועמד

לוינסקי עופר בע"מ

200014

86416

12/09/2019

מניות

 .5לאשר את מינויו מחדש של מר משה פרנסיס כדירקטור בלתי תלוי
בחברה .הפרטים הנדרשים לגבי מר פרנסיס ,לפי תקנות  26ו36-ב(א)()10
לתקנות הדיווח ,מפורטים בפרק "פרטים נוספים" בדוח התקופתי של
החברה לשנת  2018ומובאים על דרך ההפניה.

נגד

בהעדר נתוני השתתפות בישיבות הדירקטוריון
וועדותיו בהתאם לנדרש עפ" י מדיניותנו ,אין
באפשרותנו לבחון את נתוני השתתפותו ומידת
זמינותו של המועמד

לוינסקי עופר בע"מ

200014

86416

12/09/2019

מניות

 .6קביעת סכום הגמול השנתי שישולם לדירקטור הבלתי תלוי משה פרנסיס.
נוסח ההחלטה המוצעת :לאשר כי סכום הגמול השנתי שישולם לדירקטור
הבלתי תלוי משה פרנסיס יהיה בגובה הסכום המזערי שנקבע בתוספת
השנייה לתקנות החברות ( כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)
התש"ס ,2000-בהתאם לדרגת החברה.

נגד

לאור הסתייגותנו מאישור מינויו של מר פרנסיס
כדירקטור בלתי תלוי בחברה ,נאלץ להסתייג
מאישור הגמול כאמור

לוינסקי עופר בע"מ

200014

86416

12/09/2019

מניות

 .7אישור התקשרות החברה בהסכם עם א.ל.ד יחד החזקות בע"מ,
להעמדת שירותי ניהול לחברה .נוסח ההחלטה המוצעת :לאשר את
התקשרות החברה בהסכם עם א.ל.ד יחד החזקות בע"מ להעמדת שירותי
ניהול לחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום .19.9.2019

נגד

מצאנו את מנגנון המענק כמתמרץ במידה נמוכה
ותקרת מענק גבוה באופן בלתי סביר ביחס לגודלה
והיקפי פעילותה של החברה..

לוינסקי עופר בע"מ

200014

86416

12/09/2019

מניות

 .8בהתאם לאישור האסיפה הכללית של החברה מיום  ,19.9.2016ה"ה
יוסף לוינסקי וברוך אופיר ארביב מכהנים כיום כיושבי ראש דירקטוריון
וכמנהלים כלליים משותפים .תקופת כהונתם בשני התפקידים תסתיים ביום
 18.9.2019ומוצע להאריכה לתקופה של שלוש שנים נוספות .נוסח
ההחלטה המוצעת :לאשר את כהונתם של ה" ה יוסף לוינסקי וברוך אופיר
ארביב כיושבי ראש דירקטוריון וכמנהלים כלליים משותפים ,לתקופה של
שלוש שנים החל ממועד החלטת האסיפה הכללית ,בהתאם להוראות סעיף
(121ג) לחוק החברות.

נגד

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

727016

99849

15/09/2019

מניות

 .1דיון בדוחותיה הכספיים של החברה ובדיווח הדירקטוריון.

דיון

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

727016

99849

15/09/2019

מניות

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

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לטיפול בענייני המס והביקורת של החברה

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

727016

99849

15/09/2019

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

אנו מתנגדים לכהונה במקביל של מנכ"ל כיו"ר .אנו
סבורים כי בכפל כהונה כאמור קיים פוטנציאל לניגוד
עניינים בין תפקידו כיו" ר דירקטוריון המשמש בין
היתר ,כגוף המבקר של הנהלת החברה ,ומאידך
נמנה על הנהלת החברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

727016

99849

15/09/2019

מניות

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

נגד

אנו מתנגדים למינוי מנכ" ל לדירקטור על מנת לשמור
על ממשל תאיגידי בריא.

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

727016

99849

15/09/2019

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

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

727016

99849

15/09/2019

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

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

727016

99849

15/09/2019

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

727016

99849

15/09/2019

מניות

 .8אישור מינויו מחדש של מר גונן ביבר כדירקטור לתקופת כהונה נוספת
אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה שתכונס.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

727016

99849

15/09/2019

מניות

 .9אישור מינויו מחדש של מר אהוד לוריא כדירקטור לתקופת כהונה נוספת
אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה שתכונס.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

727016

99849

15/09/2019

מניות

 .10לאשר את מינויה של גב' רות דהן פורטנוי ("גב' דהן") כדירקטורית
חיצונית בחברה ,לתקופת כהונה ראשונה ,בת שלוש ( )3שנים ,שתחל החל
ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית .גב' דהן 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 –  ,2000ולגמול השתתפות אשר יעמוד על סכום
בין הסכום הקבוע לסכום המזערי הקבוע בתקנות הגמול וכפי שנמסר לה על
ידי החברה .כמו כן ,גב' דהן תהיה זכאית להיכלל בהסדרי ביטוח פטור
ושיפוי של נושאי משרה בחברה.

נגד

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

727016

99849

15/09/2019

מניות

 .11לאשר את מינויו של מר רביד קימיה ("מר קימיה") כדירקטור חיצוני
בחברה ,לתקופת כהונה ראשונה ,בת שלוש ( )3שנים ,שתחל החל ממועד
אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית .מר קימיה יהא זכאי לגמול שנתי
בגובה הסכום המזערי כפי שיעודכן מעת לעת ובהתאם לדרגה שבה תסווג
החברה כפי שנקבע בתקנות החברות ( כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור
חיצוני) ,התש"ס –  ,2000ולגמול השתתפות אשר יעמוד על סכום בין הסכום
הקבוע לסכום המזערי הקבוע בתקנות הגמול וכפי שנמסר לו על ידי
החברה .כמו כן ,מר קימיה יהא זכאי להיכלל בהסדרי ביטוח פטור ושיפוי של
נושאי משרה בחברה

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

עקב תמיכתנו במועמד השני לא נתמוך במועמד הנ"ל

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

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

727016

99849

15/09/2019

מניות

 .12בהמשך לאישור ועדת הביקורת (והתגמול) ודירקטוריון החברה מהימים
 9ביולי  2019ו 21-ביולי  ,2019בהתאמה ,לאשר ,את התקשרות החברה
בהסכם שירותי ניהול עם קיו.פי.איי ,שהינה בשליטת מר נגר ,אשר תעמיד
לחברה את שירותיו של מר גבי נגר כמנכ"ל החברה וכמנכ"ל קרגל ,בהיקף
של משרה מלאה ,וזאת לתקופה של שלוש שנים ממועד . 16.8.2019

בעד

עקב הגדרת זמן התקשרות התנאים ל 6חודשים

גבאי מניבים ופיתוח בע"מ

771014

121853

16/09/2019

מניות

 .1לאשר את מינויו של מר עמיחי קרנר כדירקטור חיצוני בדירקטוריון
החברה ,לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה
הכללית.

בעד

הנו בעל ההשכלה והניסיון הנדרש למילוי התפקיד

גבאי מניבים ופיתוח בע"מ

771014

121853

16/09/2019

מניות

 .2לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי ופטור למר עמיחי קרנר המצ"ב
כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.

בעד

בנוגע לשיפוי -בהתאם למדיניותנו ,החברה הגבילה
את סכום השיפוי כך שלא יעלה סכום מצטבר השווה
לשיעור של  25%מהונה העצמי של החברה .בנוגע
לפטור -נוסח הפטור כולל את ההחרגה הנדרשת
עפ" י מדיניותנו.

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

691212

17006288

16/09/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום
 31בדצמבר 2018

דיון

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

691212

17006288

16/09/2019

מניות

 .2לאשר דיבידנד לשנת  2019בשיעור של  ,6%לבעלים של  40,000מניות
בכורה צוברות בנות  0.00504ש"ח ע.נ .כל אחת .סכום הדיבידנד הינו
 24,000ליש"ט ,והוא צפוי להיות משולם ביום  31בדצמבר .2019

בעד

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

691212

17006288

16/09/2019

מניות

 .3למנות מחדש את משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה חשבון מבקר ואת
משרד רואי חשבון סומך חייקין כרואה חשבון מבקר ,ולהסמיך את
דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם של רואי החשבון המבקרים .באסיפה
ידווח על שכר רואי החשבון המבקרים לשנת  ,2018עבור פעולות הביקורת
ועבור שירותים נוספים ,לפי סעיפים  165ו 167-לחוק החברות.

בעד

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

691212

17006288

16/09/2019

מניות

 .4למנות את גב' תמר בר -נוי גוטלין כדירקטורית במעמד של דירקטור חיצוני
כהגדרתו בהוראה  301להוראות ניהול בנקאי תקין ,לתקופה של שלוש
שנים .מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על
הבנקים ,או אי התנגדותה ,ולא לפני חודש מרץ  .2020באסיפה תיבחר
מועמדת אחת מתוך שתי ( )2מועמדות לכהונה כדירקטור במעמד דירקטור
חיצוני כהגדרתו בהוראה  301להוראות ניהול בנקאי תקין ,אשר הוצעו על
ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים .ההצבעה לגבי כל
מועמדת תעשה בנפרד .המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל
אחת מהמועמדות לכהונה כדירקטורית .לפרטים נוספים בקשר עם מינוי
דירקטורים לדירקטוריון הבנק ,ראו סעיף  2לדוח זימון האסיפה המצ"ב ,וכן
ההצהרות וקורות החיים של המועמדות המצורפים לדיווח מיידי זה.

נגד

החלטת האסיפה

נימוקים

דיון

היקף הדיבידנד בסך של כ 102-אלפי  ₪תואם את
תנאי מניות הבכורה ולהערכתנו אין בו כדי לפגוע
בכושר ההחזר ומצבו הפיננסי של הבנק

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

התנגדותנו למינוי המועמדת הינה על רקע העדפת
המועמדת השנייה ,גב'' מירי כץ .ולא על רקע פרסונלי

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

691212

17006288

16/09/2019

מניות

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

691212

17006288

16/09/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

 .5למנות את גב' מרים (מירי) כץ כדירקטורית ,במעמד של דירקטור חיצוני
כהגדרתו בהוראה  301להוראות ניהול בנקאי תקין ,לתקופה של שלוש
שנים ,מיום  1בפברואר  ,2020בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על
הבנקים ,או אי התנגדותה .באסיפה תיבחר מועמדת אחת מתוך שתי ()2
מועמדות לכהונה כדירקטור במעמד דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301
להוראות ניהול בנקאי תקין ,אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים
בתאגידים בנקאיים .ההצבעה לגבי כל מועמדת תעשה בנפרד .המשתתפים
בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחת מהמועמדות לכהונה כדירקטורית.
לפרטים נוספים בקשר עם מינוי דירקטורים לדירקטוריון הבנק ,ראו סעיף 2
לדוח זימון האסיפה המצ"ב ,וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדות
המצורפים לדיווח מיידי זה.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לביצוע
התפקיד

 .6לאשר את הארכת תוקפה של מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק,
המצ"ב כנספח א' לדוח הזימון ,בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות,
לתקופה של עד שישה חודשים ממועד תום תוקפה של מדיניות התגמול
הנוכחית.

בעד

מדיניות התגמול על כלל רכיביה תואמת את תנאי
השוק וכן את גודלה של החברה והיקף פעילותה

רציו חיפושי נפט ( - )1992שותפות מוגבלת

394015

2949645

16/09/2019

 .1דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של השותפות לשנה
יחידת השתתפות שנסתיימה ביום  31.12.2018שפורסם ביום ( 26.3.2019אסמכתא-2019 :
. )01-025467

דיון

רציו חיפושי נפט ( - )1992שותפות מוגבלת

394015

2949645

16/09/2019

 .2למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן ,רואי חשבון ,כרואי החשבון
יחידת השתתפות המבקרים של השותפות ,לתקופה שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית
הבאה של השותפות ,ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם

בעד

רציו חיפושי נפט ( - )1992שותפות מוגבלת

394015

2949645

16/09/2019

לאשר את השתתפות השותפות בפעולות חיפושי נפט ו/או גז ,פיתוחם
והפקתם בשטח הרישיונות ,כמפורט בדוח זימון האסיפה ובדברי ההסבר
להצעת ההחלטה ,ולצורך זה( :א) לתקן את סעיף  5.1להסכם השותפות ,כך
שרישיונות  52 ,48 ,47 ,46 ,45 ,40 ,39ו 53-יכללו ברשימת הפרויקטים
יחידת השתתפות
הנזכרים בסעיף האמור; ו( -ב) לאשר שינוי ביעוד כספי השותפות ,כך
שיתרותיה הכספיות של השותפות ,כפי שתהיינה מעת לעת ,יוכלו לשמש גם
לצורך פעולות חיפוש ,פיתוח והפקה במסגרת רישיונות ,46 ,45 ,40 ,39
 52 ,48 ,47ו.53-

בעד

אנו סבורים כי התקשרות בפעילויות שכאלה הינה
חלק ממהלך העסקים התקין של השותפות ,בשים
לב להיקף המידע שהועמד לרשות המשקיעים בשלב
זה

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

1104280

339240

18/09/2019

מניות

 .1אשרור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות דירקטורים
ונושאי משרה

בעד

אחוז הפרמיה מהכיסוי בהתאם לתנאי הפוליסה
הסטנדרטית וכיסוי ה ,Run-Off-הינו סביר ביחס
לטווח המחירים הקיים בחברות בעלות שווי שוק והון
עצמי דומה

נייס בע"מ

273011

30895512

18/09/2019

מניות

To approve the reelection of Mr. David Kostman as a director .1

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

דיון

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

נייס בע"מ

273011

30895512

18/09/2019

מניות

To approve the reelection of Mr. Rimon Ben-Shaoul as a .2
director

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

נייס בע"מ

273011

30895512

18/09/2019

מניות

To approve the reelection of Mr. Yehoshua (Shuki) Ehrlich as .3
a director

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

נייס בע"מ

273011

30895512

18/09/2019

מניות

To approve the reelection of Mr. Leo Apotheker as a director .4

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

נייס בע"מ

273011

30895512

18/09/2019

מניות

To approve the reelection of Mr. Joseph (Joe) Cowan as a .5
director

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

נייס בע"מ

273011

30895512

18/09/2019

מניות

To approve the reelection of Mr. Dan Falk as an outside .6
director

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

נייס בע"מ

273011

30895512

18/09/2019

מניות

To approve the reelection of Ms. Yocheved Dvir as an outside .7
director

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

נייס בע"מ

273011

30895512

18/09/2019

מניות

To approve an amendment of Executive Equity Award Caps .8

בעד

התקרות המוצעות הינם במונחי דילול לחברה (לכל
נושא משרה בנפרד) ומוגבל בדילול מקסימלי לחברה

נייס בע"מ

273011

30895512

18/09/2019

מניות

To approve an amendment of Non-Executive Directors’ Equity .9
Award Caps

בעד

ההקצאה ההונית השנתית מוגבלת בתקרה של 250
אלפי דולרים ונראית לנו כסבירה ביחס לגודלה של
החברה

נייס בע"מ

273011

30895512

18/09/2019

מניות

To re-appoint the Company’s independent auditors and to .10
authorize the Board to set their remuneration

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

נייס בע"מ

273011

30895512

18/09/2019

מניות

The consideration of the annual financial statements .11

דיון

פייטון תעשיות בע"מ

412015

385764

18/09/2019

מניות

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018

דיון

דיון

פייטון תעשיות בע"מ

412015

385764

18/09/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רו"ח סומך  -חייקין  KPMGכרואה החשבון
המבקר של החברה ודיווח על שכרו.

בעד

עבר

רואה החשבון הנו בעל הניסיון הנדרש לבצע ביקורת
לחברה

פייטון תעשיות בע"מ

412015

385764

18/09/2019

מניות

 .3מינוי מר דוד יטיב כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

עבר

בשל מבנהו הקומפקטי של דירקטוריון החברה,
המכיל רוב של דירקטורים ב"ת ( ,)60%התרשמנו כי
האיזונים הנדרשים מפצים במידה סבירה ביחס
לשיעור הגבוה של בני המשפחה.

פייטון תעשיות בע"מ

412015

385764

18/09/2019

מניות

 .4מינוי מר דורון יטיב כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

עבר

הנו בעל ניסיון ממושך כנושא משרה בקבוצה וכי
נוכחותו בדירקטוריון החברה ,לצד אביו שאינו בעל
השליטה במישרין ,לדידנו ,אינה מייצרת חשש
בהיבט של הפרדה בין תפקיד דירקטוריון כאורגן
מפקח לבין בעלי תפקיד אקזיוקטיבי הכרוך בניהולה
השוטף של החברה.

פייטון תעשיות בע"מ

412015

385764

18/09/2019

מניות

 .5מינוי גב' שרון פיינגולד כדירקטורית בדירקטוריון החברה

בעד

עבר

הינה בעלת הניסיון וההשכלה הדרושים למילוי
התפקיד

ב.גאון אחזקות בע"מ

1104744

143916

19/09/2019

מניות

 .1תיקון להסכם ההשקעה ,בין החברה לבין ויולה  ,בעלת שליטה בחברה,
והכל כמפורט בסעיף  2לדוח זימון האסיפה

בעד

תיקון ההסכם נראה לנו ככזה שעתיד להטיב עם
בעלי מניות המיעוט בחברה

ב.גאון אחזקות בע"מ

1104744

143916

19/09/2019

מניות

 .2אישור איחוד הון מניות החברה ותיקון התקנון ותזכיר ההתאגדות של
החברה בהתאם לכך ,והכל כמפורט בסעיף  3לדוח זימון האסיפה

בעד

אנו סבורים כי איחוד ההון הינו לטובת בעלי מניות
החברה כאשר שער המניה כיום ()28.08.2019
עומד על  40.8אגורות למניה ,בהיותו קרוב לשווי
המזערי הדרוש ע"פ תקנון הבורסה ,קרי  30אגורות
למניה.

אוריין ש.מ .בע"מ

1103506

256601

19/09/2019

מניות

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

בעד

מצאנו את מדיניות התגמול המוצעת על כלל רכיביה
כתואמת את אופי וגודל החברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אוריין ש.מ .בע"מ

1103506

256601

19/09/2019

מניות

 .2מינויה לראשונה של הגב' דליה צוקרמן כדירקטורית חיצונית בחברה
לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל מיום  7בנובמבר  ,2019ואישור תנאי
כהונתה בכפוף לאישור מינויה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אוריין ש.מ .בע"מ

1103506

256601

19/09/2019

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר חן למדן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת כמפורט בסעיף  3לדוח זימון האסיפה המצ"ב

בעד

הינו בעל הניסיון הדרוש למילוי התפקיד.

אוריין ש.מ .בע"מ

1103506

256601

19/09/2019

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של מר אופיר פז -פינס כדירקטור בחברה לתקופת
כהונה נוספת כמפורט בסעיף  3לדוח זימון האסיפה המצ"ב

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אוריין ש.מ .בע"מ

1103506

256601

19/09/2019

מניות

 .5אישור מינויה מחדש של גב' הילה אמסטרדם כדירקטורית בחברה
לתקופת כהונה נוספת כמפורט בסעיף  3לדוח זימון האסיפה המצ"ב

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אוריין ש.מ .בע"מ

1103506

256601

19/09/2019

מניות

 .6אישור מינויו מחדש של מר אילן גרינבוים כדירקטור בחברה לתקופת
כהונה נוספת כמפורט בסעיף  3לדוח זימון האסיפה המצ"ב

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אוריין ש.מ .בע"מ

1103506

256601

19/09/2019

מניות

 .7אישור מינויה מחדש של גב' קרנית גולדווסר כדירקטורית בלתי תלויה
בחברה לתקופת כהונה נוספת כמפורט בסעיף  3לדוח זימון האסיפה המצ"ב

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אוריין ש.מ .בע"מ

1103506

256601

19/09/2019

מניות

 .8אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זוהר ושות',
כרואה החשבון המבקר של החברה ,לתקופת כהונה נוספת

בעד

למשרד רואה החשבון הניסיון הדרוש על מנת לערוך
שירותי ביקורת לחברה.

מיטב דש השקעות בע"מ

1081843

834666

19/09/2019

מניות

 .1אישור מינויה של גב' תמר יסעור לדירקטורית חיצונית בחברה

בעד

הנה בעלת ההשכלה והניסיון הנדרש למילוי התפקיד

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 בשל ניסיונה והשכלתה של גב'' גניגר,
הינה מתאימה לתפקיד המתואר וכי תנאי העסקתה
הינם סבירים ביחס לגודלה של החברה וכן פעילותה

תיא חברה להשקעות בע"מ

796011

147745

19/09/2019

מניות

אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב' דפנה גניגר ,בתו של מר
עמירם גניגר בעל השליטה בחברה ומנכ"ל החברה ,בתפקיד מנהלת שיווק
ופיתוח עסקי ,לתקופה של שלוש שנים החל מיום  19בספטמבר .2019

בעד

רפק תקשורת ותשתיות בע"מ

769026

148288

19/09/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה,
לשנה שהסתיימה ביום .31.12.2018

דיון

רפק תקשורת ותשתיות בע"מ

769026

148288

19/09/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של מר חיים כהן כדירקטור בחברה .נוסח ההחלטה
המוצעת :למנות מחדש את מר חיים כהן כדירקטור בחברה מר כהן יהיה
זכאי לגמול דירקטורים כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב .עוד זכאי מר
כהן להיכלל בפוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה וכן לכתב שיפוי,
והכל כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.

בעד

הנו בעל ההשכלה והניסיון הנדרש למילוי התפקיד

רפק תקשורת ותשתיות בע"מ

769026

148288

19/09/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של מר תנחום אורן כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה
המוצעת :למנות מחדש את מר תנחום אורן כדירקטור בחברה מר אורן יהיה
זכאי לגמול דירקטורים כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב .עוד זכאי מר
אורן להיכלל בפוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה.

בעד

הנו בעל ההשכלה והניסיון הנדרש למילוי התפקיד

רפק תקשורת ותשתיות בע"מ

769026

148288

19/09/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של גברת לימור דנש כדירקטורית בחברה נוסח ההצעה
המוצעת :למנות מחדש את גברת לימור דנש כדירקטורית בחברה הגב' דנש
זכאית לגמול דירקטורים כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב .עוד זכאית
הגב' דנש להיכלל בפוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה וכן לכתב
שיפוי ,והכל כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.

בעד

הנה בעלת ההשכלה והניסיון הנדרשים למילוי
התפקיד

רפק תקשורת ותשתיות בע"מ

769026

148288

19/09/2019

מניות

 .5מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם בגין שנת  2018נוסח
ההחלטה המוצעת :למנות מחדש את סומך חייקין ,רו"ח ,כרואי החשבון
המבקרים של החברה

בעד

הנו בעל הניסיון הנדרש לביצוע ביקורת לחברה

קומפיוגן בע"מ

1085208

799593

19/09/2019

מניות

To re-elect Mr. Paul Sekhri to serve as a member of the Board .1
of Directors

בעד

הנו בעל ההשכלה והניסיון הנדרשים למילוי התפקיד

קומפיוגן בע"מ

1085208

799593

19/09/2019

מניות

To elect Dr. Jean-Pierre Bizzari to serve as a member of the .2
Board of Directors

בעד

הנו בעל השכלה וניסיון נדרשים למילוי התפקיד

קומפיוגן בע"מ

1085208

799593

19/09/2019

מניות

To re-elect Dr. Anat Cohen-Dayag to serve as a member of .3
the Board of Directors

בעד

הנה בעלת ההשכלה ונייסיון ה נדרשים למילוי
התפקיד ,וכן מצאנו לנכון כי בנקודת הזמן הנוכחית
יתרון בשימורה של המנכ" לית בדירקטוריון הנוכחי

קומפיוגן בע"מ

1085208

799593

19/09/2019

מניות

To re-elect Mr. Gilead Halevy to serve as a member of the .4
Board of Directors

בעד

הנו בעל ההשכלה והניסיון הנדרשים למילוי התפקיד

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

קומפיוגן בע"מ

1085208

799593

19/09/2019

מניות

To elect Mr. Eran Perry to serve as a member of the Board of .5
Directors

בעד

הנו בעל ההשכלה והניסיון הנדרשים למילוי התפקיד

קומפיוגן בע"מ

1085208

799593

19/09/2019

מניות

To re-elect Ms. Kinneret Livnat Savitzky to serve as a member .6
of the Board of Directors

בעד

הנה בעלת ההשכלה והניסיון הנדרשים למילוי
התפקיד

קומפיוגן בע"מ

1085208

799593

19/09/2019

מניות

To re-elect Mr. Sandy Zweifach to serve as a member of the .7
Board of Directors

בעד

הנו בעל ההשכלה והניסיון הנדרשים למילוי התפקיד

קומפיוגן בע"מ

1085208

799593

19/09/2019

מניות

To increase the Company’s authorized share capital by NIS .8
, to NIS 2,000,000)one million New Israeli Shekels( 1,000,000
(two million New Israeli Shekels) divided into 200,000,000 (two
hundred million) Ordinary Shares, of a nominal value of NIS 0.01
each, and to amend and restate the Company’s Memorandum
and Articles to reflect the same, as set forth in Annexes A1 (the
Memorandum in Hebrew), A2 (the Memorandum in English) and
)the Articles(A3

בעד

מצאנו לנכון לתמוך בבקשה ,זאת בין היתר על רקע
היסטוריית הגיוסים של החברה ב 3-השנים
האחרונות  ,ומשכך ע"ב דפוס העבר ,אנו לא מוצאים
חשש לפגיעה מהותית בבעלי המניות.

קומפיוגן בע"מ

1085208

799593

19/09/2019

מניות

To approve an amendment to the Company's Compensation .9
Policy

בעד

אחוז הפרמיה מהכיסוי בהתאם לתנאי הפוליסה
המוצעת ,הינו סביר ביחס לטווח המחירים הקיים
בחברות בעלות שווי שוק והון עצמי דומה

קומפיוגן בע"מ

1085208

799593

19/09/2019

מניות

To re-appoint Kost Forer Gabbay &amp; Kasierer (a member .10
of Ernst and Young Global), as the independent registered public
accounting firm of the Company for the fiscal year ending
December 31, 2019, and until immediately following the next
annual general meeting

בעד

אפולו פאוור בע"מ

1082114

22806

22/09/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדו" ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר 2018

דיון

דיון

אפולו פאוור בע"מ

1082114

22806

22/09/2019

מניות

דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור
שירותים נוספים בשנת 2018

דיון

דיון

אפולו פאוור בע"מ

1082114

22806

22/09/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של משרד רואי החשבון שטראוס לזר ושות' ,כרואי החשבון
המבקרים של החברה ,לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה ,והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

בעד

הנו בעל הניסיון הנדרש לבצע ביקורת לחברה

הנו בעל הניסיון לביצוע ביקורת לחברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אפולו פאוור בע"מ

1082114

22806

22/09/2019

מניות

 .4הארכת כהונתו של יום טוב סמיה כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד
לאסיפה השנתית הבאה של החברה

נגד

בשל העדר נתוני השתתפות בישיבות הדירקטוריון
וועדותיו ,אין באפשרותנו לבחון את מידת זמינותו
בדירקטוריון החברה

אפולו פאוור בע"מ

1082114

22806

22/09/2019

מניות

 .5הארכת כהונתו של עודד רוזנברג כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד
לאסיפה השנתית הבאה של החברה

נגד

בשל העדר נתוני השתתפות בישיבות הדירקטוריון
וועדותיו ,אין באפשרותנו לבחון את מידת זמינותו
בדירקטוריון החברה

אפולו פאוור בע"מ

1082114

22806

22/09/2019

מניות

 .6הארכת כהונתו של ערן מימון כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד
לאסיפה השנתית הבאה של החברה

נגד

בשל העדר נתוני השתתפות בישיבות הדירקטוריון
וועדותיו ,אין באפשרותנו לבחון את מידת זמינותו
בדירקטוריון החברה

אפולו פאוור בע"מ

1082114

22806

22/09/2019

מניות

 .7הארכת כהונתה של אסתר וסטרייך כדירקטורית לתקופת כהונה נוספת
עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה

נגד

בשל העדר נתוני השתתפות בישיבות הדירקטוריון
וועדותיו ,אין באפשרותנו לבחון את מידת זמינותו
בדירקטוריון החברה

אפולו פאוור בע"מ

1082114

22806

22/09/2019

מניות

 .8הארכת כהונתו של ליאור וידר כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד
לאסיפה השנתית הבאה של החברה

נגד

בשל העדר נתוני השתתפות בישיבות הדירקטוריון
וועדותיו ,אין באפשרותנו לבחון את מידת זמינותו
בדירקטוריון החברה

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

1081165

4010121

22/09/2019

מניות

מינוי מר שלמה הנדל לדירקטור חיצוני בחברה בהתאם להוראות סעיפים
( 239א) ו( 245 -א) לחוק החברות ,מוצע לאשר את מינויו של מר שלמה
הנדל ,כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים
שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית ,זאת בהתאם להמלצת
דירקטוריון החברה מישיבתו ביום .15.8.2019

בעד

הנו בעל ההשכלה והניסיון הנדרש למילוי תפקידו

צור שמיר אחזקות בע"מ

730010

715144

22/09/2019

מניות

 .1לאשר את חידוש מינויו של יו"ר הדירקטוריון ,מר יוסי קוצ'יק ,לתקופת
כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

הנו בעל ההשכלה והניסיון הנדרש למילוי התפקיד

צור שמיר אחזקות בע"מ

730010

715144

22/09/2019

מניות

 .2לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור ,מר משה (מוקי) שנידמן ,לתקופת
כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

הנו בעל ההשכלה והניסיון הנדרש למילוי התפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

צור שמיר אחזקות בע"מ

730010

715144

22/09/2019

מניות

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

בעד

הנו בעל ההשכלה והניסיון הנדרש למילוי התפקיד

צור שמיר אחזקות בע"מ

730010

715144

22/09/2019

מניות

 .4לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור ,פרופ' דני בן שחר ,לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

הנו בעל ההשכלה והניסיון הנדרש למילוי התפקיד

צור שמיר אחזקות בע"מ

730010

715144

22/09/2019

מניות

 .5לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור הבלתי תלוי ,מר ירום אריאב,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה.

בעד

הנו בעל ההשכלה והניסיון הנדרש למילוי התפקיד

צור שמיר אחזקות בע"מ

730010

715144

22/09/2019

מניות

 .6לאשר את מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ,רואי חשבון,
כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת  2019ולתקופה שעד האסיפה
השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

הנו בעל הניסיון הנדרש לביצוע ביקורת לחברה

צור שמיר אחזקות בע"מ

730010

715144

22/09/2019

מניות

 .7דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר .2018

דיון

חירון-מסחר השקעות ומבנה תעשיה בע"מ

150011

770383

23/09/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018

דיון

חירון-מסחר השקעות ומבנה תעשיה בע"מ

150011

770383

23/09/2019

מניות

 .2הארכת כהונת רו"ח המבקר של החברה

בעד

לרואה החשבון הניסון הנדרש לביצוע בקורת לחברה

חירון-מסחר השקעות ומבנה תעשיה בע"מ

150011

770383

23/09/2019

מניות

 .3הארכת כהונת הדירקטורית גב' רונית אמיר רוט

בעד

הינה בעלת הניסיון וההשכלה הנדרשים למילוי
התפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

חירון-מסחר השקעות ומבנה תעשיה בע"מ

150011

770383

23/09/2019

מניות

 .4הארכת כהונת הדירקטור מר אימיק לוי

בעד

הנו בעל הניסיון וההשכלה הנדרשים למילוי התפקיד

חירון-מסחר השקעות ומבנה תעשיה בע"מ

150011

770383

23/09/2019

מניות

 .5מינוי מר יהודה רזניק כדירקטור חיצוני בחברה

בעד

הנו בעל הניסיון וההשכלה הנדרשים למילוי התפקיד

חירון-מסחר השקעות ומבנה תעשיה בע"מ

150011

770383

23/09/2019

מניות

 .6מינוי מר דוד אביטל כדירקטור חיצוני בחברה

נגד

במסגרת בחירה מרובה ,מר אביטל מועמד לתפקיד
מול גב'' אסתר לוי  ,לאור תמיכתנו במינויה של גב''
לוי  ,הסתייגנו ממינויו.

חירון-מסחר השקעות ומבנה תעשיה בע"מ

150011

770383

23/09/2019

מניות

 .7מינוי גב' אסתר לוי כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד

למועמדת הכישורים והניסיון הנדרשים למילוי
התפקיד

חירון-מסחר השקעות ומבנה תעשיה בע"מ

150011

770383

23/09/2019

מניות

 .8הארכת תוקף מדיניות התגמול של החברה

בעד

מדיניות התגמול של החברה הנה סבירה ביחס
לגודל והקיף פעילות החברה.

חירון-מסחר השקעות ומבנה תעשיה בע"מ

150011

770383

23/09/2019

מניות

 .9אישור התקשרות החברה ב"עסקת מסגרת" לפוליסת ביטוח אחריות
דירקטורים ונושאי משרה ,לתקופה של ( 3שלוש) שנים

בעד

שיעור הפרמיה מהכיסוי בהתאם לתנאי הפוליסה
המוצעת הנה סבירה ביחס למקובל בשוק

חירון-מסחר השקעות ומבנה תעשיה בע"מ

150011

770383

23/09/2019

מניות

 .10חידוש התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותים משפטיים מעו"ד יעל
אמיר לב-ארי לתקופה של שלוש שנים

בעד

ולהבנתנו התעריף השעתי הנגזר מההסכם הינו
נמוך מהמקובל בשוק ביחס לשירותים משפטיים
חיצוניים

חירון-מסחר השקעות ומבנה תעשיה בע"מ

150011

770383

23/09/2019

מניות

 .11אישור תנאי כהונתה והעסקתה של גב' רונית אמיר רוט ,יו" ר דירקטוריון
החברה ,לתקופה של שלוש שנים

בעד

אנו מוצאים את היקפי התגמול ביחס להיקף המשרה
ככאלו שאינם חורגים את המקובל בשוק ביחס לגודל
החברה והיקפי פעילותה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

חירון-מסחר השקעות ומבנה תעשיה בע"מ

150011

770383

23/09/2019

מניות

 .12אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אריה אמיר ,מנכ"ל החברה,
לתקופה של שלוש שנים

בעד

אנו סבורים כי התנאים המוצעים הנם סבירים
ותואמים את מידת האחריות הנגזרת מהתפקיד וכן
כי תנאיו נותרו ללא שינוי מהפעם הקודמת שבה
הובאו.

חירון-מסחר השקעות ומבנה תעשיה בע"מ

150011

770383

23/09/2019

מניות

 .13אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר דן רוזנר ,מנכ"ל החברה הבת,
לתקופה של שלוש שנים

בעד

מר רוזנר זכאי לשכר חודשי ברוטו בסך  50אלפי ,₪
בתמורה להיקף של כ 60% -משרה .אנו מוצאים את
שכר זה כמקובל ביחס לשוק.

חירון-מסחר השקעות ומבנה תעשיה בע"מ

150011

770383

23/09/2019

מניות

 .14אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר יונתן לב-ארי ,סמנכ"ל החברה
הבת ,לתקופה של שלוש שנים

בעד

תנאי ההעסקתו המוצעים הינם ללא שינוי ביחס
לתנאי העסקתו אשר נתמכה על ידנו בעבר

חירון-מסחר השקעות ומבנה תעשיה בע"מ

150011

770383

23/09/2019

מניות

 .15אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר ניל אמיר ,סמנכ"ל פיתוח
עסקי בחברה ,לתקופה של שלוש שנים

נגד

אנו סבורים כי שיעור גידול של כ 40%-הנו גבוה
ביחס לתקופה שחלפה ממועד מינויו לראשונה בשנת
 .2017ע" כ לאור העובדה כי זה מונה רק לפני
כשנתיים וכי נסיונו המועט ,באופן יחסי ,אין מקום
להשוות את שכרו ליתר הסמנכ"לים בחברה.

ארן מחקר ופיתוח ( )1982בע"מ

1085265

74653

23/09/2019

מניות

 .1עדכון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה בהתייחס לתנאי כהונה
למנכ"ל החברה בלבד

נגד

אנו סבורים כי העדכון המוצע במדיניות התגמול הינו
גבוה ביחס לביצועי החברה והיקף פעילותה

ארן מחקר ופיתוח ( )1982בע"מ

1085265

74653

23/09/2019

מניות

אישור תוספת שכר למר רן סתו ,בעל השליטה בחברה ,בגין כהונתו כמנכ"ל
החברה ,רטרואקטיבית החל מיום  1ביולי2019 ,

נגד

אנו סבורים כי העדכון המוצע ברכיב הקבוע הינו
חריג ,ולא רואים סיבה לתמוך בו נכון לנקודת זמן זו.

ארן מחקר ופיתוח ( )1982בע"מ

1085265

74653

23/09/2019

מניות

 .3אישור צמצום היקף משרתו של מר אברהם זכאי כיו" ר דירקטוריון פעיל
של החברה לשיעור של  33.3%משרה ועדכון תנאי הסקתו בהתאם החל
מיום  1בפברואר 2020 ,וכן אישור מענק פרישה

בעד

אנו סבורים כי התגמול המוצע הינו סביר ביחס
למקובל בשוק.

גלוברנדס גרופ בע"מ

1147487

389844

23/09/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2018

דיון

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

גלוברנדס גרופ בע"מ

1147487

389844

23/09/2019

מניות

 .2אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות' ,כרואה
החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה.

בעד

הנו בעל הניסיון הנדרש לביצוע ביקורת לחברה

גלוברנדס גרופ בע"מ

1147487

389844

23/09/2019

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר ירון גזית (יו"ר הדירקטוריון) ,המכהן
כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף  2.3לדוח הזימון.

בעד

הנו בעל השכלה וניסיון הרלוונטיים למילוי התפקיד

גלוברנדס גרופ בע"מ

1147487

389844

23/09/2019

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של מר גד גדעון נצר (מנכ"ל החברה) ,המכהן
כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף  2.3לדוח הזימון.

בעד

הנו בעל השכלה וניסיון הרלוונטיים למילוי התפקיד

גלוברנדס גרופ בע"מ

1147487

389844

23/09/2019

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של מר אייל פישמן ,המכהן כדירקטור בחברה,
לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה ,כמפורט בסעיף  2.3לדוח הזימון.

בעד

הנו בעל השכלה וניסיון הרלוונטיים למילוי התפקיד

גלוברנדס גרופ בע"מ

1147487

389844

23/09/2019

מניות

 .6אישור מינויו מחדש של יאיר גלר ,המכהן כדירקטור בחברה ,לתקופת
כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה,
כמפורט בסעיף  2.3לדוח הזימון.

בעד

הנו בעל השכלה וניסיון הרלוונטיים למילוי התפקיד

גלוברנדס גרופ בע"מ

1147487

389844

23/09/2019

מניות

 .7אישור מינויה מחדש של הגב' סיגלית סגל ( כדירקטורית בלתי תלויה),
המכהנת כדירקטורית בחברה ,לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף  2.3לדוח הזימון.

בעד

הנה בעלת השכלה והניסיון למילוי תפקידה

פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ

199018

124731

23/09/2019

מניות

To re-appoint Deloitte Israel as the independent auditor of the .1
Company for the year ending December 31, 2019, and until the
next annual general meeting of the Company’s shareholders, and
to authorize the Board of Directors of the Company to determine
their remuneration

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ

199018

124731

23/09/2019

מניות

To re-appoint Mr. Michael Gally as a member of the .2
Company’s Board of Directors, until the next annual general
meeting of the Company’s shareholders

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

בעד

To re-appoint Mr. Haim Siboni as a member of the Company’s .3
Board of Directors, until the next annual general meeting of the
Company’s shareholders

מניות

23/09/2019

124731

199018

פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

בעד

To re-appoint Mr. Shaul Gilad as a member of the Company’s .4
Board of Directors, until the next annual general meeting of the
Company’s shareholders

מניות

23/09/2019

124731

199018

פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

בעד

To re-appoint Mrs. Vered Raz-Avayo as a member of the .5
Company’s Board of Directors, until the next annual general
meeting of the Company’s shareholders

מניות

23/09/2019

124731

199018

פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

בעד

To re-appoint Mr. Ehud Aharoni as a member of the .6
Company’s Board of Directors, until the next annual general
meeting of the Company’s shareholders

מניות

23/09/2019

124731

199018

פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ

התיקון המוצע בתקנו החברה לעניין הפטור הינו
כמקובל בקרב חברות ציבוריות

בעד

To amend the Company’s Articles of Association, in the form .7
attached as Exhibit A to the Proxy Statement

מניות

23/09/2019

124731

199018

פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ

הפטור הניתן הינו בנוסח התואם את השוק וכן על פי
החוק

בעד

To approve the Company’s Amended Exculpation Letter, in .8
the form attached as Exhibit B to the Proxy Statement, and to
grant the Amended Exculpation Letter to the Company’s
.directors and office holders currently in the office (other than Mr
Haim Siboni and Ms. Sivan Siboni) as well as those who will
serve with the Company from time to time

מניות

23/09/2019

124731

199018

פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ

תנאי ההקצאה וכן היקפה נראים לנו כסבירים
במונחי דילול לחברה וכן הינם תואמים את תנאי
השוק

בעד

To grant options to purchase Ordinary Shares of the Company .9
to certain members of the Company’s Board of Directors, subject
to their reappointment as members of the Company’s Board of
Directors, as set forth in Proposal No. 5 of the Proxy Statement

מניות

23/09/2019

124731

199018

פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ

נגד

To extend the exercise period of options to purchase .10
Ordinary Shares of the Company, granted to certain members of
the Company’s Board of Directors, subject to their reappointment
as members of the Company’s Board of Directors, as set forth in
Proposal No. 5 of the Proxy Statement

מניות

23/09/2019

124731

199018

פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ

נימוקים

,אין אנו מוצאים לנכון לתמוך בהצעת הארכה זו
כאשר בשנים בהן הוענקו האופציות לאותם
 כאשר, לא נרשמה עליית ערך,הדירקטורים החברה
ההענקות התקופתיות נועדו לייצר תמריץ לטווח
, ככל שאלו לא יפקעו בתוך הכסף,ארוך וכן-הבינוני
הרי שכל בקשה שנועדה לייצר שינוי בשלב זה
חוטאת לייעודן המקורי

החלטת האסיפה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ

199018

124731

23/09/2019

מניות

To amend Mr. Gally’s terms of compensation as the .11
Chairman of the Company’s Board of Directors as set forth in
Proposal No. 6 of the Proxy Statement

בעד

אנו סבורים כי שכרו העודף של יו"ר הדירקטוריון
נובע מאחריותו העודפת והשעות הנדרשות ממנו
להשקיע מתוקף היותו יו"ר הדירקטויון ,וכן כי השכר
המוצע לו ( 15אלפי  ₪בחודש) אינו מהותי במונחי
החברה

פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ

199018

124731

23/09/2019

מניות

To decrease to NIS 1.95 the exercise price of the Options .12
granted to Magna Personnel, as set forth in Proposal No. 7 of the
Proxy Statement

בעד

אנו בדעה כי הפחתת מחיר המימוש הינה לטובת
החברה שכן תרתום ותתמרץ את עובדי חברת
 MAGNAלהמשיך לתת שירותים לחברת הבת

פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ

199018

124731

23/09/2019

מניות

Presentation of the Company’s financial statements and .13
annual report for the year ended December 31, 2018

דיון

צ.מ.ח המרמן בע"מ

1104058

232216

23/09/2019

מניות

עדכון והארכת תוקפה של התקשרות החברה בהסכם ניהול עם צמח
תשתית ,כך שצמח תשתית תמשיך להעניק לחברה שירותי ניהול באמצעות
מר חיים פייגלין ,בתפקיד מנכ" ל החברה בתנאים שהוצעו בדוח הזימון ,החל
מיום  1באוגוסט ".2019

בעד

תנאיו המוצעים נראיים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה ומעמדה בשוק

צ.מ.ח המרמן בע"מ

1104058

232216

23/09/2019

מניות

עדכון והארכת תוקפה של התקשרות החברה בהסכם ניהול עם בטליון כך
שבטליון תמשיך להעניק לחברה שירותי ניהול באמצעות מר אבי בן אברהם,
בתפקיד יו" ר דירקטוריון פעיל של החברה בתנאים שהוצעו בדוח הזימון,
החל מיום  1באוגוסט 2019

בעד

תנאיו המוצעים נראיים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה ומעמדה בשוק

צ.מ.ח המרמן בע"מ

1104058

232216

23/09/2019

מניות

 .3עדכון והארכת תוקפה של התקשרות החברה בהסכם ניהול עם בטליון כך
שבטליון תמשיך להעניק לחברה שירותי ניהול באמצעות מר רן בן אברהם,
בתפקיד משנה למנכ" ל בתנאים שהוצעו בדוח הזימון ,החל מיום  1באוגוסט
2019

בעד

תנאיו המוצעים נראיים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה ומעמדה בשוק

צ.מ.ח המרמן בע"מ

1104058

232216

23/09/2019

מניות

 .4אישור מדיניות התגמול של החברה בנוסח הרצ"ב כנספח א' לדו" ח הזימון
 ,לתקופה של שלוש שנים ממועד אישורה על ידי האסיפה הכללית באופן בו,
הוראות מדיניות התגמול המעודכנת יחולו ביחס למענק השנתי שישולם בגין
שנת  2019וביחס ליתר תנאי התגמול המשולמים לנושאי המשרה ,החל
מיום  1באוגוסט .2019

בעד

מדיניות התגמול נראת לנו כנאותה ביחס לגודל
החברה ומעמדה בשוק

אלון חיפושי גז טבעי בע"מ

1117688

435597

24/09/2019

מניות

 .1אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול חדש עם בעלת השליטה
בחברה ,אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ,לתקופה של שלוש שנים החל
מיום  26באוגוסט  ,2019בהתאם לתנאים המפורטים בדוח הזימון.

בעד

תנאי ההתקשרות נראים לנו כהוגנים ומטיבים ביחס
לתנאי השוק המקובלים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

קליל תעשיות בע"מ

797035

709607

24/09/2019

מניות

 .1מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,מר צור דבוש ,עד לתום
האסיפה השנתית הבאה.

בעד

הנו בעל ההשכלה והניסיון הנדרשים למילוי התפקיד

קליל תעשיות בע"מ

797035

709607

24/09/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,מר קובי לוי ,עד לתום
האסיפה השנתית הבאה.

בעד

הנו בעל ההשכלה והניסיון הנדרשים למילוי התפקיד

קליל תעשיות בע"מ

797035

709607

24/09/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של הדירקטורית הבלתי תלויה המכהנת בחברה ,גב' נעמי
אנוך ,עד לתום האסיפה השנתית הבאה.

בעד

הנה בעלת ההשכלה והניסיון הנדרשים למילוי
התפקיד

קליל תעשיות בע"מ

797035

709607

24/09/2019

מניות

 .4מינוי 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 עימו.

בעד

הנו בעל הניסיון הנדרש לביצוע ביקורת לחברה

קליל תעשיות בע"מ

797035

709607

24/09/2019

מניות

 .5דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב
ענייני החברה ליום  31בדצמבר .2018

דיון

קליל תעשיות בע"מ

797035

709607

24/09/2019

מניות

 .6מינוי הגב' דיאנה לבן לתקופת כהונה שניה כדירקטורית חיצונית
בדירקטוריון החברה לתקופה של שלוש שנים ,החל מיום  2באוקטובר 2019
ועד ליום  1באוקטובר ( 2022כולל).

בעד

מנרב פרויקטים בע"מ

1140243

356900

25/09/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדו" ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר 2018

דיון

דיון

מנרב פרויקטים בע"מ

1140243

356900

25/09/2019

מניות

דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור
שירותים נוספים בשנת 2018

דיון

דיון

דיון

הנה בעלתההשכלה והניסיון הנדרשים למילוי
התפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

מנרב פרויקטים בע"מ

1140243

356900

25/09/2019

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

אנו סבורים כי המשרד ראוי להענקת שירותי ביקורת
לחברה.

מנרב פרויקטים בע"מ

1140243

356900

25/09/2019

מניות

 .4הארכת כהונתו של אברהם קוזניצקי כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד
לאסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל הניסיון הנדרש למילוי התפקיד.

מנרב פרויקטים בע"מ

1140243

356900

25/09/2019

מניות

 .5הארכת כהונתו של דרור קוזניצקי כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד
לאסיפה השנתית הבאה של החברה

נגד

שיעור הדירקטורים אשר הינם בני משפחה ,לרבות
העל השליטה עצמו ,עומד על כ 50% -וגבוה
מהמקובל על ידנו.

מנרב פרויקטים בע"מ

1140243

356900

25/09/2019

מניות

 .6הארכת כהונתה של רונית קוזניצקי -אבנון כדירקטורית לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה

נגד

שיעור הדירקטורים אשר הינם בני משפחה ,לרבות
העל השליטה עצמו ,עומד על כ 50% -וגבוה
מהמקובל על ידנו.

מנרב פרויקטים בע"מ

1140243

356900

25/09/2019

מניות

 .7הארכת כהונתו של אהרון זהר כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד
לאסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

מנרב פרויקטים בע"מ

1140243

356900

25/09/2019

מניות

 .8עסקת מסגרת להתקשרויות בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה.

בעד

יחס הפרמיה מהכיסוי מקובל בקרב חברות דומות
בשוק.

גולן מוצרי פלסטיק בע"מ

1091933

240650

25/09/2019

מניות

 .1לאשר חידוש כתבי התחייבות לשיפוי בנוסח המצורף כנספח א' לדוח,
לדירקטורים ולנושאי משרה המכהנים בחברה ושיכהנו בעתיד מעת לעת,
שלקיבוץ יש עניין אישי בשיפויים

בעד

בהתאם למדיניותנו ,החברה מגבילה את סכום
השיפוי כך שלא יעלה על  25%מההון העצמי של
החברה לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים של
החברה האחרונים הידועים במועד התשלום בפועל

אלקטריאון וירלס בע"מ

368019

798836

25/09/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת  2017ולשנת 2018

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

אלקטריאון וירלס בע"מ

368019

798836

25/09/2019

מניות

 .2הארכת כהונת רו"ח המבקר של החברה

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

אלקטריאון וירלס בע"מ

368019

798836

25/09/2019

מניות

 .3הארכת כהונת מר אורן עזר כדירקטור בחברה

נגד

אנו מתנגדים לכפל כהונה של יו"ר כמנכ"ל משיקולי
ממשל תאגידי

אלקטריאון וירלס בע"מ

368019

798836

25/09/2019

מניות

 .4הארכת כהונת גב' ענת צור סגל כדירקטורית בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אלקטריאון וירלס בע"מ

368019

798836

25/09/2019

מניות

 .5הארכת כהונת מר זאב ברונפלד כדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אלקטריאון וירלס בע"מ

368019

798836

25/09/2019

מניות

 .6הארכת כהונת מר מני מור כדירקטור בחברה

נגד

בחינתנו את דיווחי החברה באשר להסכם הייעוץ של
מר מור עם החברה מעלה כי זה אינו כולל באופן
מספק מפורט ושקוף את התמורה אותה מקבל מן
החברה .על כן ,אנו סבורים כי אין מקום לתמוך
בכהונתו ,כאשר מר מור מכהן בשלב זה דירקטור
מן המניין .קל וחומר כי קיים חשש לניגודי עניינים בין
תפקידי כדירקטור לתחומי הייעוץ אוטתם מספק
( כאמור בהיעדר פרוט ושקיפות נרחבים בדיווחי

אלקטריאון וירלס בע"מ

368019

798836

25/09/2019

מניות

 .7הארכת כהונת מר אוהד שמש כדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אלקטריאון וירלס בע"מ

368019

798836

25/09/2019

מניות

 .8עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר אורן עזר ,מנכ"ל החברה ויו"ר
הדירקטוריון ומבעלי השליטה בחברה

בעד

אנו מוצאים את היקף שכרו המוצע של מר עזר
כסביר במונחי החברה ,בין היתר כאשר היקפי
התגמול המיוחסים לו הינם נמוכים בכל אמת מידה
שתבחן .היות ומר עזר הינו אחד מהמובילים
המקצועיים של החברה ומפתח הטכנולוגיה ,יחד עם
מר רומבק (ס''  9להלן) ,התייחסותנו בעניינו הינה
בזהה.

אלקטריאון וירלס בע"מ

368019

798836

25/09/2019

מניות

 .9עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר חנן רומבק ,סמנכ" ל טכנולוגיות ראשי
( )CTOשל החברה הבת אלקטרואד ,ומבעלי השליטה בחברה

בעד

אנו מוצאים את תנאי כהונתו של מר רומבק כסבירים
ביחס לביצועי החברה וגודלה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אלקטריאון וירלס בע"מ

368019

798836

25/09/2019

מניות

 .10אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר הוקאן סנדלין ,מנהל פעילות אזורי
במדינות הנורדיות בחברה נכדה של החברה שהתאגדה בשוודיה,
אלקטריאון AB

בעד

אנו מוצאים את תנאי כהונתו של מר סנדלין כסבירים
ביחס לגודלה של החברה וכן היקף פעילותה

וילי פוד השקעות בע"מ

371013

320878

25/09/2019

מניות

 .1מינוי מחדש של מר צבי ויליגר כדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

וילי פוד השקעות בע"מ

371013

320878

25/09/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של מר יוסף ויליגר כדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

וילי פוד השקעות בע"מ

371013

320878

25/09/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של מר גיל הוכבוים כדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

וילי פוד השקעות בע"מ

371013

320878

25/09/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של מר בן ציון סאו כדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

וילי פוד השקעות בע"מ

371013

320878

25/09/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של מר יעקב נבון כדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

וילי פוד השקעות בע"מ

371013

320878

25/09/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של משרד  BDOזיו האפט כרואה החשבון המבקר של
החברה.

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

וילי פוד השקעות בע"מ

371013

320878

25/09/2019

מניות

 .7מינוי גב' אביטל בר דיין כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת שלוש
שנים החל ממועד אישור האסיפה.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

וילי פוד השקעות בע"מ

371013

320878

25/09/2019

מניות

 .8מינוי מר זיו עירוני כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שניה בת
שלוש שנים החל מיום  15בדצמבר .2019

וילי פוד השקעות בע"מ

371013

320878

25/09/2019

מניות

מינוי מר רני כץ כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה ראשונה בת שלוש שנים
החל מיום  15בדצמבר .2019

וילי פוד השקעות בע"מ

371013

320878

25/09/2019

מניות

 .10דיון בדוח התקופתי לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר .2018

דיון

וילי פוד השקעות בע"מ

371013

320878

25/09/2019

מניות

 . .11מינוי מר דורון גרופר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה ראשונה בת
שלוש שנים החל מיום  15בדצמבר .2019

נגד

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

880275

25/09/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים לשנת 2018

דיון

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

880275

25/09/2019

מניות

 .2מינוי דירקטורים

נגד

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

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

880275

25/09/2019

מניות

 .3מינוי רואי חשבון וקביעת שכרם

בעד

לרו" ח הניסיון הנדרש לביצוע ביקורת לחברה

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

1081165

4010121

25/09/2019

מניות

קבלת הדוחות הכספים של החברה לשנת .2018

דיון

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

ללא המלצה

נימוקים

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

הורד מסדר היום

התנגדותנו למועמד נובעת מתמיכתנו במועמד השני
שהוצע לתפקיד ,מר זיו עירוני במסגרת הליך בחירה
מרובה

דיון

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

1081165

4010121

25/09/2019

מניות

 .2בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ( שאינו דירקטור חיצוני) מר
שלמה אליהו.

בעד

הנו בעל הניסיון וההשכלה הרלוונטיים למילוי
התפקיד

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

1081165

4010121

25/09/2019

מניות

 .3לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה ( שאינו דירקטור חיצוני) ד"ר
גבריאל פיקר.

בעד

הנו בעל הניסיון וההשכלה הרלוונטיים למילוי
התפקיד

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

1081165

4010121

25/09/2019

מניות

 .4לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה ( שאינו דירקטור חיצוני) מר
עזריאל מוסקוביץ

בעד

הנו בעל הניסיון וההשכלה הרלוונטיים למילוי
התפקיד

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

1081165

4010121

25/09/2019

מניות

 .5לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה ( שאינו דירקטור חיצוני) מר
אריה מינטקביץ

בעד

הנו בעל הניסיון וההשכלה הרלוונטיים למילוי
התפקיד

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

1081165

4010121

25/09/2019

מניות

 .6בחירה מחדש של מר שלמה אליהו לתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה

בעד

הנו בעל הניסיון וההשכלה הרלוונטיים למילוי
התפקיד

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

1081165

4010121

25/09/2019

מניות

 .7בחירה מחדש של רואי החשבון המבקרים והסמכת דירקטוריון החברה
לקבוע את שכרם

בעד

הנו בעל הניסיון הנדרש לביצוע ביקורת לחברה

פוקס-ויזל בע"מ

1087022

1324476

25/09/2019

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול לשנים 2020-2022

בעד

אנו מוצאים את מדיניות התגמול על כלל רכיביה
כסבירה.

פוקס-ויזל בע"מ

1087022

1324476

25/09/2019

מניות

 .2עדכון תנאי הכהונה והעסקה של מנכ"ל החברה ובעל שליטה בחברה
בהתאם לתגמול המוצע במדיניות תגמול  ,2020וכן הארכת הסכם
ההתקשרות עמו כמפורט בסעיף  2לדוח

בעד

העדכון נועד על מנת להתאים את תנאי העסקתו
למדיניות הגתמול המוצעת בה המלצנו לתמוך.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

פוקס-ויזל בע"מ

1087022

1324476

25/09/2019

מניות

 .3עדכון תנאי הכהונה והעסקה של מר אסף ויזל בעל שליטה בחברה
בהתאם לתגמול המוצע במדיניות תגמול  ,2020וכן הארכת הסכם
ההתקשרות עמו כמפורט בסעיף  2לדוח

בעד

העדכון נועד על מנת להתאים את תנאי העסקתו
למדיניות התגמול המוצעת בה המלצנו לתמוך.

פוקס-ויזל בע"מ

1087022

1324476

25/09/2019

מניות

 .4עדכון תנאי הכהונה והעסקה של מר אלעד ורד קרובו של בעל שליטה
בחברה בהתאם לתגמול המוצע במדיניות תגמול  ,2020וכן הארכת הסכם
ההתקשרות עמו כמפורט בסעיף  2לדוח

בעד

העדכון נועד על מנת להתאים את תנאי העסקתו
למדיניות התתמול המוצעת בה המלצנו לתמוך.

פוקס-ויזל בע"מ

1087022

1324476

25/09/2019

מניות

 .5עדכון תנאי הכהונה והעסקה של גב' מיכל ריבקינד פוקס ,קרובה של בעל
שליטה בחברה ,בהתאם לתגמול המוצע במדיניות תגמול  ,2020וכן הארכת
הסכם ההתקשרות עמה כמפורט בסעיף  2לדוח

בעד

העדכון נועד על מנת להתאים את תנאי העסקתה
למדיניות התגמול המוצעת בה המלצנו לתמוך.

פוקס-ויזל בע"מ

1087022

1324476

25/09/2019

מניות

 .6הארכת תוקפו של כתב השיפוי למר אברהם פוקס ,דירקטור ובעל שליטה
בחברה ,לשלוש שנים החל מיום  1.1.2020כמפורט בסעיף  3לדוח

בעד

כתב השיפוי מוגבל לכ 25% -מהונה העצמי של
החברה ותואם את מדיניותנו.

פוקס-ויזל בע"מ

1087022

1324476

25/09/2019

מניות

 .7הארכת תוקפו של כתב השיפוי למר הראל ויזל ,בעל שליטה בחברה,
דירקטור ומנכ"ל ,לשלוש שנים החל מיום  1.1.2020כמפורט בסעיף  3לדוח

בעד

כתב השיפוי מוגבל לכ 25% -מהונה העצמי של
החברה ותואם את מדיניותנו.

פוקס-ויזל בע"מ

1087022

1324476

25/09/2019

מניות

 .8הארכת תוקפו של כתב השיפוי למר אסף ויזל ,בעל שליטה בחברה,
לשלוש שנים החל מיום  1.1.2020כמפורט בסעיף  3לדוח

בעד

כתב השיפוי מוגבל לכ 25% -מהונה העצמי של
החברה ותואם את מדיניותנו.

פוקס-ויזל בע"מ

1087022

1324476

25/09/2019

מניות

 .9הארכת תוקפו של כתב השיפוי למר אלעד ורד ,משנה למנכ"ל בתחום
הרכש והלוגיסטיקה וקרוב של בעל שליטה בחברה ,לשלוש שנים החל מיום
 1.1.2020כמפורט בסעיף  3לדוח

בעד

כתב השיפוי מוגבל לכ 25% -מהונה העצמי של
החברה ותואם את מדיניותנו.

פוקס-ויזל בע"מ

1087022

1324476

25/09/2019

מניות

 .10הארכת תוקפו של כתב השיפוי לגב' מיכל ריבקינד פוקס ,מנכ"לית רשת
 TCPוקרובה של בעל שליטה בחברה ,לשלוש שנים החל מיום 1.1.2020
כמפורט בסעיף  3לדוח

בעד

כתב השיפוי מוגבל לכ 25% -מהונה העצמי של
החברה ותואם את מדיניותנו.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

פוקס-ויזל בע"מ

1087022

1324476

25/09/2019

מניות

 .11עדכון שכר קבוע לנושא משרה ,מר מייקי בן ארי ,שלא בהתאם
למדיניות תגמול  2017כמפורט בסעיף  4לדוח

בעד

אנו סבורים כי העדכון המוצע תואם את שכרם של
סמנכ"לים בדרג דומה בשוק.

פוקס-ויזל בע"מ

1087022

1324476

25/09/2019

מניות

 .12עדכון שכרו החודשי הקבוע של מר אסף ויזל ,בעל שליטה בחברה
ומנכ" ל רשת פוקס ישראל שלא בהתאם למדיניות תגמול  2017כמפורט
בסעיף  5לדוח

בעד

אנו מוצאים את העדכון המוצע בשכרו כתואם את
שכרם של נושאי משרה מקבילים בחברה ובשוק.

פוקס-ויזל בע"מ

1087022

1324476

25/09/2019

מניות

 .13אישור תנאי העסקתו של תומר צ'פניק ,קרובו של בעל שליטה כמפורט
בסעיף  6לדוח

בעד

אנו סבורים כי העדכון המוצע בשכרו תואם את
קידומו בתפקיד ,ואינו חורג את רמות השכר לנושאי
משרה כפופי מנכ"ל בחברה.

פוקס-ויזל בע"מ

1087022

1324476

25/09/2019

מניות

 .14אישור עדכון הגמול החודשי ליו"ר הדירקטוריון ,מר אבי זלדמן ,בהתאם
למדיניות תגמול  2020כמפורט בסעיף  7לדוח

בעד

סך עלות העסקתו לחברה אינה חריגה ביחס
לתפקיד המוצע.

פוקס-ויזל בע"מ

1087022

1324476

25/09/2019

מניות

 .15הצעה פרטית של  4,906יחידות מניה חסומות ( )RSUלמר אסף ויזל,
בעל שליטה ומנכ" ל רשת פוקס ישראל כמפורט בסעיף  8לדוח

בעד

שווי ההקצאה נמצא על ידנו כסביר ,והיקף הדילול
תואם את מדיניותנו.

פוקס-ויזל בע"מ

1087022

1324476

25/09/2019

מניות

 .16הצעה פרטית של  4,906יחידות מניה חסומות ( )RSUלמר אלעד ורד,
משנה למנכ" ל וקרוב של בעל שליטה בחברה כמפורט בסעיף  8לדוח

בעד

שווי ההקצאה נמצא על ידנו כסביר ,והיקף הדילול
תואם את מדיניותנו.

פוקס-ויזל בע"מ

1087022

1324476

25/09/2019

מניות

 .17הצעה פרטית של  4,906יחידות מניה חסומות ( )RSUלגב' מיכל
ריבקינד פוקס ,מנכ"לית רשת  ,TCPוקרובה של בעל שליטה בחברה
כמפורט בסעיף  8לדוח

בעד

שווי ההקצאה נמצא על ידנו כסביר ,והיקף הדילול
תואם את מדיניותנו.

פוקס-ויזל בע"מ

1087022

1324476

25/09/2019

מניות

 .18הצעה פרטית של  104,483יחידות מניה חסומות ( )RSUלהראל ויזל,
מנכ" ל ובעל שליטה כמפורט בסעיף  9לדוח

בעד

שווי ההקצאה נמצא על ידנו כסביר ,והיקף הדילול
תואם את מדיניותנו.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אפריקה ישראל נכסים בע"מ

1091354

3182784

25/09/2019

מניות

 .1אישור תיקון מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון  20לחוק
החברות נוסח ההחלטה המוצעת :לאשר תיקון למדיניות התגמול של נושאי
המשרה בחברה ,אשר אושרה על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ביום
 11.5.2017למשך תקופה של  3שנים ,ועודכנה באסיפת בעלי המניות של
החברה מיום  30.4.2019וביום ( 1.7.2019להלן" :מדיניות התגמול") .עיקרי
התיקון למדיניות התגמול מפורטים בסעיף  2.1להלן ונכללים במסמך
מדיניות התגמול המתוקן המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה והינו מסומן
ביחס למסמך מדיניות התגמול שעודכנה לאחרונה ביום  .1.7.2019על 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

אפריקה ישראל נכסים בע"מ

1091354

3182784

25/09/2019

מניות

 .2אישור מתן כתבי שיפוי חדשים לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה נוסח
ההחלטה המוצעת :לאשר כי כתב השיפוי המצ" ב לדוח זימון האסיפה
כנספח ב' יחליף את כתב השיפוי הקיים הנוהג בחברה ומוענק על ידי
החברה לדירקטורים וליתר נושאי המשרה בחברה המכהנים בה ,כפי שיהיו,
מעת לעת ,לרבות מנכ"ל החברה ,והכל ביחס לעילות שאירעו ממועד אישור
האסיפה הכללית ואילך .מובהר כי כתבי השיפוי הקודמים ימשיכו לחול ביחס
לעילות אשר אירעו עד למועד האסיפה הכללית ( לפי העניין) .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

אנו בדעה כי יש להגביל את סכום השיפוי ליכולתה
הפיננסית של החברה במועד מתן השיפוי .פרקטיקה
נהוגה הינה הגבלת סכום השיפוי המקסימלי עבור
כל נושאי המשרה ,במצטבר ,לכ 25% -מהונה
העצמי של החברה בנטרול זכויות המיעוט ,במועד
תשלום השיפוי בפועל .החברה מגבילה את סכום
השיפוי ל 25%-מהונה העצמי של החברה על פי
דוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה,
שפורסמו לאחרונה לפני מועד תשלום השיפוי בפועל.

אפריקה ישראל נכסים בע"מ

1091354

3182784

25/09/2019

מניות

 .3תיקון תקנון החברה נוסח ההחלטה המוצעת :לאשר את תיקון תקנון
החברה הנוכחי ,בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן המצורף לדוח זימון
האסיפה כנספח ג' (להלן" :התקנון") ( .התיקונים המוצעים לנוסח התקנון
הנוכחי ,מסומנים בנספח ג' בקו תחתי).

בעד

התיקון המוצע הינו כמקובל בקרב חברות ציבוריות

החלטת האסיפה

נימוקים

תיקון התקנו הינו בעניין מתן פטור לנושאי משרה
אשר נראה לנו כסביר בנוסחו

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אפריקה ישראל נכסים בע"מ

1091354

3182784

25/09/2019

מניות

 .4אישור מתן כתבי פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה נוסח
ההחלטה המוצעת :בכפוף לאישור החלטת מדיניות התגמול ,לאשר מתן
כתבי פטור בנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה כנספח ד' לדירקטורים
ולנושאי משרה בחברה ,כפי שיכהנו בחברה ,מעת לעת ,ולרבות מנכ"ל
החברה  .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

אפריקה ישראל נכסים בע"מ

1091354

3182784

25/09/2019

מניות

 .5מינוי רואי חשבון מבקרים נוסח ההחלטה המוצעת :למנות את משרד
קוסט פורר גבאי את קסירר ( )EYכרואה החשבון המבקר החדש של
החברה ,בתוקף החל ממועד האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה
השנתית הבאה של החברה ,וזאת חלף משרד רואה חשבון סומך חייקין
ושות' ומשרד רואי חשבון דלויט ,בריטמן ,אלמגור ,זהר ושות' .

בעד

קבוצת גולף א .ק .בע"מ

1096148

94522

25/09/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר  2017ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31
בדצמבר .2017

דיון

החלטת האסיפה

נימוקים

אנו נתמוך במתן פטור לכל נושאי המשרה ,לרבות
בעלי שליטה וקרוביהם ,בתנאי שייכתב בתקנון
ובכלל כתבי הפטור של החברה לדירקטורים ונושאי
המשרה בה כי 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 .כמו כן ,ההתניה
האמורה תעוגן לפי המוצע בתיקון בסעיף  3לעיל,
ועל כן נתמוך בסעיף זה.

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

קבוצת גולף א .ק .בע"מ

1096148

94522

25/09/2019

מניות

 .2דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר  2018ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31
בדצמבר .2018

דיון

דיון

קבוצת גולף א .ק .בע"מ

1096148

94522

25/09/2019

מניות

 .3אישור מינויים מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה ,משרד
רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר ,עד לתום האסיפה הכללית
השנתית הבאה ודיווח על שכרם לשנים  2017-2018אשר נקבע על-ידי
דירקטוריון החברה.

בעד

רו" ח הנו בעל הניסיון הנדרש לביצוע ביקורת לחברה

קבוצת גולף א .ק .בע"מ

1096148

94522

25/09/2019

מניות

 .4למנות מחדש את מר גונן ביבר (מ"מ יו"ר) כדירקטור בחברה ,לתקופת
כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

נגד

בשל שיעורם הנמוך של הדירקטורים הבלתי תלויים
בדירקטוריון החברה ,נסתייג מהמינוי.

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

קבוצת גולף א .ק .בע"מ

1096148

94522

25/09/2019

מניות

 .5למנות מחדש את מר אבי פישר כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה
נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

נגד

בשל שיעורם הנמוך של הדירקטורים הבלתי תלויים
בדירקטוריון החברה ,נסתייג מהמינוי.

קבוצת גולף א .ק .בע"מ

1096148

94522

25/09/2019

מניות

 .6למנות מחדש את גב' נופר מלובני כדירקטורית בחברה ,לתקופת כהונה
נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

נגד

בשל שיעורם הנמוך של הדירקטורים הבלתי תלויים
בדירקטוריון החברה ,נסתייג מהמינוי.

קבוצת גולף א .ק .בע"מ

1096148

94522

25/09/2019

מניות

 .7למנות מחדש את גב' סיגליה חפץ כדירקטורית בחברה ,לתקופת כהונה
נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

נגד

בשל שיעורם הנמוך של הדירקטורים הבלתי תלויים
בדירקטוריון החברה ,נסתייג מהמינוי.

נימוקים

בשל שיעורם הנמוך של הדירקטורים הבלתי תלויים
. נסתייג מהמינוי,בדירקטוריון החברה

החלטת האסיפה

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

נגד

 לתקופת כהונה, למנות מחדש את מר דורון סלע כדירקטור בחברה.8
.נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

מניות

25/09/2019

94522

1096148

 בע"מ. ק.קבוצת גולף א

בעד

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

מניות

25/09/2019

880964

1099654

אלוט בע"מ

בעד

To reelect Nadav Zohar as a Class I director, to serve until the .2
annual meeting of shareholders (or, if Proposal 1 is 2022
approved, to serve until the 2020 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

25/09/2019

880964

1099654

אלוט בע"מ

 בהתאם,מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון
. למדיניות2.2.1-2.2.3  למדיניות וכן1.1-1.2 ''לס
 אנו נסתייג,היות ומועמד לתקופת כהונה חמישית
מהמשך אישור כהונה ללא יצירת רענון בעמדות
.הדח"צים בחברה

נגד

To reelect Steven Levy as an Outside Director (as defined in .3
the Israel Companies Law) of the Company, to serve for a term
of three years commencing as of the end of his current term, or
until his office is vacated in accordance with the Company’s
.Articles of Association or the Israel Companies Law

מניות

25/09/2019

880964

1099654

אלוט בע"מ

 פטור ושיפוי. למדיניות4 ''תגמול בכירים בהתאם לס
.אינם תואמים למדיניותנו

נגד

To approve the compensation policy for officers and directors .4
.of the Company for the years 2019-2021

מניות

25/09/2019

880964

1099654

אלוט בע"מ

בעד

;To approve the reappointment of Kost Forer Gabbay &amp .5
Kasierer, a member of Ernst &amp; Young Global, as Allot’s
independent registered public accounting firm for the fiscal year
ending December 31, 2019 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

25/09/2019

880964

1099654

אלוט בע"מ

 בהתאם,שינויים בתקנון החברה ובמתכונת דיווח
 החברה פועלת לביטול מנגנון. למדיניות16 ''לס
הדירקטוריון המדורג וע" כ אנו נתמוך בכך

-1.1 '' בהתאם לס,מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון
 היות. למדיניות2.2.1-2.2.3  למדיניות וכן1.2
 אנו נתמוך,והחברה פועלת לשינוי המבנה המדורג
.במועמד לכהונה חוזרת בדירקטוריון החברה

. למדיניות14 '' בהתאם לס,מינוי רואה חשבון מבקר
התלות-שכ" ט בגין ביקורת ומס עומד במבחן אי

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אלוט בע"מ

1099654

880964

25/09/2019

מניות

To report on the business of the Company for the fiscal year .6
ended December 31, 2018, including a review of the fiscal 2018
.financial statements

דיון

אלוט בע"מ

1099654

880964

25/09/2019

מניות

To act upon any other matters that may properly come before .7
.the Annual Meeting or any adjournment or postponement thereof

דיון

אלספק הנדסה בע"מ

1090364

42660

25/09/2019

מניות

הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה ליום 31
בדצמבר 2018

דיון

אלספק הנדסה בע"מ

1090364

42660

25/09/2019

מניות

 .2אישור מינויו מחדש של הדירקטור יורם הררי עד לאסיפה השנתית הבאה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד .מנכ"ל ומייסד החברה.

אלספק הנדסה בע"מ

1090364

42660

25/09/2019

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של הדירקטור מרדכי משולם עד לאסיפה השנתית
הבאה ואישור תנאי העסקתו בהתאם לסכומים הקבועים בתוספות השנייה
והשלישית לתקנות החברות ( כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני),
התש"ס.2000-

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אלספק הנדסה בע"מ

1090364

42660

25/09/2019

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

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אלספק הנדסה בע"מ

1090364

42660

25/09/2019

מניות

 .5אישור מינויה של שגית סבאג לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת
כהונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

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

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אלספק הנדסה בע"מ

1090364

42660

25/09/2019

מניות

 .6אישור מינויו של דוד גרוסמן לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת
שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית

אלספק הנדסה בע"מ

1090364

42660

25/09/2019

מניות

 .7אישור עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של סמנכ"לית הכספים של החברה,
גב' רונית הררי ,רעייתו של בעל השליטה ,בדרך של הוספת מנגנון מענק
שנתי ,אשר יורכב מעמידה ביעדים המפורטים בדוח זימון האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

ללא המלצה

הורד מסדר היום

ללא המלצה

הורד מסדר היום

נימוקים

אלספק הנדסה בע"מ

1090364

42660

25/09/2019

מניות

 - .8אישור עדכון שכרו החודשי של מנהל הטכנולוגיות הראשי ( )CTOשל
החברה ,אורן הררי ,בנו של בעל השליטה.

בעד

שכרו המוצע הינו סביר ביחס למקובל בשוק.

אלספק הנדסה בע"מ

1090364

42660

25/09/2019

מניות

אישור מינויו של איתן לבנה לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת
שלוש שנים החל מיום  12באוקטובר 2019

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אבוג'ן בע"מ

1105055

141056

26/09/2019

מניות

Approval of an updated compensation policy for the directors .1
and other office holders of our Company, in accordance with the
requirements of the Israeli Companies Law, 5759-1999 (the
“)”Companies Law

בעד

מדיניות התגמול של החברה נראית לנו כסבירה
ותואמת את תנאי השוק

אבוג'ן בע"מ

1105055

141056

26/09/2019

מניות

The undersigned hereby confirms that he, she or it is not a .2
“controlling shareholder” (under the Companies Law, as
described in the Proxy Statement for the Meeting) and does not
”have a conflict of interest (referred to as a “personal interest
under the Companies Law, as described in the Proxy Statement
for the Meeting) in the approval of Proposal 1 [MUST
]COMPLETE

ללא המלצה

אבוג'ן בע"מ

1105055

141056

26/09/2019

מניות

Approval of our Company’s procurement of renewed . .3
,coverage under its Directors'' and Officers'' Liability, or D&O
insurance policies, effective as of October 1, 2019 (the renewal
.)date for our existing D&O insurance policies

בעד

תנאי מסגרת הביטוח נראים לנו כסבירים ותואמים
את תנאי השוק

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

דלק מערכות רכב בע"מ

829010

1487487

26/09/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום
 31בדצמבר 2018

דיון

דיון

דלק מערכות רכב בע"מ

829010

1487487

26/09/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר

בעד

למשרד רואה החשבון המוניטין והניסיון להעניק
שירותי ביקורת לחברה.

דלק מערכות רכב בע"מ

829010

1487487

26/09/2019

מניות

 .3מינוי מר אבי הראל לדירקטוריון החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

דלק מערכות רכב בע"מ

829010

1487487

26/09/2019

מניות

 .4הכללת מר אבי הראל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה
של החברה

בעד

אחוז הפרמיה מהכיסוי תואם פוליסות בשוק.

דלק מערכות רכב בע"מ

829010

1487487

26/09/2019

מניות

 .5הענקת כתבי הפטור והשיפוי של החברה בנוסח החדש לנושאי המשרה
בחברה

בעד

כתבי הפטור והשיפוי תואמים את מדיניותנו.

דלק מערכות רכב בע"מ

829010

1487487

26/09/2019

מניות

 .6הענקת כתבי הפטור והשיפוי של החברה בנוסח החדש למר גיל אגמון

בעד

כתבי הפטור והשיפוי תואמים את מדיניותנו בנושא.

דלק מערכות רכב בע"מ

829010

1487487

26/09/2019

מניות

 .7תיקון תקנון החברה בנושא שיפוי וביטוח

בעד

אנו מוצאים את התיקונים המוצעים כמקובלים.

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

מיטרוניקס בע"מ

1091065

2653914

26/09/2019

מניות

 .1מינוי גב' רוני מנינגר כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה ,כמפורט
בסעיף  1.1לדוח זימון האסיפה.

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים למילוי התקפיד.

מיטרוניקס בע"מ

1091065

2653914

26/09/2019

מניות

 .2מינוי מר שלמה לירן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה ,כמפורט
בסעיף  1.2לדוח זימון האסיפה.

בעד

בעל הידע והנסון הדרושים למילוי התקפיד

קרדן נדל" ן יזום ופיתוח בע"מ

1118447

348745

26/09/2019

מניות

 .1אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר עמוס דאבוש ,מנכ"ל החברה
הנכנס לפרטים נוספים ראה סעיף  1לדוח הזימון .הצעת החלטה :לאשר את
התקשרות קרדן נדל"ן בהסכם העסקה עם מר דאבוש ,בקשר עם תנאי
כהונתו והעסקתו כמנכ"ל קרדן נדל"ן בהיקף של משרה מלאה ותנאים
המפורטים בסעיף  1.1לדוח הזימון ולרבות אישור הצעה פרטית מהותית
למר דאבוש של  2,829,170אופציות (לא רשומות למסחר) ,הניתנות
למימוש לעד  2,829,170מניות רגילות של החברה ,בנות  1ש" ח ערך נקוב
כל אחת במסגרת תוכנית הקצאת האופציות ( )2018בהתאם למפורט בדוח
בזימון ובדוח הנוסף המפורסם במקביל לדוח הזימון בהתאם לתקנות הצעה
פרטית.

נגד

קרדן נדל" ן יזום ופיתוח בע"מ

1118447

348745

26/09/2019

מניות

 3 .2אישור תנאי הפרישה של מנכ"ל החברה היוצא ,מר מיכאל זיסמן
לפרטים נוספים ראה סעיף  2לדוח הזימון .הצעת החלטה :לאשר את אופן
והיקף התשלום של הבונוס השנתי ( כהגדרתו בדוח הזימון) למר זיסמן
במועד פרישתו וכן לאשר את פריסת התשלום ,הכל כמפורט בסעיפים
 2.2.1.1-2.2.1.2לדוח הזימון.

בעד

התנאים המוצעים נראיים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה ופעילותה

קרדן נדל" ן יזום ופיתוח בע"מ

1118447

348745

26/09/2019

מניות

 .3תיקון מדיניות התגמול של החברה בעניין חלופת תגמול משתנה למנכ"ל
החברה לפרטים נוספים ראה סעיף  3לדוח הזימון .הצעת החלטה :לאשר
את תיקון מדיניות התגמול של קרדן נדל" ן ולאמץ את התיקונים המוצעים
במדיניות התגמול המצורפת לדוח הזימון כנספח א'.

נגד

אנו מתנגדים להעאלת תקרת המענק של מנכ"ל
החברה ב 92%-לסך של  2.5מיל'' ש"ח

אס.אר .אקורד בע"מ

422014

331752

26/09/2019

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר  2018כפי שפורסם על ידי החברה ביום  31במרס 2019
(מס' אסמכתא.)2019-01-029986 :

דיון

אס.אר .אקורד בע"מ

422014

331752

26/09/2019

מניות

 .2מינוי מחדש את משרד רו" ח שטיינמץ עמינח ושות' כרואי החשבון
המבקרים של החברה לשנת  2019ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה
של בעלי מניות החברה ,והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו,
בהתאם להמלצת ועדת הביקורת כפי שתינתן.

בעד

אנו מתנגדים להעאלת תקרת המענק של מר דאבוש
ב 92%-לסך של  2.5מיל'' ש"ח

דיון

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון לביצוע
ביקורת בחברה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אס.אר .אקורד בע"מ

422014

331752

26/09/2019

מניות

 .3לאשר את מינויו מחדש של מר יאיר פודים ,המכהן כיו" ר דירקטוריון
החברה ,לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה.

בעד

הינו בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

אס.אר .אקורד בע"מ

422014

331752

26/09/2019

מניות

 .4לאשר את מינויו מחדש של מר חגי ישראלוביץ ,כדירקטור בחברה,
לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה.

בעד

הינו בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

אס.אר .אקורד בע"מ

422014

331752

26/09/2019

מניות

 .5לאשר את מינויו ,לראשונה ,של מר אברהם בניהו ,כדירקטור בחברה,
לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה.

נגד

החברה לא העבירה לנו פרטים משלימים אודות
המועמד ותהליך איתורו ועל כן אנו מתקשים לבחון
את התאמת המועמד לתפקיד

אס.אר .אקורד בע"מ

422014

331752

26/09/2019

מניות

 .6אישור מינויה לראשונה ,של גב' נעמי אנוך ,לכהונה כדירקטורית חיצונית
של החברה לתקופת כהונה בת שלוש ( )3שנים ,שתחילתה במועד אישור
האסיפה.

נגד

החברה לא העבירה לנו פרטים משלימים אודות
המועמד ותהליך איתורו ועל כן אנו מתקשים לבחון
את התאמת המועמד לתפקיד

אס.אר .אקורד בע"מ

422014

331752

26/09/2019

מניות

 .7אישור מינויו לראשונה ,של מר גיל גזית לכהונה כדירקטור חיצוני של
החברה לתקופת כהונה בת שלוש ( )3שנים ,שתחילתה במועד אישור
האסיפה.

נגד

החברה לא העבירה לנו פרטים משלימים אודות
המועמד ותהליך איתורו ועל כן אנו מתקשים לבחון
את התאמת המועמד לתפקיד

אס.אר .אקורד בע"מ

422014

331752

26/09/2019

מניות

 .8אישור החלפת התקנון הקיים של החברה בתקנון החדש ,המצורף כנספח
ב' לדוח זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מצורף לו ,למעט תקנות
העוסקות בהסדרי פטור ,שיפוי וביטוח לנושאי משרה בחברה.

בעד

התקנון המוצע נראה לנו כתואם את המקובל בקרב
חברות ציבוריות

אס.אר .אקורד בע"מ

422014

331752

26/09/2019

מניות

 .9אישור החלפת ההוראות בתקנון הקיים של החברה העוסקות בהסדרי
שיפוי וביטוח לנושאי משרה בחברה (תקנה  134על סעיפי המשנה בה
בתקנון הקיים) לנוסח הוראות הסדרי פטור ,שיפוי וביטוח לנושאי משרה
בחברה ,כמפורט בתקנות  36עד ( 39כולל) לתקנון החדש והמצורף כנספח
ב' לדוח זימון האסיפה .ככל וההחלטה על החלפת התקנות העוסקות
בפטור ,שיפוי וביטוח לנושאי משרה בחברה לא תתקבל ,יראו את נוסח
התקנות אשר בתקנון הקיים בנושא שיפוי וביטוח לנושא משרה (תקנה ,134
על סעיפי המשנה בה ,לתקנון הקיים) ,כחלק מתקנון החברה החדש

נגד

כתב הפטור של החברה אינו תואם את המקובל
בקרב חברות ציבוריות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אס.אר .אקורד בע"מ

422014

331752

26/09/2019

מניות

 .10אישור כדיבידנד סופי את דיבידנד הביניים שחולקו בסכומים ובמועדים,
כאמור בהצעת ההחלטה לעיל.

בעד

אנו סבורים כי נכון לתמוך בשיקולם של דירקטוריון
החברה לקבוע כי הדיבידנדים שחולקו (כמפורט
לעיל) יהיו הסופיים ,וזאת בכדי לנהל את צרכי
המזומנים של החברה כפי שיקבעו ע"ב שיקולי
הדירקטוריון.

אס.אר .אקורד בע"מ

422014

331752

26/09/2019

מניות

 .11אישור מחדש את מדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה ,בהתאם
לנוסח המצורף כנספח ג' לדוח זימון האסיפה.

נגד

רכיבים רבים במדיניות התגמול של החברה אינם
תואמים את תנאי השוק וכן את גודלה של החברה
וביצועיה

אס.אר .אקורד בע"מ

422014

331752

26/09/2019

מניות

 .12אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי ,מראש ובדיעבד ,בנוסח המצורף
כנספח ד' לדוח זימון האסיפה ,לגב' נעמי אנוך ,מר גיל גזית ומר אברהם
בניהו וזאת בכפוף לאישור מנויים כדירקטורים חיצוניים וכדירקטור,
בהתאמה ,בחברה והחל ממועד תחילת כהונתם.

בעד

סכופ השיפוי תואם את המקובל בקרב חברות
ציבוריות

אס.אר .אקורד בע"מ

422014

331752

26/09/2019

מניות

 .13בכפוף לאישור האסיפה את התקנון החדש ,ובהתאם למדיניות התגמול,
אישור הענקת כתבי פטור מאחריות לדירקטורים ולנושאי משרה שאינם
נמנים על בעל שליטה בחברה ו/או קרוביו ,המכהנים ו /או שיכהנו מעת לעת
בחברה ו /או בחברות שיהיו מצויות בשליטתה ( ככל שיוקמו ו/או ירכשו),
במישרין ו/או בעקיפין ,בנוסח כתב הפטור המצורף כנספח ה' לדוח זימון
האסיפה ,וזאת החל ממועד אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות
בחברה וכל עוד הזכאים לפטור מכהנים כנושאי משרה בחברה .

נגד

אס.אר .אקורד בע"מ

422014

331752

26/09/2019

מניות

 .14בכפוף לאישור האסיפה את התקנון החדש ,ובהתאם למדיניות התגמול,
אישור הענקת כתב פטור מאחריות למר עדי צים ,בהתאם לנוסח כתב
הפטור המצורף כנספח ה' לדוח זימון האסיפה ,וזאת החל ממועד אישור
האסיפה הכללית את ההתקשרות כאמור ולמשך תקופה של שלוש ( )3החל
מאותו מועד.

נגד

כתב הפטור חורג מהמקובל בקרב חברות ציבוריות

אס.אר .אקורד בע"מ

422014

331752

26/09/2019

מניות

 .15לעדכן ולהאריך את תקופת הסכם העמדת האשראי המוצע ,לתקופה
נוספת בת שלוש ( )3שנים שתחילתה ביום  1ביולי  ,2019כמפורט בסעיף
 1.12לדוח זימון האסיפה

בעד

תנאי העמדת האשראי ע"י בעל השליטה אינם
מעלים חשש לפגיעה בזויותיהם של מחזיקי מניות
מקרב הציבור

יוניטרוניקס (( )1989ר"ג) בע"מ

1083831

177405

26/09/2019

מניות

 .1אישור הצעה פרטית מהותית למנכ"ל החברה ,מר עמית הררי

בעד

אנו מוצאים את מכלול תנאי ההקצאה כסבירים
בהיותם כוללים מחיר מימוש מתמרץ למול הקיים,
וכן תקופת הבשלה התואמת למדיניותנו בנושא.

כתב הפטור חורג מהמקובל בקרב חברות ציבוריות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ

531012

40227

26/09/2019

מניות

 .1מינוי מר אבי ישראלי כדירקטור חיצוני בחברה בתוקף החל ממועד אישור
האסיפה.

בעד

שטראוס גרופ בע"מ

746016

11859891

26/09/2019

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2018אשר פורסמו על ידי החברה ביום 13
במרץ ( 2019מס' אסמכתא ,)2019-01-020559 :ללא קבלת החלטה.

דיון

שטראוס גרופ בע"מ

746016

11859891

26/09/2019

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 רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון לביצוע
ביקורת בחברה

שטראוס גרופ בע"מ

746016

11859891

26/09/2019

מניות

 .3למנות מחדש את הגב' עופרה שטראוס הפורשת על פי תור בהתאם
להוראות תקנון החברה ,כדירקטורית בחברה.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שטראוס גרופ בע"מ

746016

11859891

26/09/2019

מניות

 .4למנות מחדש את הגב' רונית חיימוביץ הפורשת על פי תור בהתאם
להוראות תקנון החברה ,כדירקטורית בחברה.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שטראוס גרופ בע"מ

746016

11859891

26/09/2019

מניות

 .5למנות מחדש את מר דוד מושביץ הפורש על פי תור בהתאם להוראות
תקנון החברה ,כדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שטראוס גרופ בע"מ

746016

11859891

26/09/2019

מניות

 .6לאשר את הארכת תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר דירקטוריון החברה,
הגב' עופרה שטראוס ,כמפורט בסעיף  3לדוח זימון האסיפה

בעד

תנאי כהונתה של גב'' שטראוס נראים לנו כסבירים
ביחס לגודלה של החברה והיקף פעילותה

החלטת האסיפה

נימוקים

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

דיון

נימוקים

החלטת האסיפה

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

מדיניו התגמול של החברה על כלל מרכיביה תואמים
את תנאי השוק וכן את גודלה ופעילותה של החברה

בעד

' המצורפת כנספח א, לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה.7
לדוח זימון האסיפה

מניות

26/09/2019

11859891

746016

שטראוס גרופ בע"מ

סכום השיפוי נראה לנו כסביר ותואם את המקובל
בקרב חברות ציבוריות

בעד

, לאשר את הארכת תוקפו של כתב התחייבות לשיפוי למר עדי שטראוס.8
 לשלוש שנים נוספות החל ממועד,דירקטור בחברה וקרוב של בעל השליטה
 לדוח זימון האסיפה5  כמפורט בסעיף,אישור האסיפה הכללית

מניות

26/09/2019

11859891

746016

שטראוס גרופ בע"מ

המשרד הינו בעל המוניטין והניסיון הנדרש על מנת
.לבקר את החברה

בעד

To re-appoint PwC Israel, Certified Public Accountants, as the .1
independent auditor of the Company for the year ending
December 31, 2019, and until the next annual general meeting of
the Company’s shareholders, and to authorize the Board of
Directors of the Company to determine their remuneration

מניות

26/09/2019

29471

1083856

טי גרופ בע"מ-סייפ

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

בעד

To re-appoint Mr. Chen Katz as a member of the Company’s .2
Board of Directors, until the next annual general meeting of the
Company’s shareholders, or, if Proposal No. 3 is approved, until
.his term expires in accordance with his class

מניות

26/09/2019

29471

1083856

טי גרופ בע"מ-סייפ

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

בעד

To re-appoint Mr. Amir Mizhar as a member of the Company’s .3
Board of Directors, until the next annual general meeting of the
Company’s shareholders, or, if Proposal No. 3 is approved, until
.his term expires in accordance with his class

מניות

26/09/2019

29471

1083856

טי גרופ בע"מ-סייפ

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

בעד

To re-appoint Mr. Shachar Daniel as a member of the .4
Company’s Board of Directors, until the next annual general
meeting of the Company’s shareholders, or, if Proposal No. 3 is
.approved, until his term expires in accordance with his class

מניות

26/09/2019

29471

1083856

טי גרופ בע"מ-סייפ

.הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

בעד

To re-appoint Mr. Eylon Geda as a member of the Company’s .5
Board of Directors, until the next annual general meeting of the
Company’s shareholders, or, if Proposal No. 3 is approved, until
.his term expires in accordance with his class

מניות

26/09/2019

29471

1083856

טי גרופ בע"מ-סייפ

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-appoint Mr. Lior Vider as member of the Company’s .6
Board of Directors, until the next annual general meeting of the
Company’s shareholders, or, if Proposal No. 3 is approved, until
.his term expires in accordance with his class

מניות

26/09/2019

29471

1083856

טי גרופ בע"מ-סייפ

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
.התפקיד

בעד

To re-appoint Ms. Noa Matzliach as member of the .7
Company’s Board of Directors, until the next annual general
meeting of the Company’s shareholders, or, if Proposal No. 3 is
.approved, until her term expires in accordance with her class

מניות

26/09/2019

29471

1083856

טי גרופ בע"מ-סייפ

התיקון המוצע להחלפת הדירקטוריון לדירקטוריון
.מדורג אינו תואם את מדיניותנו

נגד

To adopt the amended and restated articles of association, in .8
the form attached as Exhibit A to the Proxy Statement

מניות

26/09/2019

29471

1083856

טי גרופ בע"מ-סייפ

נגד

In the event Proposal No. 3 for adoption of the amended and .9
restated articles of association is not approved, to amend the
Company’s current articles of association such that the
maximum amount of indemnification payable by the Company to
each office holder and to all office holders together, individually
or in aggregate, shall not exceed the greater of 25% of the
.Company's Equity and $5,000,000, as set forth in Proposal No
.3a of the Proxy Statement

מניות

26/09/2019

29471

1083856

טי גרופ בע"מ-סייפ

אנו מתרשמים כי מדובר בסעיף טכני שאין בו כדי
.לפגוע בבעלי מניות המיעוט

בעד

To approve a reverse share split of the Company’s Ordinary .10
Shares by a ratio of up to 20:1, to be effective at the ratio and on
a date to be determined by the Board of Directors, and to amend
our Amended Articles to effect such Reverse Split, or, in the
event the Proposal No. 3 for adoption of the Amended Articles is
not approved, to amend the Current Articles accordingly, as set
.forth in the Proposal No. 4 of the Proxy Statement

מניות

26/09/2019

29471

1083856

טי גרופ בע"מ-סייפ

התיקון המוצע בכתב השיפוי אינו תואם את
.מדיניותנו

נגד

To amend the Company’s Compensation Policy, as detailed .11
.in Proposal No. 5 of the Proxy Statement

מניות

26/09/2019

29471

1083856

טי גרופ בע"מ-סייפ

נגד

Subject to approval of the Proposals No. 3 or 3a and 5 .12
above, to approve the Amended Indemnity Letter, in the form
attached as Exhibit B to the Proxy Statement, and to grant the
Amended Indemnity Letter to the Company’s directors and office
holders currently in the office, as well as those who will serve
.with the Company from time to time

מניות

26/09/2019

29471

1083856

טי גרופ בע"מ-סייפ

התיקון המוצע בכתב השיפוי אינו תואם את
.מדיניותנו

התיקון המוצע בכתב השיפוי 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

סייפ-טי גרופ בע"מ

1083856

29471

26/09/2019

מניות

Presentation of the Company’s financial statements and .13
annual report for the year ended December 31, 2018

דיון

גבאי מניבים ופיתוח בע"מ

771014

121853

26/09/2019

מניות

 .1מינוי גב' מיה גבאי-טובול ,יו" ר דירקטוריון החברה ואחותו של בעל
השליטה בחברה ,כמנכ"ל החברה

נגד

אין אנו מוצאים לנכון לאשר סעיף זה משיקולי ממשל
תאגידי תקין בחברה שהינה ציבורית

נקסטקום בע"מ

1095785

63760

02/10/2019

מניות

אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה לתקופה של  3שנים החל מיום
29.9.2019

בעד

מדיניות התגמול של החברה נראת לנו כסבירה
ביחס לגודל החברה ופעילותה בשוק.

נקסטקום בע"מ

1095785

63760

02/10/2019

מניות

אישור ,בהתאם להוראות סעיף (121ג) לחוק החברות ,לכהונת מר גיא
ישראלי ,בעל השליטה בחברה ,כיו" ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה ,לתקופה
של  3שנים נוספות החל מיום 29.9.2019

נגד

בשביל לשמור על מבנה הדירקטוריון תקין ולמנוע
ניגוד עניינים אנו מתנגדים למינוי מנכ"ל החברה
כיו"ר דירקטוריון

ישרוטל בע"מ

1080985

2685159

02/10/2019

מניות

 .1מינוי הגב' נורית נחום כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש
שנים

בעד

הנה בעלת הניסיון וההשכלה הנדרשים למילוי
תפקידה

ישרוטל בע"מ

1080985

2685159

02/10/2019

מניות

 .2מינוי מר דובי פרומוביץ' כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים

בעד

הנו בעל ההשכלה והניסיון הנדרשים למילוי התפקיד

ישרוטל בע"מ

1080985

2685159

02/10/2019

מניות

 .3מינוי רואי חשבון מבקר

בעד

רואי החשבון הנם בעלי הניסיון הנדרש לביצוע
ביקורת לחברה .כמו כן ,אנו עשויים להעריך לחיוב
כי החברה בחרה לקחת לעצמה ביקורת כפולה ע"י
 2משרדים מבקרים.

רימוני תעשיות בע"מ

1080456

535322

02/10/2019

מניות

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

דיון

רימוני תעשיות בע"מ

1080456

535322

02/10/2019

מניות

אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת
הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 2019

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

רימוני תעשיות בע"מ

1080456

535322

02/10/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של מר רפי רימוני לתפקיד של דירקטור בחברה לתקופה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

רימוני תעשיות בע"מ

1080456

535322

02/10/2019

מניות

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

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

רימוני תעשיות בע"מ

1080456

535322

02/10/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של מר גדי רימוני לתפקיד של דירקטור בחברה לתקופה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

רימוני תעשיות בע"מ

1080456

535322

02/10/2019

מניות

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

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

רימוני תעשיות בע"מ

1080456

535322

02/10/2019

מניות

 .7מינוי מחדש של ד" ר דב רייכמן לתפקיד של דירקטור בלתי תלוי בחברה
לתקופה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

רימוני תעשיות בע"מ

1080456

535322

02/10/2019

מניות

 .8אישור הארכת התקשרות בהסכם העסקה בין חברת הבת של החברה,
רימוני פלסט בע"מ לבין הגב' מיכל רימוני

בעד

תנאי ההתקשרות תואמים את תנאי השוק וכן את
היקף פעילותה של החברה

רימוני תעשיות בע"מ

1080456

535322

02/10/2019

מניות

 .9אישור חידוש מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי
משרה בחברה

בעד

מדיניות התגמול תואמת את תנאי השוק וכן את
גודלה והיקף פעילותה של החברה

אידיבי חברה לפתוח בע"מ

7980154

593795.8

02/10/2019

איגרות חוב

 .1על סדר היום .1.1 :דיווח והתייעצות בנוגע למצב החברה .1.2 .דיון
בנושא מכירת הלוואת המוכר ( כהגדרתה בדיווח החברה מיום 16.9.2019
אסמכתא .1.3 .)2019-01-096571 :דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה
ע"י הנאמנים ו /או מחזיקי אגרות החוב.

דיון

דיון

טלרד נטוורקס בע"מ

1140953

60070

02/10/2019

מניות

דיון בדו" חות הכספיים השנתיים של החברה ובדו" ח הדירקטוריון לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר ,2018

דיון

דיון

טלרד נטוורקס בע"מ

1140953

60070

02/10/2019

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

הנו בעל הניסיון הנדרש לביצוע ביקורות לחברה

טלרד נטוורקס בע"מ

1140953

60070

02/10/2019

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

הנו בעל הניסיון וההשכלה הרלוונטיים למילוי
התפקיד.

טלרד נטוורקס בע"מ

1140953

60070

02/10/2019

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

הנו בעל הניסיון וההשכלה הרלוונטיים למילוי
התפקיד

טלרד נטוורקס בע"מ

1140953

60070

02/10/2019

מניות

 .5לאשר את מינויו מחדש של ה"ה מרק לזניק ,כדירקטור בחברה ,עד
לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה ,כמפורט
בסעיף  2לדוח זימון האסיפה

בעד

הנו בעל הניסיון וההשכלה הרלוונטיים למילוי
התפקיד

טלרד נטוורקס בע"מ

1140953

60070

02/10/2019

מניות

 .6לאשר את מינויו מחדש של ה"ה שמואל בראשי ,כדירקטור בחברה ,עד
לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה ,כמפורט
בסעיף  2לדוח זימון האסיפה

בעד

הנו בעל הניסיון וההשכלה הרלוונטיים למילוי
התפקיד

טלרד נטוורקס בע"מ

1140953

60070

02/10/2019

מניות

 .7לאשר את מינויו מחדש של ה" ה סני זיו ,כדירקטור בחברה ,עד לאסיפה
הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה ,כמפורט בסעיף 2
לדוח זימון האסיפה

בעד

הנו בעל הניסיון וההשכלה הרלוונטיים למילוי
התפקיד

גבאי מניבים ופיתוח בע"מ

771014

121853

02/10/2019

מניות

 .1מינוי גב' מיה גבאי-טובול ,יו" ר דירקטוריון החברה ואחותו של בעל
השליטה בחברה ,כמנכ"ל החברה

בעד

אנו מוצאים את תנאי ההתקשרות כסבירים ביחס
לגמול המוצע לתשלום לגב'' גבאי וביחס לתוקפה של
ההתקשרות

שניב תעשיות נייר בע"מ

1080837

245551

03/10/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים והדוחות התקופתיים של החברה לשנה שנסתיימה
ביום .31.12.2018

דיון

שניב תעשיות נייר בע"מ

1080837

245551

03/10/2019

מניות

 .2חידוש מינויו של מר אברהם ברנט כדירקטור בחברה

נגד

אנו נמליץ כי לפחות שליש מחברי הדירקטוריון יהיו
דירקטורים בלתי תלויים ו/או דח"צים.

שניב תעשיות נייר בע"מ

1080837

245551

03/10/2019

מניות

 .3חידוש מינויה של הגב' הלה ברנט כדירקטור בחברה

נגד

אנו נמליץ כי לפחות שליש מחברי הדירקטוריון יהיו
דירקטורים בלתי תלויים ו/או דח"צים.

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שניב תעשיות נייר בע"מ

1080837

245551

03/10/2019

מניות

 .4חידוש מינויו של מר שלום לקס כדירקטור בחברה

נגד

אנו נמליץ כי לפחות שליש מחברי הדירקטוריון יהיו
דירקטורים בלתי תלויים ו/או דח"צים.

שניב תעשיות נייר בע"מ

1080837

245551

03/10/2019

מניות

 .5חידוש מינויו של מר אביגדור ברנט כדירקטור בחברה

נגד

אנו נמליץ כי לפחות שליש מחברי הדירקטוריון יהיו
דירקטורים בלתי תלויים ו/או דח"צים.

שניב תעשיות נייר בע"מ

1080837

245551

03/10/2019

מניות

 .6חידוש מינויו של מר דוד שיבר כדירקטור בחברה

נגד

אנו נמליץ כי לפחות שליש מחברי הדירקטוריון יהיו
דירקטורים בלתי תלויים ו/או דח"צים.

שניב תעשיות נייר בע"מ

1080837

245551

03/10/2019

מניות

 .7חידוש מינויו של מר רמי זיו כדירקטור בחברה

נגד

אנו נמליץ כי לפחות שליש מחברי הדירקטוריון יהיו
דירקטורים בלתי תלויים ו/או דח"צים.

שניב תעשיות נייר בע"מ

1080837

245551

03/10/2019

מניות

 .8מינוי מר אילן שורץ לדירקטור בחברה

נגד

אנו נמליץ כי לפחות שליש מחברי הדירקטוריון יהיו
דירקטורים בלתי תלויים ו/או דח"צים.

שניב תעשיות נייר בע"מ

1080837

245551

03/10/2019

מניות

 .9מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט ושות' כרואה החשבון
המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו של רואה
החשבון המבקר בגין פעולות הביקורת.

בעד

משרד רואי החשבון בעל המוניטין והנסיון הדרושים
לטפל בענייני המס והביקורת של החברה

איירפורט סיטי בע"מ

1095835

8507364

03/10/2019

מניות

דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר .2018

דיון

איירפורט סיטי בע"מ

1095835

8507364

03/10/2019

מניות

 .2חידוש מינוי רואה חשבון סומך -חייקין  KPMGכרואה החשבון המבקר של
החברה והסמכת דירקטוריון חברה לקבוע את שכר טרחתו.

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

איירפורט סיטי בע"מ

1095835

8507364

03/10/2019

מניות

 .3מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

איירפורט סיטי בע"מ

1095835

8507364

03/10/2019

מניות

 .4מינויו מחדש של מר איתן וולוך כדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

איירפורט סיטי בע"מ

1095835

8507364

03/10/2019

מניות

 .5מינויו מחדש של מר איתמר וולקוב כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואישור
תנאי כהונתו והעסקתו.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

איירפורט סיטי בע"מ

1095835

8507364

03/10/2019

מניות

 .6לאשר את מדיניות התגמול החדשה של החברה ,לתקופה של שלוש
שנים ,החל מיום  1בינואר .2019

בעד

מדיניות התגמול על כלל רכיביה נראית לנו כסבירה
ובהתאם לגודלה וביצועיה של החברה

איירפורט סיטי בע"מ

1095835

8507364

03/10/2019

מניות

 .7לאשר את התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ובשליטה
מלאים של מר חיים צוף ,לקבלת שירותי ניהול של יו" ר דירקטוריון פעיל
באמצעות מר חיים צוף ,בהיקף השווה ל 40%-משרה ,לתקופה של שלוש
שנים ,החל מיום  1בינואר .2019

בעד

תנאי ההתקשרות נראים לנו כסבירים ותואמים את
תנאי השוק

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

ב .יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה  1988בע"מ

1097229

137953

03/10/2019

מניות

 .1לאשר את חידוש מינויו של יו"ר הדירקטוריון ,מר יוסף ביטון ,לתקופת
כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

הינו בעל הניסיון הדרוש למילוי התפקיד.

ב .יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה  1988בע"מ

1097229

137953

03/10/2019

מניות

 .2לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור ,מר אילן ביטון ,לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

ב .יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה  1988בע"מ

1097229

137953

03/10/2019

מניות

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

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

ב .יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה  1988בע"מ

1097229

137953

03/10/2019

מניות

 .4לאשר את חידוש מינויו של הדירקטורית הבלתי תלויה ,גב' מרים בונפיל,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה.

בעד

הינה בעלת הניסיון וההשכלה הדרושים למילוי
התפקיד.

ב .יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה  1988בע"מ

1097229

137953

03/10/2019

מניות

 .5לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור הבלתי תלוי ,מר יעקב נבון,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

ב .יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה  1988בע"מ

1097229

137953

03/10/2019

מניות

 .6לאשר את הארכת כהונתו של מר גיל קרת כדירקטור חיצוני בחברה
לתקופת כהונה נוספת של  3שנים החל מיום  13באוקטובר ( 2019כהונה
שניה).

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

ב .יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה  1988בע"מ

1097229

137953

03/10/2019

מניות

 .7בכפוף לאישור הארכת כהונתו של מר גיל קרת כדירקטור חיצוני בחברה
כאמור בסעיף  1.6לעיל ,לאשר מחדש את תנאי כהונתו והעסקתו בחברה
ללא שינוי ,בהתאם למפורט בסעיף  1.7לדוח זימון האסיפה המצ"ב.

נגד

סעיף הפטור אינו תואם את מדיניותנו

ב .יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה  1988בע"מ

1097229

137953

03/10/2019

מניות

 .8לאשר את מינויו של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' ,רואי חשבון,
כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת  2019ולתקופה שעד האסיפה
השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

המשרד הינו בעל המוניטין והניסיון הדרוש להעביר
שירותי ביקורת לחברה.

ב .יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה  1988בע"מ

1097229

137953

03/10/2019

מניות

 .9דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר .2018

דיון

בתי זקוק לנפט בע"מ

2590248

5865610

03/10/2019

מניות

 .1חלוקת דיבידנד בסך של  50מיליוני דולר ארה" ב והכול כמפורט בסעיף 1
לזימון

בעד

מפעלי פ.מ.ס .מיגון בע"מ

315010

804925

03/10/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר  2018ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31
בדצמבר 2018

דיון

מפעלי פ.מ.ס .מיגון בע"מ

315010

804925

03/10/2019

מניות

 .2אישור המשך כהונתם של משרד סומך חייקין ושות' ( )KPMGכרו"ח
המבקרים של החברה ,עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה ,ודיווח על
שכרם לשנת  2018אשר נקבע על ידי דירקטוריון החברה.

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

מפעלי פ.מ.ס .מיגון בע"מ

315010

804925

03/10/2019

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר דניאל בלום כדירקטור בחברה ,בתנאים
כאמור בסעיף  2לדוח זימון האסיפה.

נגד

היקף בני המשפחה בדירקטוריון החברה נראה לנו
כחורג מהמקובל בשוק

החלוקה אינה צפויה לפגוע בהתחייבויות החברה.

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

מפעלי פ.מ.ס .מיגון בע"מ

315010

804925

03/10/2019

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של מר אבי בלום כדירקטור בחברה ,בתנאים כאמור
בסעיף  2לדוח זימון האסיפה.

נגד

היקף בני המשפחה בדירקטוריון החברה נראה לנו
כחורג מהמקובל בשוק

מפעלי פ.מ.ס .מיגון בע"מ

315010

804925

03/10/2019

מניות

 .5אישור מינוייה מחדש של גב' דבורה פרנקנטל כדירקטור בחברה ,בתנאים
כאמור בסעיף  2לדוח זימון האסיפה.

נגד

היקף בני המשפחה בדירקטוריון החברה נראה לנו
כחורג מהמקובל בשוק

מפעלי פ.מ.ס .מיגון בע"מ

315010

804925

03/10/2019

מניות

 .6אישור מינויו מחדש של מר יעקב יחיאלי כדירקטור בחברה ,בתנאים
כאמור בסעיף  2לדוח זימון האסיפה.

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בדירקטוריון
החברה עומד על כ 28%-והינו נמוך מהמקובל בשוק

מפעלי פ.מ.ס .מיגון בע"מ

315010

804925

03/10/2019

מניות

 .7אישור מינויו מחדש של מר גרשון בן ברוך כדירקטור בחברה ,בתנאים
כאמור בסעיף  2לדוח זימון האסיפה.

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה הינו נמוך
מהמקובל בשוק

מפעלי פ.מ.ס .מיגון בע"מ

315010

804925

03/10/2019

מניות

 .8אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה

בעד

מדיניות התגמול נראית לנו כסבירה ותואמת את
תנאי השוק ואת פעילותה של החברה

מפעלי פ.מ.ס .מיגון בע"מ

315010

804925

03/10/2019

מניות

 .9אישור חידוש תנאי העסקה של מר דניאל בלום ,בתנאים כאמור בסעיף 4
לדוח זימון האסיפה.

בעד

תנאי העסקתו המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס
לביצועי החברה וכן גודלה

מפעלי פ.מ.ס .מיגון בע"מ

315010

804925

03/10/2019

מניות

 .10אישור חידוש תנאי העסקה של מר אבי בלום ,בתנאים כאמור בסעיף 4
לדוח זימון האסיפה.

בעד

תנאי העסקתו המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס
לביצועי החברה וכן גודלה

מפעלי פ.מ.ס .מיגון בע"מ

315010

804925

03/10/2019

מניות

 .11אישור חידוש תנאי העסקה של גב' רבקה ברק בחברה ,בתנאים כאמור
בסעיף  4לדוח זימון האסיפה.

בעד

תנאי העסקתה המוצעים נראים לנו כסבירים ביחס
לביצועי החברה וכן גודלה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

תיקון התקנון לעניין הפטור נראה לנו כמקובל
ובהתאם לתנאי השוק

מפעלי פ.מ.ס .מיגון בע"מ

315010

804925

03/10/2019

מניות

 .12אישור תיקון הוראות סעיף  134לתקנון ההתאגדות של החברה,
המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.

בעד

מפעלי פ.מ.ס .מיגון בע"מ

315010

804925

03/10/2019

מניות

 .13אישור כתב התחייבות מראש לשיפוי ולפטור מעודכן ,אשר יוענק לנושאי
משרה בחברה (לרבות ,בעל השליטה וקרוביו) ,המכהנים בחברה כיום ו/או
כיהנו בחברה בעבר ו/או כפי שיכהנו בחברה מעת לעת ,ואשר יחול ,בכפוף
לכל דין ,גם ביחס לפעולות שבוצעו לפני מועד הענקתו ( וזאת בנוסף ומבלי
לגרוע מתחולת תנאי כתבי השיפוי והפטור התקפים על פי דין הקיימים למי
מנושאי המשרה בחברה שכיהנו בעבר ו/או המכהנים בה כיום ,ובלבד
שהחברה לא תחויב לשפות את נושאי המשרה פעמיים בגין אותו אירוע
ושסכום השיפוי לא יעלה על סכום השיפוי המרבי).

בעד

א.נ שוהם ביזנס בע"מ

1082007

159432

03/10/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת .2018

דיון

א.נ שוהם ביזנס בע"מ

1082007

159432

03/10/2019

מניות

 .2מינויו מחדש של משרד רואה החשבון עמית חלפון ושות' כרואה החשבון
המבקר של החברה ,החל ממועד אישור ההחלטה על ידי האסיפה ועד
למועד האסיפה השנתית הבאה ,והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את
שכרו

בעד

משרד רואי החשבון בעל המוניטין והנסיון הנדרש על
מנת לטפל בענייני הביקורת ומס של החברה

א.נ שוהם ביזנס בע"מ

1082007

159432

03/10/2019

מניות

 .3מינוי מחדש את הדירקטור מר איתן מימון לתקופת כהונה נוספת שסיומה
בתום האסיפה השנתית הבאה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

א.נ שוהם ביזנס בע"מ

1082007

159432

03/10/2019

מניות

 .4מינוי מחדש את הדירקטור מר אלי נידם לתקופת כהונה נוספת שסיומה
בתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

א.נ שוהם ביזנס בע"מ

1082007

159432

03/10/2019

מניות

 .5מינוי מחדש את הדירקטור מר אור פורטמן לתקופת כהונה נוספת
שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

א.נ שוהם ביזנס בע"מ

1082007

159432

03/10/2019

מניות

 .6מינוי מחדש את הדירקטור מר יצחק אילן לתקופת כהונה נוספת שסיומה
בתום האסיפה השנתית הבאה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

א.נ שוהם ביזנס בע"מ

1082007

159432

03/10/2019

מניות

 .7אישור עדכון תנאי כהונת והעסקת יו"ר הדירקטוריון ,מר איתן מימון.

נגד

התנאים נראים לנו כגבוהים ביחס לגודל
החברה,פעילותה בשוק והשכר המשולם בפועל

א.נ שוהם ביזנס בע"מ

1082007

159432

03/10/2019

מניות

 .8אישור עדכון תנאי כהונת והעסקת מנכ" ל החברה ודירקטור בה ובעל
השליטה מר אלי נידם.

נגד

התנאים נראים לנו כגבוהים ביחס לגודל
החברה,פעילותה בשוק והשכר המשולם בפועל

כתבי הפטור והשיפוי הינם בנוסח הנראה לנו
כמקובל בקרב חברות ציבוריות רבות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

א.נ שוהם ביזנס בע"מ

1082007

159432

03/10/2019

מניות

 .9הענקת כתב פטור ושיפוי בנוסח הקיים בחברה למנכ"ל החברה ודירקטור
בה מר אלי נידם (בעל השליטה) לתקופה של שלוש שנים.

נגד

על פי מדיניותנו אנו מעוניינים שנוסח הפטור יהיה
מסויג ,הנוסח הנ" ל אינו בנוסח מסויג

א.נ שוהם ביזנס בע"מ

1082007

159432

03/10/2019

מניות

 .10אישור תשלום בגין מענק לשנת  2018לגב' דניאל נידם מנהלת קשרי
הלקוחות והתפעול בחברה ,ובתו של מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה.

בעד

הסכום לא נראה לנו כמהותי ביחס לגודל החברה
ופעילותה בשוק

א.נ שוהם ביזנס בע"מ

1082007

159432

03/10/2019

מניות

 .11עדכון למדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה.

בעד

עדכון המדיניות נראת לנו כסבירה ביחס לחברה

א.נ שוהם ביזנס בע"מ

1082007

159432

03/10/2019

מניות

 .12הגדלת תנאי התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים
ונושאי משרה ,ואישורם כ"עסקת מסגרת" בהתאם להוראות תקנות החברות
( הקלות בעסקאות עם בעלי עניין) ,תש"ס 2000-לתקופה של שלוש שנים

בעד

תנאי הביטוח נראים לנו כמתאים ביחס לגודל
החברה וביחס לאחוז הפרמיה המשולם מתוך כיסוי
עלויות הביטוח

בנק ירושלים בע"מ

726018

555045

03/10/2019

מניות

 .1לאשר מחדש הענקת כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים שהינם בעלי
שליטה ו/או קרוביהם ,לתקופה של שלוש שנים נוספות ,שתחילתה ביום 9
לאוקטובר  ( 2019המועד בו יחלפו  3שנים מהמועד בו אושרו כתבי השיפוי
למר זלמן שובל ולמר גדעון שובל) ,באותם תנאים של כתבי התחייבות
לשיפוי שאושרו לכל יתר נושאי המשרה ,ובכלל זה לדירקטורים האחרים
ולדירקטורים האמורים ,כמפורט בנספח א' המצ" ב לדוח מיידי זה.

בעד

משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ

573014

537308

03/10/2019

מניות

הצגת דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר 2018

דיון

משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ

573014

537308

03/10/2019

מניות

 .2חידוש מינויו של משרד רו"ח פאהן קנה ושות' כרואי החשבון המבקרים
של החברה עד לכינוס אסיפת בעלי המניות הבאה של החברה והסמכת
דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

בעד

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

משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ

573014

537308

03/10/2019

מניות

 .3הארכת כהונתו של יו" ר הדירקטוריון הנוכחי בחברה ,ה" ה אליעזר אלקון,
לתקופה של עד תום האסיפה השנתית השלישית שתתקיים לאחר מועד
המינוי ואישור הארכת הסכם למתן שירותים עמו

בעד

התנאים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
ולפעילותה בשוק

החלטת האסיפה

נימוקים

בהתאם למדיניותנו ,החברה מגבילה את סכום
השיפוי כך שלא יעלה על סך כולל של  25%מההון
העצמי של הבנק ,לפני מועד תשלום בגין השיפוי
בפועל.

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ

573014

537308

03/10/2019

מניות

 .4הארכת כהונתו של הדירקטור הנוכחי בחברה ,ה"ה שאול לוטן ,לתקופה
של עד תום האסיפה השנתית השלישית שתתקיים לאחר מועד המינוי

בעד

בעל הידע וההשכלה והנסייון הדרושים למילוי
התפקיד

משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ

573014

537308

03/10/2019

מניות

 .5הארכת כהונתה של הדירקטורית הנוכחית בחברה ,ה"ה רחל לוטן,
לתקופה של עד תום האסיפה השנתית השלישית שתתקיים לאחר מועד
המינוי.

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ

573014

537308

03/10/2019

מניות

 .6הארכת כהונתו של הדירקטור הבלתי תלוי הנוכחי בחברה ,ה"ה ניר
קפלון ,לתקופה של עד תום האסיפה השנתית השלישית שתתקיים לאחר
מועד המינוי

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ

573014

537308

03/10/2019

מניות

 .7אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה של החברה

בעד

מדיניות התגמול נראת לנו כסבירה ביחס לגודל
החברה ומעמדה בשוק

קבוצת גאון בע"מ

454017

182019

03/10/2019

מניות

דיון בדו" חות כספיים ודו" ח דירקטוריון לשנת 2018

דיון

קבוצת גאון בע"מ

454017

182019

03/10/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד בריטמן ,אלמגור ,זהר ושות' כרואה חשבון מבקר
של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד

הנו בעל הניסיון הנדרש לביצוע ביקורת לחברה

קבוצת גאון בע"מ

454017

182019

03/10/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של הראל בית און כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה נוספת
אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

הנו בעל ההשכלה והניסיון הנדרש למילוי התפקיד

קבוצת גאון בע"מ

454017

182019

03/10/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של סמי תותח כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה נוספת
אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

הנו בעל ההשכלה והניסיון הנדרש למילוי התפקיד

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

קבוצת גאון בע"מ

454017

182019

03/10/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של גיא רגב כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה נוספת אשר
תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

הנו בעל ההשכלה והניסיון הנדרש למילוי התפקיד

קבוצת גאון בע"מ

454017

182019

03/10/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של משה גאון כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה נוספת
אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

הנו בעל ההשכלה והניסיון הנדרש למילוי התפקיד

קבוצת גאון בע"מ

454017

182019

03/10/2019

מניות

 .7מינוי מחדש של תרצה אוטולנגי פלורנטין כדירקטורית בחברה ,לתקופת
כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הנדרש למילוי התפקיד

מבטח שמיר אחזקות בע"מ

127019

557854

03/10/2019

מניות

 .1מינוי מחדש של מר מאיר שמיר כדירקטור בחברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

מבטח שמיר אחזקות בע"מ

127019

557854

03/10/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של מר יחזקאל דברת כדירקטור בחברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

מבטח שמיר אחזקות בע"מ

127019

557854

03/10/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של מר דוד שוורץ כדירקטור בחברה ( דירקטור בלתי תלוי).

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

מבטח שמיר אחזקות בע"מ

127019

557854

03/10/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה ,משרד בריטמן
אלמגור זהר ושות' ( - )Deloitteרואי חשבון.

בעד

משרד רואי החשבון בעל הנסיון והמוניטין
המתאימים לטיפול בענייני הביקורת והמס של
החברה

מבטח שמיר אחזקות בע"מ

127019

557854

03/10/2019

מניות

 .5עדכון מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה ואישורה לתקופה בת
שלוש שנים.

בעד

מדיניות התגמול נראת כמתאימה בהתאם לגודל
החברה ופעילותה בשוק

מבטח שמיר אחזקות בע"מ

127019

557854

03/10/2019

מניות

 .6מתן פטור מאחריות לנושאי המשרה המכהנים בחברה ו/או בחברות בת
ו /או בחברות קשורות שהינם בעל השליטה ו /או קרוביו לתקופה בת שלוש
שנים.

בעד

הפטור בנוסח מסויג בהתאם למדיניותנו

מבטח שמיר אחזקות בע"מ

127019

557854

03/10/2019

מניות

 .7דיון בדוח התקופתי של החברה הכולל ,בין היתר ,את דוח הדירקטוריון
ואת הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר .2018

דיון

קנזון ישראל בע"מ

1096007

57439

03/10/2019

מניות

הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת .2018

דיון

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

קנזון ישראל בע"מ

1096007

57439

03/10/2019

מניות

 .2מינוי מחדש משרד רואה החשבון 'קסלמן וקסלמן' כרואה חשבון המבקר
של החברה ,והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

ללא המלצה

קנזון ישראל בע"מ

1096007

57439

03/10/2019

מניות

 .3בכפוף לאישור תיקון סעיף  79לתקנון החברה כאמור בנושא מס'  8שעל
סדר היום להלן ,מינוי וחידוש כהונת מר אלון כרמלי כדירקטור בחברה
לתקופת כהונה של שלוש שנים נוספות עד לאסיפה השנתית השלישית
שתתקיים לאחר מועד המינוי .ככל שתיקון התקנון הנ" ל לא יאושר על ידי
בעלי המניות ,הארכת הכהונה הנ" ל תהא לתקופת כהונה של שנה נוספת
שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.

ללא המלצה

קנזון ישראל בע"מ

1096007

57439

03/10/2019

מניות

 .4בכפוף לאישור תיקון סעיף  79לתקנון החברה כאמור בנושא מס'  8שעל
סדר היום להלן ,מינוי וחידוש כהונת מר מיכאל פרידמן כדירקטור בחברה
לתקופת כהונה של שלוש שנים נוספות עד לאסיפה השנתית השלישית
שתתקיים לאחר מועד המינוי .ככל שתיקון התקנון הנ" ל לא יאושר על ידי
בעלי המניות ,הארכת הכהונה הנ" ל תהא לתקופת כהונה של שנה נוספת
שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.

ללא המלצה

קנזון ישראל בע"מ

1096007

57439

03/10/2019

מניות

 .5בכפוף לאישור תיקון סעיף  79לתקנון החברה כאמור בנושא מס'  8שעל
סדר היום להלן ,מינוי וחידוש כהונת מר גיל רוזן כדירקטור בחברה לתקופת
כהונה של שלוש שנים נוספות עד לאסיפה השנתית השלישית שתתקיים
לאחר מועד המינוי.

ללא המלצה

קנזון ישראל בע"מ

1096007

57439

03/10/2019

מניות

 .6הקצאה פרטית של כתבי אופציה (לא רשומים) לדירקטור בלתי תלוי מר
גיל רוזן ,על פי תכנית תגמול הוני ל"דירקטורים אחרים" בהתאם להוראות
תקנות החברות ( כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,תש"ס.2000-

ללא המלצה

קנזון ישראל בע"מ

1096007

57439

03/10/2019

מניות

 .7אישור תיקון סעיף  59בתקנון החברה בנושא דיונים באסיפות הכלליות

ללא המלצה

קנזון ישראל בע"מ

1096007

57439

03/10/2019

מניות

 .8אישור תיקון סעיפים  85 - 79 ,50.2 ,8בתקנון החברה ,הנוגעים בעיקרם
למינוי דירקטורים (שאינם דח"צים) ותקופת כהונתם.

ללא המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

הורד מסדר היום

תדאה פיתוח טכנולוגי ואוטומציה בע"מ

142018

71175

03/10/2019

מניות

מינוי הגב' יעל אפרון כדירקטורית חיצונית לתקופה של שלוש שנים מיום
14.11.2019

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

איי.די.איי .חברה לביטוח בע"מ

1129501

1988451

06/10/2019

מניות

 .1לאשר את מינויו של מר מאיר שביט כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופה
של  3שנים החל ממועד אישור האסיפה (ככל שיתקבל) ,או ממועד אישור
( או הודעת אי התנגדות) מאת הממונה על הביטוח מרשות שוק ההון ,ביטוח
וחסכון שבמשרד האוצר ,לפי המאוחר.

בעד

בעל הנסיון וההשכלה הדרושים למילוי התפקיד

איי.די.איי .חברה לביטוח בע"מ

1129501

1988451

06/10/2019

מניות

 .2לאשר את מינויו של מר איזי כהן כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופה של 3
שנים החל ממועד אישור האסיפה (ככל שיתקבל) ,או ממועד אישור (או
הודעת אי התנגדות) מאת הממונה על הביטוח מרשות שוק ההון ,ביטוח
וחסכון שבמשרד האוצר ,לפי המאוחר.

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

החלטת האסיפה

נימוקים

איי.די.איי .חברה לביטוח בע"מ

1129501

1988451

06/10/2019

מניות

 .3בכפוף לאישור מינויו של מר מאיר שביט כדירקטור חיצוני בחברה כאמור
בנושא  1שעל סדר היום לעיל ,לאשר תנאי כהונה והעסקה בעבורו כמפורט
בסעיף  1.3לדוח הזימון המצ"ב.

בעד

תנאי השיפוי תואמים את מדיניתנו בכך שמגובלים
ל 25%מההון העצמי ,הפטור בנוסח מסויג בהתאם
למדיניותנו

איי.די.איי .חברה לביטוח בע"מ

1129501

1988451

06/10/2019

מניות

 .4בכפוף לאישור מינויו של מר איזי כהן כדירקטור חיצוני בחברה כאמור
בנושא  2שעל סדר היום לעיל ,לאשר תנאי כהונה והעסקה בעבורו כמפורט
בסעיף  1.4לדוח הזימון המצ"ב.

בעד

תנאי השיפוי תואמים את מדיניתנו בכך שמגובלים
ל 25%מההון העצמי ,הפטור בנוסח מסויג בהתאם
למדיניותנו

אינפימר בע"מ

1080688

53285

06/10/2019

מניות

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

דיון

אינפימר בע"מ

1080688

53285

06/10/2019

מניות

 .2לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור מר יובל תמיר ,לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אינפימר בע"מ

1080688

53285

06/10/2019

מניות

 .3לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור גב' טל תמיר ,לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אינפימר בע"מ

1080688

53285

06/10/2019

מניות

 .4לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור ד"ר אלי זהבי ,לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אינפימר בע"מ

1080688

53285

06/10/2019

מניות

 .5לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור מר אבשלום שילין לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה..

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אינפימר בע"מ

1080688

53285

06/10/2019

מניות

 .6לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור מר יוסטא טיקסל ,לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אינפימר בע"מ

1080688

53285

06/10/2019

מניות

 .7אישור מינוי מחדש של משרד  Baker Tillyהורוביץ עידן סבו טבת
& ;ampכהן טבח ,רו"ח כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת
 2019ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה ודיווח אודות שכרו

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון לביצוע
ביקורת בחברה

אינפימר בע"מ

1080688

53285

06/10/2019

מניות

 .8אישור ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה (שאינם נמנים על בעלי
השליטה בחברה וקרוביהם).

בעד

אנו סבורים כי תנאי הביטוח הינם סבירים ביחס
לגודלה של החברה וכן היקף פעילותה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אינפימר בע"מ

1080688

53285

06/10/2019

מניות

 .9אישור עדכון תנאי התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי מנהל
טכנולוגיות ראשי בחברת הבת עם חברה בשליטתו של מר יובל תמיר,
הנמנה על בעלי השליטה בחברה ,באופן בו יתווסף להסכם הניהול החזר
הוצאות דלק בהתאם לצריכה בפועל ,ללא שינוי יתר התנאים.

בעד

תנאי ההתקשרות הינם תואמים את המקובל בשוק

חממה מאיר סחר ( )1996בע"מ

1104785

37623

06/10/2019

מניות

 .1אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר עידו חממה ,בנו של
אליהו חממה ,מנכ"ל החברה ובעל שליטה בה ,בהתאם לתנאים המפורטים
בדוח זימון האסיפה ודוח העסקה.

בעד

תנאי ההתקשרות נראים לנו כסבירים ותואמים את
גודלה של החברה וכן היקף פעילותה

חממה מאיר סחר ( )1996בע"מ

1104785

37623

06/10/2019

מניות

מינויה מחדש של גב' סיגל פרוז' נסקי כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון
החברה ( לאחר הצעת מועמדותה על ידי דירקטוריון החברה) ,לתקופת
כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש שנים ,החל מיום  30בדצמבר 2019

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

חממה מאיר סחר ( )1996בע"מ

1104785

37623

06/10/2019

מניות

 .3מינויו של מר גיל שלי כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה ,לתקופת
כהונה בת שלוש שנים ,החל מיום  30בדצמבר 2019

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

חממה מאיר סחר ( )1996בע"מ

1104785

37623

06/10/2019

מניות

 .4מינויו מחדש של מר אליהו חממה ,מנכ"ל החברה ,כדירקטור בדירקטוריון
החברה ,ללא תמורה נוספת על התמורה לה זכאי בגין כהונתו כמנכ"ל
החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

חממה מאיר סחר ( )1996בע"מ

1104785

37623

06/10/2019

מניות

 .5מינויו מחדש של מר צביקה עמית כדירקטור בדירקטוריון החברה ,ללא
שינוי בתנאי ההתקשרות עימו.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

חממה מאיר סחר ( )1996בע"מ

1104785

37623

06/10/2019

מניות

 .6מינויו מחדש של מר אבי דיאמנט כדירקטור בדירקטוריון החברה ,ללא
שינוי בתנאי כהונתו.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

חממה מאיר סחר ( )1996בע"מ

1104785

37623

06/10/2019

מניות

 .7אישור המשך כהונת משרד רואי החשבון דלויט  -בריטמן אלמגור זהר
ושות' ,כרואי החשבון המבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע
את שכרו.

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

חממה מאיר סחר ( )1996בע"מ

1104785

37623

06/10/2019

מניות

עדכון בדבר סקירת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אודות
התקשרויותיה של החברה עם חברות המוחזקות על ידי קרובי משפחה של
בעלי השליטה בחברה ,במהלך שנת .2018

דיון

חממה מאיר סחר ( )1996בע"מ

1104785

37623

06/10/2019

מניות

 .9דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
 ,2018ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה זו.

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

סאטקום מערכות בע"מ

1080597

32440

06/10/2019

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31
בדצמבר .2018

סאטקום מערכות בע"מ

1080597

32440

06/10/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי
החשבון המבקרים של החברה לתקופה שעד תום האסיפה השנתית הבאה
ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם ,בהתאם להמלצות
הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים וועדת הביקורת.

בעד

סאטקום מערכות בע"מ

1080597

32440

06/10/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של ה" ה אור אלוביץ כדירקטור בחברה ואישור תנאי כהונתו.

ללא המלצה

הורד מסדר היום

סאטקום מערכות בע"מ

1080597

32440

06/10/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של ה" ה יהל יעקב שחר כדירקטור בחברה ואישור תנאי
כהונתו.

בעד

עבר

הנו בעל ההשכלה והניסיון הרלוונטיים למילוי
התפקיד

סאטקום מערכות בע"מ

1080597

32440

06/10/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של ה" ה יעקב מיכלין כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואישור
תנאי כהונתו.

בעד

עבר

הנו בעל ההשכלה והניסיון הרלוונטיים למילוי
התפקיד

רקח תעשיה פרמצבטית בע"מ

1081009

260671

06/10/2019

מניות

דיון בדו" חות הכספיים השנתיים של החברה ובדו" ח הדירקטוריון על מצב
ענייני החברה ליום  31בדצמבר .2018

דיון

דיון

רקח תעשיה פרמצבטית בע"מ

1081009

260671

06/10/2019

מניות

 .2אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה ,מר אברהם ביגר,
וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.

בעד

עבר

הנו בעל ההשכלה והניסיון הנדרש למילוי התפקיד

רקח תעשיה פרמצבטית בע"מ

1081009

260671

06/10/2019

מניות

 .3אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה ,מר ישי דוידי ,וזאת
עד לתום האסיפה השנתית הבאה.

בעד

עבר

הנו בעל ההשכלה והניסיון הנדרש למילוי התפקיד

רקח תעשיה פרמצבטית בע"מ

1081009

260671

06/10/2019

מניות

 .4אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה ,מר עמירם בם ,וזאת
עד לתום האסיפה השנתית הבאה.

בעד

עבר

הנו בעל ההשכלה והניסיון הנדרש למילוי התפקיד

רקח תעשיה פרמצבטית בע"מ

1081009

260671

06/10/2019

מניות

 .5אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה ,מר מרדכי אלגרבלי,
וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.

בעד

עבר

הנו בעל ההשכלה והניסיון הנדרש למילוי התפקיד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון

עבר

נימוקים

רו" ח החשבון הנו בעל הניסיון הנדרש לביצוע
ביקורת לחברה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

רקח תעשיה פרמצבטית בע"מ

1081009

260671

06/10/2019

מניות

 .6אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה ,גב' ג'ורג'ט
אלגרבלי ,וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.

רקח תעשיה פרמצבטית בע"מ

1081009

260671

06/10/2019

מניות

 .7אישור חידוש כהונתו של משרד ארנסט יאנג ,קוסט פורר גבאי את קסירר,
רואי חשבון ,לרואה חשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום
האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע
את שכרו.

בעד

רקח תעשיה פרמצבטית בע"מ

1081009

260671

06/10/2019

מניות

 .8אישור מינויו של מר ארנון זו -ארץ כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה שנייה בת  3שנים שתחילתה ביום  1בנובמבר .2019

בעד

עבר

רקח תעשיה פרמצבטית בע"מ

1081009

260671

06/10/2019

מניות

אישור מינויו של מר אודי ניסן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה
שנייה בת  3שנים שתחילתה ביום  1בנובמבר .2019

בעד

עבר

קרדן נדל" ן יזום ופיתוח בע"מ

1118447

348745

07/10/2019

מניות

 .1אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר עמוס דאבוש ,מנכ"ל החברה
הנכנס לפרטים נוספים ראה סעיף  1לדוח הזימון .הצעת החלטה :לאשר את
התקשרות קרדן נדל"ן בהסכם העסקה עם מר דאבוש ,בקשר עם תנאי
כהונתו והעסקתו כמנכ"ל קרדן נדל"ן בהיקף של משרה מלאה ותנאים
המפורטים בסעיף  1.1לדוח הזימון ולרבות אישור הצעה פרטית מהותית
למר דאבוש של  2,829,170אופציות (לא רשומות למסחר) ,הניתנות
למימוש לעד  2,829,170מניות רגילות של החברה ,בנות  1ש" ח ערך נקוב

נגד

קרדן נדל" ן יזום ופיתוח בע"מ

1118447

348745

07/10/2019

מניות

 3 .2אישור תנאי הפרישה של מנכ"ל החברה היוצא ,מר מיכאל זיסמן
לפרטים נוספים ראה סעיף  2לדוח הזימון .הצעת החלטה :לאשר את אופן
והיקף התשלום של הבונוס השנתי ( כהגדרתו בדוח הזימון) למר זיסמן
במועד פרישתו וכן לאשר את פריסת התשלום ,הכל כמפורט בסעיפים
 2.2.1.1-2.2.1.2לדוח הזימון.

בעד

התנאים המוצעים נראיים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה ופעילותה

קרדן נדל" ן יזום ופיתוח בע"מ

1118447

348745

07/10/2019

מניות

 .3תיקון מדיניות התגמול של החברה בעניין חלופת תגמול משתנה למנכ"ל
החברה לפרטים נוספים ראה סעיף  3לדוח הזימון .הצעת החלטה :לאשר
את תיקון מדיניות התגמול של קרדן נדל" ן ולאמץ את התיקונים המוצעים
במדיניות התגמול המצורפת לדוח הזימון כנספח א'.

נגד

אנו מתנגדים להעאלת תקרת המענק של מנכ"ל
החברה ב 92%-לסך של  2.5מיל'' ש"ח

קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ

1138379

114454

07/10/2019

מניות

 .1מינוי מחדש של מר יוסף בן שלום כדירקטור בחברה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות .בעל הניסיון
וההשכלה הרלוונטים למילוי התפקיד

קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ

1138379

114454

07/10/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של מר ניר כהן כדירקטור בחברה.

בעד

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

קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ

1138379

114454

07/10/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של גב' כנרת יערי כדירקטורית בחברה.

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות .בעל הניסיון
וההשכלה הרלוונטים למילוי התפקיד

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

הנה בעלת ההשכלה והניסיון הנדרשים למילוי
התפקיד

עבר

הנו בעל הניסיון הנדרש לביצוע ביקורת לחברה

הנו בעל ההשכלה והניסיון הנדרשים למילוי התפקיד

הנו בעל ההשכלה והניסיון הנדרשים למילוי התפקיד

אנו מתנגדים להעאלת תקרת המענק של מר דאבוש
ב 92%-לסך של  2.5מיל'' ש"ח

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ

1138379

114454

07/10/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של מר יוסף רגב כדירקטור בחברה.

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

ללא המלצה

הורד מסדר היום

נימוקים

קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ

1138379

114454

07/10/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של מר שי כהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

בעד

מינוי מחדש של מר יוסף רגב כדירקטור בחברה.
מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''''
 1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות .בעל
הניסיון וההשכלה הרלוונטים למילוי התפקיד

קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ

1138379

114454

07/10/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה קוסט פורר
גבאי את קסירר (.)EY

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות.
שכ" ט בגין שירותי ביקורת ומס עומד במבחן התלות
של המשרד המבקר (מעל )70%

קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ

1138379

114454

07/10/2019

מניות

 .7מינוי מר ירון דור לכהונה נוספת כדירקטור חיצוני בחברה בתוקף מיום 18
באוגוסט .2019

בעד

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות.
הורד מסדר היום
המועמד הינו בעל הניסיון וההשכלה הרלוונטיים .כן,
מילא שאלון מועמד שהוכן על ידנו

קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ

1138379

114454

07/10/2019

מניות

 .8מינוי גב' ליאן גולדשטיין לכהונה נוספת כדירקטור חיצוני בחברה בתוקף
מיום  18באוגוסט .2019

בעד

מינוי דירקטור חיצוני והרכב הדירקטוריון ,בהתאם
לס''  1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות.
הורד מסדר היום
המועמד הינו בעל הניסיון וההשכלה הרלוונטיים .כן,
מילא שאלון מועמד שהוכן על ידנו

קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ

1138379

114454

07/10/2019

מניות

 .9אישור מדיניות תגמול של נושאי המשרה בחברה לתקופה בת שלוש
שנים החל ממועד אישור האסיפה.

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות

קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ

1138379

114454

07/10/2019

מניות

 .10עדכון מנגנון המענק השנתי של מנכ"ל החברה.

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות .החברה
קובעת יעדים מאתגרים  ,לרבות רמת סף נאותה
ממנה יתחיל להיות זכאי

קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ

1138379

114454

07/10/2019

מניות

 .11דיון בדוח התקופתי לשנת .2018

דיון

קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ

1138379

114454

07/10/2019

מניות

 .12מינוי מר ירון דור לכהונה נוספת כדירקטור חיצוני בחברה בתוקף מיום
 18באוגוסט .2019

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ

1138379

114454

07/10/2019

מניות

 .13מינוי גב'' ליאן גולדשטיין לכהונה נוספת כדירקטור חיצוני בחברה
בתוקף מיום  18באוגוסט .2019

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

ויתניה בע"מ

1109966

761174

07/10/2019

מניות

 .1החלתו של הסכם ניהול הבניה עם אס.ג'י  .אס חברה לבניין בע"מ ,חברה
בבעלות ובניהול מר אהוד סמסונוב  ,מר ירון שמיע וחברת ירונגל בע"מ,
מבעלי השליטה בחברה ,בקשר עם פרוייקט הר חוצבים.

נגד

קבוצת מיחשוב ישיר בע"מ

507012

446454

07/10/2019

מניות

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

ללא המלצה

קבוצת מיחשוב ישיר בע"מ

507012

446454

07/10/2019

מניות

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

ללא המלצה

קבוצת מיחשוב ישיר בע"מ

507012

446454

07/10/2019

מניות

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

ללא המלצה

קבוצת מיחשוב ישיר בע"מ

507012

446454

07/10/2019

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

קבוצת מיחשוב ישיר בע"מ

507012

446454

07/10/2019

מניות

 .5אישור עדכון והארכת התקשרות החברה עם מר עדי אייל ,בעל השליטה
בחברה ,בקשר לתנאי כהונתו והעסקתו כמנכ"ל החברה

ללא המלצה

קבוצת מיחשוב ישיר בע"מ

507012

446454

07/10/2019

מניות

 .6אישור עדכון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה והארכתה לתקופה
של שלוש שנים נוספות החל ממועד אישור האסיפה

ללא המלצה

קבוצת מיחשוב ישיר בע"מ

507012

446454

07/10/2019

מניות

 .7דיון בדוח התקופתי לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר  2017ולשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2018

ללא המלצה

דיון

קרסו מוטורס בע"מ

1123850

1255975

07/10/2019

מניות

דיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנת .2018

דיון

דיון

קרסו מוטורס בע"מ

1123850

1255975

07/10/2019

מניות

 .2מוצע לאשר חידוש כהונתו של מר יואל קרסו כדירקטור בחברה

נגד

החלטת האסיפה

נימוקים

הסתייגותנו נובעת מהחשש כי המחיר שנקבע
בעסקה הינו גבוה .נציין כי במסגרת דיונים עם
החברה בחנו אפשרות להזמין יועץ חיצוני המוסכם
על הצדדים ,אך החברה התנגדה לכך ,מה שהקשה
עלינו לתמוך בעסקה המוצעת.

עקב כך ש 70%מחברי הדריקטוריון הינם בני
משפחה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

קרסו מוטורס בע"מ

1123850

1255975

07/10/2019

מניות

 .3מוצע לאשר חידוש כהונתו של מר שלמה קרסו כדירקטור בחברה

נגד

עקב כך ש 70%מחברי הדריקטוריון הינם בני
משפחה

קרסו מוטורס בע"מ

1123850

1255975

07/10/2019

מניות

 .4מוצע לאשר חידוש כהונתה של גב' ציפורה מזרחי כדירקטורית בחברה

נגד

עקב כך ש 70%מחברי הדריקטוריון הינם בני
משפחה

קרסו מוטורס בע"מ

1123850

1255975

07/10/2019

מניות

 .5מוצע לאשר חידוש כהונתו של מר אריאל קרסו כדירקטור בחברה

נגד

עקב כך ש 70%מחברי הדריקטוריון הינם בני
משפחה

קרסו מוטורס בע"מ

1123850

1255975

07/10/2019

מניות

 .6מוצע לאשר חידוש כהונתו של גב' יוני גולדשטיין קרסו כדירקטורית
בחברה

נגד

עקב כך ש 70%מחברי הדריקטוריון הינם בני
משפחה

קרסו מוטורס בע"מ

1123850

1255975

07/10/2019

מניות

 .7מוצע לאשר חידוש כהונתה של גב' אורלי חשן כדירקטורית בחברה

נגד

עקב כך ש 70%מחברי הדריקטוריון הינם בני
משפחה

קרסו מוטורס בע"מ

1123850

1255975

07/10/2019

מניות

 .8מוצע לאשר חידוש כהונתה של גב' שרה קרסו בוטון כדירקטורית בחברה

נגד

עקב כך ש 70%מחברי הדריקטוריון הינם בני
משפחה

קרסו מוטורס בע"מ

1123850

1255975

07/10/2019

מניות

 .9מוצע לאשר חידוש כהונתו של מר משה קרסו כדירקטור בחברה

נגד

עקב כך ש 70%מחברי הדריקטוריון הינם בני
משפחה

קרסו מוטורס בע"מ

1123850

1255975

07/10/2019

מניות

 .10מוצע לאשר חידוש כהונתו של מר יורם בן חיים כדירקטור בחברה

נגד

עקב כך ש 70%מחברי הדריקטוריון הינם בני
משפחה

קרסו מוטורס בע"מ

1123850

1255975

07/10/2019

מניות

 .11מוצע לאשר חידוש כהונתה של גב' אירית שלומי כדירקטורית בלתי
תלויה בחברה

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

קרסו מוטורס בע"מ

1123850

1255975

07/10/2019

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

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

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

מגה אור החזקות בע"מ

1104488

1905775

10/10/2019

מניות

הארכת כהונתו של מר יאיר שלהב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה
נוספת (כהונה שלישית) בת  3שנים שתחילתה ביום  18בנובמבר .2019

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

מגה אור החזקות בע"מ

1104488

1905775

10/10/2019

מניות

 .2בכפוף לאישור הארכת כהונתו של מר יאיר שלהב כדירקטור חיצוני
בחברה כאמור בסעיף  1לעיל ,לאשר מחדש הענקת כתב התחייבות לשיפוי
למר יאיר שלהב והכללתו של מר יאיר שלהב בפוליסת אחריות דירקטורים
ונושאי משרה בחברה ,כמפורט בסעיף  1.2בדוח זימון האסיפה.

בעד

התחייבות השיפוי מוגבלת ל 25%-מהונה העצמי
של החברה

מגה אור החזקות בע"מ

1104488

1905775

10/10/2019

מניות

 .3בכפוף לאישור הארכת כהונתו של מר יאיר שלהב כדירקטור חיצוני
בחברה כאמור בסעיף  1לעיל ,לאשר מתן כתב פטור מאחריות בחברה
כמפורט בסעיף  1.3בדוח זימון האסיפה.

בעד

פטור בנוסח מסויג בהתאם למדיניוותנו

מגה אור החזקות בע"מ

1104488

1905775

10/10/2019

מניות

 .4הארכת כהונתה של הגב' מירי לנט שריר כדירקטורית חיצונית בחברה
לתקופת כהונה נוספת (כהונה שניה) בת שלוש שנים החל מיום 26
באוקטובר .2019

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

מגה אור החזקות בע"מ

1104488

1905775

10/10/2019

מניות

 .5בכפוף לאישור מינויה של הגב' מירי לנט שריר כדירקטורית חיצונית
בחברה כאמור בס'  4לעיל ,לאשר מחדש הענקת כתב התחייבות לשיפוי
לגב' מירי לנט שריר והכללתה של גב' מירי לנט שריר בפוליסת אחריות
דירקטורים ונושאי משרה בחברה ,כמפורט בסעיף  1.5בדוח זימון האסיפה.

בעד

שיפוי מוגבל ל 25%הון עצמי בהתאם למדיניות

מגה אור החזקות בע"מ

1104488

1905775

10/10/2019

מניות

 .6בכפוף לאישור מינויה של הגב' מירי לנט שריר כדירקטורית חיצונית
בחברה כאמור בס'  4לעיל ,לאשר מתן כתב פטור מאחריות בחברה כמפורט
בסעיף  1.6בדוח זימון האסיפה.

בעד

פטור בנוסח מסויג בהתאם למדניותנו

עלבד משואות יצחק בע"מ

625012

244419

10/10/2019

מניות

 .1אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה ,בהתאם להוראות סעיף
267א לחוק החברות.

בעד

תנאי המדיניות הנם סבירים ותואמים את הקווים
הקווים המנחים במדיניותנו

עלבד משואות יצחק בע"מ

625012

244419

10/10/2019

מניות

חידוש מינוי מר דרור ברזילי כדח"צ בחברה לתקופה של שלוש שנים החל
מיום 10.10.2019

בעד

המועמד הנו בעל ההשכלה והניסיון הנדרש למילוי
התפקיד

אלביט הדמיה בע"מ

1081116

15992

10/10/2019

מניות

 .1מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר כרואה
החשבון המבקר של החברה ,לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה ודיווח על שכרו

בעד

משרד רואי החשבון בעל הנסיון והמוניטין על מנת
לטפל בענייני המס והביקורת של החברה

אלביט הדמיה בע"מ

1081116

15992

10/10/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של מר רון הדסי (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה
לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון 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

אלביט הדמיה בע"מ

1081116

15992

10/10/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של מר אלון בכר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אלביט הדמיה בע"מ

1081116

15992

10/10/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של גב' ניצן גוזלן כדירקטורית (בלתי תלויה) בחברה לתקופת
כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אלביט הדמיה בע"מ

1081116

15992

10/10/2019

מניות

 .5אישור מינויו של מר חנוך ארליך כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת
כהונה ראשונה בת שלוש שנים והתגמול המגיע לו כמפורט בסעיף  1.3לדוח
זימון האסיפה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אלביט הדמיה בע"מ

1081116

15992

10/10/2019

מניות

 .6אישור מינויו של מר שלומי ניסים כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת
כהונה ראשונה בת שלוש שנים והתגמול המגיע לו כמפורט בסעיף  1.3לדוח
זימון האסיפה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אלביט הדמיה בע"מ

1081116

15992

10/10/2019

מניות

 .7דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר 2018

דיון

אלביט הדמיה בע"מ

1081116

15992

10/10/2019

מניות

 . .8תיקון תקנון ההתאגדות של החברה

בעד

דורסל (ב.א.ז ).בע"מ

1096676

249216

10/10/2019

מניות

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת .2018

דיון

דורסל (ב.א.ז ).בע"מ

1096676

249216

10/10/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רו" ח בריטמן אלמגור זוהר ושות' כרואי החשבון
המבקרים של החברה

בעד

המשרד הינו בעל המוניטין והניסיון לערוך שירותי
ביקורת לחברה.

דורסל (ב.א.ז ).בע"מ

1096676

249216

10/10/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של מר אייל בוגנים כדירקטור בחברה

נגד

אנו מסתייגים מכפל כהונה של בני משפחה כמנכ"ל
וכיו"ר.

דורסל (ב.א.ז ).בע"מ

1096676

249216

10/10/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של מר ארז בוגנים כדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

דיון

תיקון התקנון יכול לגרום לחיסכון בכמות הדירקטורים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

דורסל (ב.א.ז ).בע"מ

1096676

249216

10/10/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של מר יצחק זינגר כדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

דורסל (ב.א.ז ).בע"מ

1096676

249216

10/10/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של מר עזי נתנאל כדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

דורסל (ב.א.ז ).בע"מ

1096676

249216

10/10/2019

מניות

 .7עידכון מדיניות התגמול של החברה ואישורה

בעד

מצאנו את מדיניות התגמול המוצעת כסבירה על כלל
מרכיביה.

קווליטאו בע"מ

1083955

65955

10/10/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2018
ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31.12.2018

דיון

קווליטאו בע"מ

1083955

65955

10/10/2019

מניות

 .2דיווח מטעם דירקטוריון החברה בדבר שכר רואה החשבון המבקר של
החברה לשנת .2018

דיון

קווליטאו בע"מ

1083955

65955

10/10/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של משרד רו"ח אנדרסון ,קידר ושות' כרואה החשבון המבקר
של החברה ,והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו בהתאם להיקף
השירותים שניתנו ויינתנו ע"י משרד רואה החשבון המבקר

בעד

משרד רואה החשבון בעל הנסיון והמוניטין הדרושים
לטיפול בענייני הביקורת והמס של החברה

קווליטאו בע"מ

1083955

65955

10/10/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטור ד"ר גדליהו (גדי) קריגר.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

קווליטאו בע"מ

1083955

65955

10/10/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של הדירקטור בצלאל איגר ואישור זכאותו לכל תנאי הגמול
שנקבעו לו בגין כהונתו.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

קווליטאו בע"מ

1083955

65955

10/10/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של הדירקטור ערן רום ואישור זכאותו לכל תנאי הגמול
שנקבעו לו בגין כהונתו.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

קווליטאו בע"מ

1083955

65955

10/10/2019

מניות

 .7מינוי מחדש של הדירקטור ניר דרעי ואישור זכאותו לכל תנאי הגמול
שנקבעו לו בגין כהונתו.

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

קווליטאו בע"מ

1083955

65955

10/10/2019

מניות

 .8מינוי מחדש של הדירקטור רן גריצרשטיין ואישור זכאותו לכל תנאי הגמול
שנקבעו לו בגין כהונתו.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

קווליטאו בע"מ

1083955

65955

10/10/2019

מניות

אישור אימוץ תכנית אופציות לעובדים 2019

בעד

התכנית נראית לנו כמתאימה ביחס לגודל החברה,
היקף החלוקה בשנים האחרונות ופעילות החברה.

קנביט פארמסוטיקלס בע"מ

1084367

244719

10/10/2019

מניות

 .1תיקון תקנון החברה כמפורט בסעיף  1.1לדוח הזימון.

בעד

התיקון המוצע הינו מקובל ביחס לשוק.

קנביט פארמסוטיקלס בע"מ

1084367

244719

10/10/2019

מניות

 .2עדכון כתבי הפטור וההתחייבות לשיפוי נושאי המשרה בחברה כמפורט
בסעיף  1.2לדוח הזימון.

נגד

כתב הפטור המוצע אינו תואם את מדיניותנו.

קנביט פארמסוטיקלס בע"מ

1084367

244719

10/10/2019

מניות

 .3דיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנת .2018

דיון

קנביט פארמסוטיקלס בע"מ

1084367

244719

10/10/2019

מניות

 .4מינוי רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו כמפורט בסעיף
 2.4לדוח הזימון.

בעד

משרד רואה החשבון המבקר הינו בעל המוניטין
והניסיון הדרושים להעברת שירותי ביקורת.

קנביט פארמסוטיקלס בע"מ

1084367

244719

10/10/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של מר איתן בן אליהו (המכהן כיו"ר הדירקטוריון) כדירקטור
בדירקטוריון החברה כמפורט  2.5לדוח הזימון.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

קנביט פארמסוטיקלס בע"מ

1084367

244719

10/10/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של הגב' יפעת קריב (המכהנת כמנכ"ל) כדירקטור
בדירקטוריון החברה כמפורט  2.5לדוח הזימון.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

קנביט פארמסוטיקלס בע"מ

1084367

244719

10/10/2019

מניות

 .7מינוי מחדש של מר ירון נאור כדירקטור בדירקטוריון החברה כמפורט 2.5
לדוח הזימון.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

קנביט פארמסוטיקלס בע"מ

1084367

244719

10/10/2019

מניות

 .8מינוי מחדש של מר ארז נבון כדירקטור בדירקטוריון החברה כמפורט 2.5
לדוח הזימון.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

החלטת האסיפה

נימוקים

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

קנביט פארמסוטיקלס בע"מ

1084367

244719

10/10/2019

מניות

 .9מינוי מחדש של מר עמינדב ססלר כדירקטור בדירקטוריון החברה
כמפורט  2.5לדוח הזימון.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

קנביט פארמסוטיקלס בע"מ

1084367

244719

10/10/2019

מניות

 .10מינוי מחדש של מר ירון רצון כדירקטור בדירקטוריון החברה כמפורט
 2.5לדוח הזימון.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

קנביט פארמסוטיקלס בע"מ

1084367

244719

10/10/2019

מניות

 .11מינוי מחדש של מר דן רפאל אנגל פוטשקין כדירקטור בדירקטוריון
החברה כמפורט  2.5לדוח הזימון.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

קנביט פארמסוטיקלס בע"מ

1084367

244719

10/10/2019

מניות

 .12מינוי מר יצחק אשכנזי כדירקטור בדירקטוריון החברה כמפורט 2.5
לדוח הזימון.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

קנביט פארמסוטיקלס בע"מ

1084367

244719

10/10/2019

מניות

 .13עדכון מדיניות התגמול של החברה בהתאם לנוסח המפורט בנספח ה'
לדוח זימון .לפרטים נוספים ראה סעיף  2.6לדוח הזימון.

נגד

אנו מוצאים את תקרות הרכיב ההוני כגבוהות ביחס
למקובל בשוק.

קנביט פארמסוטיקלס בע"מ

1084367

244719

10/10/2019

מניות

 .14אישור תנאי כהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה כמפורט בסעיף 2.7
לדוח הזימון.

בעד

תנאי העסקתה תואמים את המקובל בשוק.

קנביט פארמסוטיקלס בע"מ

1084367

244719

10/10/2019

מניות

 .15אישור תנאי הכהונה וההעסקה של יו" ר דירקטוריון החברה כמפורט
בסעיף  2.8לדוח הזימון.

בעד

תנאי העסקתו תואמים את המקובל בשוק.

אטראו שוקי הון בע"מ

1096106

691564

10/10/2019

מניות

 .1אישור מינויה מחדש של גב' מיכל כספי שפירא לכהונה נוספת (שניה)
כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופה בת  3שנים ,שתחילתה ביום 1
בינואר  ,2020כמפורט בדוח זימון האסיפה.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אטראו שוקי הון בע"מ

1096106

691564

10/10/2019

מניות

 .2אישור הארכת תוקפה של מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה
בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות ,בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון
האסיפה.

בעד

מדיניות התגמול המוצעת הינה סבירה על כלל
מרכיביה.

אטראו שוקי הון בע"מ

1096106

691564

10/10/2019

מניות

 .3אישור הארכת הסכם הניהול של החברה עם בעלת השליטה בה ,לידר
החזקות והשקעות בע"מ ,בתוספת מספר עדכונים ,לתקופה בת  3שנים
החל מיום  1בנובמבר  ,2019בהתאם למפורט בסעיף  5לדוח זימון האסיפה.

בעד

אנו מתרשמים כי היקפי התגמול במסגרת הסכם
הניהול סבירים ביחס לשוק .כמו כן ,לחברה
מתאפשר לקבל את השירותים מחברת האם ברמת
גמישות גבוהה יותר ,וללא הצורך להעסיק עובדים
באופן ישיר.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בנק ירושלים בע"מ

726018

555045

10/10/2019

מניות

 3.1לס"י (בכתב ההצבעה)  -לקבל ולדון בדוחות הכספיים של הבנק ובדוח
הדירקטוריון וההנהלה על מצב ענייני הבנק לשנה שנסתיימה ביום 31
בדצמבר 2018

דיון

בנק ירושלים בע"מ

726018

555045

10/10/2019

מניות

 3.2.1לס"י (בכתב ההצבעה)  -למנות מחדש את מר זאב נהרי (יו"ר
הדירקטוריון) לדירקטור בבנק לתקופת כהונה נוספת של כ 3 -שנים שתחל
במועד מינויו באסיפה הכללית ותסתיים באסיפה השנתית שתזומן בשנת
 .2022המינוי כפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא הודיעה על התנגדותה
למינוי מחדש בתוך  60יום מהיום שנמסרה למפקחת הודעה על כך ,או
שהודיעה על הסכמתה לכך.

בעד

בנק ירושלים בע"מ

726018

555045

10/10/2019

מניות

 3.2.2לס"י (בכתב ההצבעה)  -למנות מחדש את מר זלמן שובל לדירקטור
בבנק לתקופת כהונה נוספת של כ 3 -שנים שתחל במועד מינויו באסיפה
הכללית ותסתיים באסיפה השנתית שתזומן בשנת  .2022המינוי כפוף לכך
שהמפקחת על הבנקים לא הודיעה על התנגדותה למינוי מחדש בתוך 60
יום מהיום שנמסרה למפקחת הודעה על כך ,או שהודיעה על הסכמתה לכך.

בעד

בנק ירושלים בע"מ

726018

555045

10/10/2019

מניות

 3.2.3 .4לס"י (בכתב ההצבעה)  -למנות מחדש את מר גדעון שובל
לדירקטור בבנק לתקופת כהונה נוספת של כ 3 -שנים שתחל במועד מינויו
באסיפה הכללית ותסתיים באסיפה השנתית שתזומן בשנת  .2022המינוי
כפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא הודיעה על התנגדותה למינוי מחדש
בתוך  60יום מהיום שנמסרה למפקחת הודעה על כך ,או שהודיעה על
הסכמתה לכך.

בעד

בנק ירושלים בע"מ

726018

555045

10/10/2019

מניות

 3.2.4 .5לס"י (בכתב ההצבעה)  -למנות מחדש את מר ליאור בן עמי
לדירקטור בבנק לתקופת כהונה נוספת של כ 3 -שנים שתחל במועד מינויו
באסיפה הכללית ותסתיים באסיפה השנתית שתזומן בשנת  .2022המינוי
כפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא הודיעה על התנגדותה למינוי מחדש
בתוך  60יום מהיום שנמסרה למפקחת הודעה על כך ,או שהודיעה על
הסכמתה לכך.

בעד

בנק ירושלים בע"מ

726018

555045

10/10/2019

מניות

 3.2.5 .6לס"י (בכתב ההצבעה)  -למנות מחדש את מר אביב שנצר
לדירקטור בבנק לתקופת כהונה נוספת של כ 3 -שנים שתחל במועד מינויו
באסיפה הכללית ותסתיים באסיפה השנתית שתזומן בשנת  .2022המינוי
כפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא הודיעה על התנגדותה למינוי מחדש
בתוך  60יום מהיום שנמסרה למפקחת הודעה על כך ,או שהודיעה על
הסכמתה לכך.

בעד

בנק ירושלים בע"מ

726018

555045

10/10/2019

מניות

 3.2.6 .7לס"י (בכתב ההצבעה)  -למנות לראשונה את מר יואב נרדי
לדירקטור בבנק לתקופת כהונה של כ 3 -שנים שתחל במועד מינויו באסיפה
הכללית ותסתיים באסיפה השנתית שתזומן בשנת  .2022המינוי כפוף לכך
שהמפקחת על הבנקים לא הודיעה על התנגדותה למינוי מחדש בתוך 60
יום מהיום שנמסרה למפקחת הודעה על כך ,או שהודיעה על הסכמתה לכך.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

בנק ירושלים בע"מ

726018

555045

10/10/2019

מניות

 .8סעיף  3.3לס"י (בכתב ההצבעה)  -למנות מחדש את משרד רו"ח קוסט
פורר גבאי את קסירר ( ,)EYכרואי החשבון המבקרים של הבנק לתקופה
שתחל ממועד אישור האסיפה השנתית הנוכחית ועד לתום האסיפה
השנתית הבאה של הבנק ,ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם.

בעד

הינו בעל המוניטין והניסיון לערוך שירותי ביקורת
לבנק.

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

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

נושאים שעל סדר היום

המלצה

בנק ירושלים בע"מ

726018

555045

10/10/2019

מניות

סעיף  3.4לס"י (בכתב ההצבעה)  -לאשר כדיבידנד סופי את דיבידנד
הביניים שחולק בסכומים ובמועדים ,כדלקמן( :א) סך של  9.7מיליוני ₪
(ברוטו) במזומן על בסיס יתרת עודפי הבנק ,בהתאם לדוחות הכספיים של
הבנק ליום  30בספטמבר .2018 ,הדיבידנד הנ"ל שולם ביום  6לינואר,
 ,2019לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום  24בדצמבר( .2018 ,ב)
סך של  5.1מיליוני ( ₪ברוטו) במזומן על בסיס יתרת עודפי הבנק ,בהתאם
לדוחות הכספיים של הבנק ליום  31בדצמבר .2018 ,הדיבידנד הנ"ל שולם
ביום  8לאפריל  ,2019לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 26
במרץ( .2019 ,ג) סך של  3מיליוני ( ₪ברוטו) במזומן על בסיס יתרת עודפי
הבנק ,בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום  31במרץ .2019 ,הדיבידנד
הנ" ל שולם ביום  9ליולי  ,2019לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום
 26ביוני( .2019 ,ד) סך של  8.3מיליוני ( ₪ברוטו) במזומן על בסיס יתרת
עודפי הבנק ,בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום  30ביוני.2019 ,
הדיבידנד הנ" ל ישולם ביום  8בספטמבר ,2019 ,לבעלי המניות שהחזיקו
במניות הבנק ביום  25באוגוסט.2019 ,

בעד

בנק ירושלים בע"מ

726018

555045

10/10/2019

מניות

 .10סעיף  3.5לס"י (בכתב ההצבעה)  -לאשר עדכון לסעיף .5.1.1.1
למדיניות התגמול לנושאי משרה ,באופן שנוסחו ,החל ממועד אישור
האסיפה הכללית יהיה ,כדלקמן" :יו"ר תקרת המשכורת החודשית של יו"ר
הדירקטוריון תהיה בסך של עד  ₪ 130,000עבור היקף משרה של 100%
( צמוד למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש אוגוסט .")2019 ,נוסח
מעודכן של מדיניות התגמול מצ"ב כנספח ב'.

בעד

בנק ירושלים בע"מ

726018

555045

10/10/2019

מניות

 .11סעיף  3.6לס"י (בכתב ההצבעה)  -בכפוף לאישור עדכון מדיניות
התגמול המובא לאישור האסיפה הכללית במסגרת נושא מס'  3.5שעל סדר
היום נשוא דוח זה ,לאשר את תנאי הכהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון,
מר זאב נהרי ,המפורטים בנספח ג' המצ" ב לדוח מיידי זה לתקופה של
ארבע שנים החל מיום .11.10.2019

בעד

חירון-מסחר השקעות ומבנה תעשיה בע"מ

150011

770383

10/10/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018

דיון

חירון-מסחר השקעות ומבנה תעשיה בע"מ

150011

770383

10/10/2019

מניות

 .2הארכת כהונת רו"ח המבקר של החברה

בעד

לרואה החשבון הניסון הנדרש לביצוע בקורת לחברה

חירון-מסחר השקעות ומבנה תעשיה בע"מ

150011

770383

10/10/2019

מניות

 .3הארכת כהונת הדירקטורית גב' רונית אמיר רוט

בעד

הינה בעלת הניסיון וההשכלה הנדרשים למילוי
התפקיד

חירון-מסחר השקעות ומבנה תעשיה בע"מ

150011

770383

10/10/2019

מניות

 .4הארכת כהונת הדירקטור מר אימיק לוי

בעד

הנו בעל הניסיון וההשכלה הנדרשים למילוי התפקיד

החלטת האסיפה

נימוקים

חלוקת הדיבידנד עומדת בכלל המבחנים.

אנו מוצאים את התיקון כהכרחי לאור עדכון תנאי
העסקתו של היו"ר.

אנו מוצאים את התנאים המוצעים כסבירים.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

חירון-מסחר השקעות ומבנה תעשיה בע"מ

150011

770383

10/10/2019

מניות

 .5מינוי מר יהודה רזניק כדירקטור חיצוני בחברה

בעד

הנו בעל הניסיון וההשכלה הנדרשים למילוי התפקיד

חירון-מסחר השקעות ומבנה תעשיה בע"מ

150011

770383

10/10/2019

מניות

 .6מינוי מר דוד אביטל כדירקטור חיצוני בחברה

נגד

במסגרת בחירה מרובה ,מר אביטל מועמד לתפקיד
מול גב'' אסתר לוי  ,לאור תמיכתנו במינויה של גב''
לוי  ,הסתייגנו ממינויו.

חירון-מסחר השקעות ומבנה תעשיה בע"מ

150011

770383

10/10/2019

מניות

 .7מינוי גב' אסתר לוי כדירקטורית חיצונית בחברה

בעד

למועמדת הכישורים והניסיון הנדרשים למילוי
התפקיד

חירון-מסחר השקעות ומבנה תעשיה בע"מ

150011

770383

10/10/2019

מניות

 .8הארכת תוקף מדיניות התגמול של החברה

בעד

מדיניות התגמול של החברה הנה סבירה ביחס
לגודל והקיף פעילות החברה.

חירון-מסחר השקעות ומבנה תעשיה בע"מ

150011

770383

10/10/2019

מניות

 .9אישור התקשרות החברה ב"עסקת מסגרת" לפוליסת ביטוח אחריות
דירקטורים ונושאי משרה ,לתקופה של ( 3שלוש) שנים

בעד

שיעור הפרמיה מהכיסוי בהתאם לתנאי הפוליסה
המוצעת הנה סבירה ביחס למקובל בשוק

חירון-מסחר השקעות ומבנה תעשיה בע"מ

150011

770383

10/10/2019

מניות

 .10חידוש התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותים משפטיים מעו"ד יעל
אמיר לב-ארי לתקופה של שלוש שנים

בעד

ולהבנתנו התעריף השעתי הנגזר מההסכם הינו
נמוך מהמקובל בשוק ביחס לשירותים משפטיים
חיצוניים

חירון-מסחר השקעות ומבנה תעשיה בע"מ

150011

770383

10/10/2019

מניות

 .11אישור תנאי כהונתה והעסקתה של גב' רונית אמיר רוט ,יו" ר דירקטוריון
החברה ,לתקופה של שלוש שנים

בעד

אנו מוצאים את היקפי התגמול ביחס להיקף המשרה
ככאלו שאינם חורגים את המקובל בשוק ביחס לגודל
החברה והיקפי פעילותה.

חירון-מסחר השקעות ומבנה תעשיה בע"מ

150011

770383

10/10/2019

מניות

 .12אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אריה אמיר ,מנכ"ל החברה,
לתקופה של שלוש שנים

בעד

אנו סבורים כי התנאים המוצעים הנם סבירים
ותואמים את מידת האחריות הנגזרת מהתפקיד וכן
כי תנאיו נותרו ללא שינוי מהפעם הקודמת שבה
הובאו.

חירון-מסחר השקעות ומבנה תעשיה בע"מ

150011

770383

10/10/2019

מניות

 .13אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר דן רוזנר ,מנכ"ל החברה הבת,
לתקופה של שלוש שנים

בעד

מר רוזנר זכאי לשכר חודשי ברוטו בסך  50אלפי ,₪
בתמורה להיקף של כ 60% -משרה .אנו מוצאים את
שכר זה כמקובל ביחס לשוק.

חירון-מסחר השקעות ומבנה תעשיה בע"מ

150011

770383

10/10/2019

מניות

 .14אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר יונתן לב-ארי ,סמנכ"ל החברה
הבת ,לתקופה של שלוש שנים

בעד

תנאי ההעסקתו המוצעים הינם ללא שינוי ביחס
לתנאי העסקתו אשר נתמכה על ידנו בעבר

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 שיעור גידול של כ 40%-הנו גבוה
ביחס לתקופה שחלפה ממועד מינויו לראשונה בשנת
 .2017ע" כ לאור העובדה כי זה מונה רק לפני
כשנתיים וכי נסיונו המועט ,באופן יחסי ,אין מקום
להשוות את שכרו ליתר הסמנכ"לים בחברה.

חירון-מסחר השקעות ומבנה תעשיה בע"מ

150011

770383

10/10/2019

מניות

 .15אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר ניל אמיר ,סמנכ"ל פיתוח
עסקי בחברה ,לתקופה של שלוש שנים

בעד

קופיקס גרופ בע"מ

389015

120046

10/10/2019

מניות

דיון בדו" חות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדו" ח הדירקטוריון
של החברה לשנה שהסתיימה ביום  31.12.2017ולשנה שהסתיימה ביום
31.12.2018

דיון

קופיקס גרופ בע"מ

389015

120046

10/10/2019

מניות

 .2אישור חידוש כהונת משרד רו" ח זיו האפט רואי חשבון כרואה החשבון
המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד

המשרד בעל המוניטין והניסיון הדרושים למילוי
תפקיד מבקר החברה

קופיקס גרופ בע"מ

389015

120046

10/10/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של מר רון קליינפלד כדירקטור (דירקטור בלתי תלוי) בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הנדרשים למילוי התפקיד

קופיקס גרופ בע"מ

389015

120046

10/10/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של מר רן אפרתי כדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הנדרשים למילוי התפקיד

קופיקס גרופ בע"מ

389015

120046

10/10/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של מר אבנר כץ כדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הנדרשים למילוי התפקיד

קופיקס גרופ בע"מ

389015

120046

10/10/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של מר יוסף סבתו כדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הנדרשים למילוי התפקיד

הלמן אלדובי בית השקעות בע"מ

1094622

136262

10/10/2019

מניות

 .1מינוי מר אורי אלדובי ,מר רמי דרור ,מר מילטון מנחם יזרעאל ,מר עדו
קוק והגב' ורד יצחקי כדירקטורים בדירקטוריון החברה.

בעד

הינם בעלי הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

הלמן אלדובי בית השקעות בע"מ

1094622

136262

10/10/2019

מניות

 .2אישור תנאי כהונה לדירקטורית ורד יצחקי

בעד

התנאים בהתאם למקבול בחברות ציבוריות

הלמן אלדובי בית השקעות בע"מ

1094622

136262

10/10/2019

מניות

 .3דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018

דיון

דיון

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

לידר החזקות והשקעות בע"מ

318014

190620

10/10/2019

מניות

 .1מינוי מר דוד קאפח כדירקטור חיצוני בחברה ,החל ממועד אישור
האסיפה ,כמפורט בדוח זימון האסיפה .על סדר יומה של האסיפה מינויו של
דירקטור אחד ( )1בלבד כדירקטור חיצוני (דח"צ) בחברה .ההצבעה לגבי כל
מועמד תיעשה בנפרד .המשתתפים בהצבעה רשאים להשתתף בהצבעה
בעניין מינויו של כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני .במקרה בו
יותר ממועמד אחד יקבל את הרוב הנדרש באסיפה לצורך אישור ההחלטה
למינויו (כמפורט בסעיף  9לזימון האסיפה) ,אזי יבחר אחד מביניהם אשר
ימונה כדירקטור חיצוני בחברה ,בהתאם למפורט בסעיף  7לזימון האסיפה.

בעד

לידר החזקות והשקעות בע"מ

318014

190620

10/10/2019

מניות

 .2מינוי מר אלדד אברהם כדירקטור חיצוני בחברה ,החל ממועד אישור
האסיפה ,כמפורט בדוח זימון האסיפה .על סדר יומה של האסיפה מינויו של
דירקטור אחד ( )1בלבד כדירקטור חיצוני (דח"צ) בחברה .ההצבעה לגבי כל
מועמד תיעשה בנפרד .המשתתפים בהצבעה רשאים להשתתף בהצבעה
בעניין מינויו של כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני .במקרה בו
יותר ממועמד אחד יקבל את הרוב הנדרש באסיפה לצורך אישור ההחלטה
למינויו (כמפורט בסעיף  9לזימון האסיפה) ,אזי יבחר אחד מביניהם אשר
ימונה כדירקטור חיצוני בחברה ,בהתאם למפורט בסעיף  7לזימון האסיפה.

בעד

לידר החזקות והשקעות בע"מ

318014

190620

10/10/2019

מניות

 .3מינוי מר תור רוזנברג כדירקטור חיצוני בחברה ,החל ממועד אישור
האסיפה ,כמפורט בדוח זימון האסיפה .על סדר יומה של האסיפה מינויו של
דירקטור אחד ( )1בלבד כדירקטור חיצוני (דח"צ) בחברה .ההצבעה לגבי כל
מועמד תיעשה בנפרד .המשתתפים בהצבעה רשאים להשתתף בהצבעה
בעניין מינויו של כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני .במקרה בו
יותר ממועמד אחד יקבל את הרוב הנדרש באסיפה לצורך אישור ההחלטה
למינויו (כמפורט בסעיף  9לזימון האסיפה) ,אזי יבחר אחד מביניהם אשר
ימונה כדירקטור חיצוני בחברה ,בהתאם למפורט בסעיף  7לזימון האסיפה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

טוגדר פארמה בע"מ

462010

210641

10/10/2019

מניות

 .1אישור התקשרות החברה ב"עסקת מסגרת" למשך שלוש שנים לצורך
התקשרות בפוליסות ביטוח עתידיות לדירקטורים ונושאי משרה ,כמפורט
בסעיף  2.1לדוח הזימון

בעד

היחס בין היקף הפרמיה לבין היקף הכיסוי
המקסימאלי סביר ביחס לשוק.

טוגדר פארמה בע"מ

462010

210641

10/10/2019

מניות

 .2אישור העסקתו של מר ניר ברכה ,אשר הינו קרוב של מר ניסים ברכה,
מבעלי השליטה בחברה ,כמנהל הבינוי ואחראי על הרכש בגלובוס פארמה
בע"מ (חברת בת של החברה) החל מיום  1במרס  ,2019כמפורט בסעיף
 2.2לדוח הזימון

בעד

תנאי ההתקשרות הינם סבירים בשים לב כי נושא
המשרה זכאי לרכיב קבוע בלבד.

טוגדר פארמה בע"מ

462010

210641

10/10/2019

מניות

 .3לאשר הקצאת ניירות ערך למר יוחנן דנינו ,מתוקף תפקידו כיו"ר
דירקטוריון החברה ,בהתאם למתווה שהוצג בזימון אסיפה כללית מיום 24
ביוני  .2019לפרטים נוספים ראו סעיף  2.3לדוח הזימון

בעד

השינויים בסעיף הינם טכניים בלבד ומהווים שיפור
יחס למצב הקיים.

מוניציפל בנק בע"מ

711010

652375

10/10/2019

מניות

 .1הארכת הסכם המיזוג בין הבנק לבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ ,ובכלל זה
הארכת המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים הקבוע בהסכם המיזוג
ליום  1בדצמבר  .2019לפרטים נוספים ראו סעיף  1.1לקובץ המצורף לדיווח
זה.

בעד

בקשה לארכה נתמכית על ידנו בשים לשק"ד
המופעל ע" י הדירקטוריון והצגת עמדה חיצונית לגבי
יכולות המתחרה להציע הצעה נגדית ממשית .כן,
רמת אי הודאות בהתנגדות האספה לדיסקונט הנה
משמעותית בשלב זה.

החלטת האסיפה

נימוקים

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

בריל תעשיות נעליים בע"מ

399014

39483

10/10/2019

מניות

 .1אישור הארכת התקשרות החברה בעסקה לגבי תנאי כהונתו והעסקתו
של מר שלמה בוסקילה ,בתפקיד משנה למנכ"ל וסמנכ"ל פיתוח עסקי
בחברה (כמפורט בדו"ח העסקה המפורסם בצמוד לכתב הצבעה זה) (להלן:
"העסקה") .העסקה מסווגת כ'-עסקה עם בעל שליטה' לפי הוראות סעיף
 )4(270לחוק החברות ,התשנ"ט ( 1999 -להלן" :החוק" או "חוק החברות").

בעד

התנאים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
ומעמדה בשוק

טוגדר פארמה בע"מ

462010

210641

10/10/2019

מניות

לאשר את הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה (סדרה  )8ליום 1
בדצמבר .2019

בעד

אישור ההסדר נתמך על ידנו בשים לב חלופות מימון
עשויות להיות יעילות פחות וכי בעל השליטה ויתר
על זכויותיו בסדרה זו

אלביט הדמיה בע"מ

1131275

110531.2

10/10/2019

איגרות חוב

 .1לאשר את התיקון לשטר הנאמנות בנוסח המצורף לכתב ההצבעה כנספח
א' וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים הנדרשים ,לרבות התיקון
לשטר הנאמנות .מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי
והמימון שבסעיף  9לזימון לאסיפה ,ולעניין זה יראו את האמור בסעיף ,9
כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

בעד

אלביט הדמיה בע"מ

1131275

110531.2

13/10/2019

איגרות חוב

 .1לאשר את התיקון לשטר הנאמנות בנוסח המצורף לכתב ההצבעה כנספח
א' וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים הנדרשים ,לרבות התיקון
לשטר הנאמנות .מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי
והמימון שבסעיף  9לזימון לאסיפה ,ולעניין זה יראו את האמור בסעיף ,9
כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

בעד

ב.גאון אחזקות בע"מ

1104744

143916

15/10/2019

מניות

דיון בדו" חות כספיים ודו" ח דירקטוריון לשנת 2018

דיון

ב.גאון אחזקות בע"מ

1104744

143916

15/10/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד בריטמן ,אלמגור ,זהר ושות' כרואה חשבון מבקר
של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל המוניטין והניסיון
לערוך שירותי ביקורת לחברה.

ב.גאון אחזקות בע"מ

1104744

143916

15/10/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של הראל בית און כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה נוספת
אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

ב.גאון אחזקות בע"מ

1104744

143916

15/10/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של סמי תותח כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה נוספת
אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

ב.גאון אחזקות בע"מ

1104744

143916

15/10/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של גד פרופר כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה נוספת אשר
תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

ב.גאון אחזקות בע"מ

1104744

143916

15/10/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של לני רקנאטי כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה נוספת
אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

ב.גאון אחזקות בע"מ

1104744

143916

15/10/2019

מניות

 .7מינוי מחדש של משה גאון כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה נוספת
אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

ב.גאון אחזקות בע"מ

1104744

143916

15/10/2019

מניות

 .8מינוי מחדש של תדהר גולן כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה נוספת
אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

החלטת האסיפה

נימוקים

אנו מתרשמים כי התיקון המוצע במסגרתו צפויה
הריבית השנתית על אגרות החוב לעלות ,כמפורט
לעיל ,מגיע בעקבות דרישה של מחזיקי האג"ח .ע"כ,
אנו מתרשמים כי הדבר מבטא את המו"מ בין
המחזיקים לבין החברה ומסיבה זו נמליץ לתמוך
בשינוי המוצע
אנו מתרשמים כי התיקון המוצע במסגרתו צפויה
הריבית השנתית על אגרות החוב לעלות ,כמפורט
לעיל ,מגיע בעקבות דרישה של מחזיקי האג"ח .ע"כ,
אנו מתרשמים כי הדבר מבטא את המו"מ בין
המחזיקים לבין החברה ומסיבה זו נמליץ לתמוך
בשינוי המוצע

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

ב.גאון אחזקות בע"מ

1104744

143916

15/10/2019

מניות

 .9מינוי מחדש של דנה (רבקה) גרוס כדירקטורית בחברה ,לתקופת כהונה
נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

ב.גאון אחזקות בע"מ

1104744

143916

15/10/2019

מניות

 .10מינוי מחדש של מר רמי (אברהם) מרדור כדירקטור חיצוני בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

ב.גאון אחזקות בע"מ

1104744

143916

15/10/2019

מניות

 .11אישור התקשרות החברה בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי
משרה

בעד

היחס בין הפרמיה לכיסוי הינו סביר ביחס למקובל
בשוק.

נטו מ.ע .אחזקות בע"מ

168013

1098679

15/10/2019

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול חדשה לתקופה של שלוש שנים מיום אישורה על
ידי האסיפה ומצורפת לדיווח זה  .כאשר השינוי לעומת המדיניות תגמול
הנוכחית :בסעיף  5.2.3למדיניות התגמול הנוכחית תוקן כך שתקרת עלות
התגמול הקבוע השנתי למנכ"ל החברה תעמוד עך סך  1,320אלפי ש"ח,.
חלף  1,200אלפי ש"ח..

בעד

נטו מ.ע .אחזקות בע"מ

168013

1098679

15/10/2019

מניות

 .2תנאי העסקתו של מר דוד עזרא ,נשיא ויו"ר הדירקטוריון  .ביום 14
בנובמבר  2016אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בפעם האחרונה
את תנאי כהונתו כנשיא החברה  .החל מיום  4ביולי  2019החל דוד עזרא
לכהן גם כיו" ר הדירקטוריון חלף מר עדי עזרא  .במסגרת ההתקשרות
המוצעת  ,מוצע לעדכן את תנאי העסקתו של מר דוד עזרא כך שיהיה זכאי
לאותם תנאי כהונה להם זכאי בגין כהונתו כנשיא החברה קרי שכר חודשי
בסך כ 150 -אלפי ש"ח ברוטו .בנוסף  ,על האמור ,כל זמן שיכהן גם כיו"ר
דירקטוריון החברה במקביל לכהונתו כנשיא יהא זכאי לתוספת שכר בסך 50
אלפי ש" ח ברוטו לחודש והכל כמפורט בדיווח של זימון האסיפה המצורף.

נגד

נטו מלינדה סחר בע"מ

1105097

941705

15/10/2019

מניות

 .1עדכון הסכם שירותי הניהול בין החברה לבין נטו מ.ע .אחזקות בע"מ
(להלן "נטו") ,בעלת השליטה בחברה  .ביום  15בפברואר  2017אישרה
האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את הסכם שירותי הניהול
הנוכחי לתקופה של  3שנים החל מיום  1.6.17עד  31.5.20בו נקבעה
תמורה חודשית של  265אלפי ש" ח צמודה לדד מחירים לצרכן של נובמבר
 ,2016נכון להיום  268אלפי ש"ח .לאור הפסקת עבודתו של עדי עזרא ,יו"ר
הדירקטוריון והחלפתו על ידי דוד עזרא מוצע להפחית את דמי הניהול ל-
 225אלפי ש"ח לחודש החל מיום  4ביולי  2019לתקופה של  3שנים .והכל
כמפורט בדיווח של זימון האסיפה המצורף כאן.

נגד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות עסקאות עם
בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות .החברה עדכנה
את תפריט השירותים בהתאם לעלות העסקה
גבוהה המובאת לאישור האספה במקביל בחברת
האם ,אשר זו טרם אושרה

נטו מלינדה סחר בע"מ

1105097

941705

15/10/2019

מניות

מינוי פרופ' זאב רוטשטיין כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה כהונה נוספת
בת  3שנים מיום  6בספטמבר  2019ועד 5.9.2022

בעד

מינוי דירקטור חיצוני 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 .בעלי נסיון
והשכלה רלוונטיים .מילא שאלון דח"צ שהועבר על
ידנו

נטו מלינדה סחר בע"מ

1105097

941705

15/10/2019

מניות

 .3חידוש מדיניות תגמול ,ללא שינוי  ,לתקופה נוספת של שלוש שנים החל
מיום אישורה על ידי האסיפה הנוכחית .

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות .תגמול
נושאי המשרה הינו סביר בהתאם לגודלה היחסי של
החברה בשוק

בירמן עצים ופרזול בע"מ

530014

173137

16/10/2019

מניות

 .1מינוי משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' (דלויט) ,כרואה החשבון המבקר
של החברה ,במקום משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ,והסמכת דירקטוריון
החברה לקבוע את שכרו" וזאת החל ממועד ההחלטה שתתקבל על ידי
האסיפה הכללית ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

בעד

משרד רו" ח הינם בעלי המוניטין והניסיון על מנת
לטפל בעניינים הכספיים של החברה

תגמול בכירים ,רכיב קבוע ,בהתאם לס'' 4.2.2
למדיניות .היקפי התגמול נותרו ללא שינוי מהותי וכן
מצויים בהלימה לקיים בחברה.

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות .אנו מצאנו
שלא לנכון לייצר עדכון בתנאיו כבעל שליטה ,בשל
איחוד זמני של תפקידי היו"ר והנשיא.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1120872

225512.4

20/10/2019

איגרות חוב

האצלת סמכות לנאמן לדחיית מועדי תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות
החוב (סדרה ב') מעת לעת לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד)
האצלת הסמכות לנאמן ,על פי שיקול דעתו ,לדחיית מועד תשלום הקרן
והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') אשר קבוע ליום  ,31/10/19מעת לעת,
ובלבד שהמועד האחרון לתשלום לא יהיה מאוחר מיום .28/11/19

ללא המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

עבר

אנו מתרשמים כי אין בתיקון המוצע כדי לפגוע
בבעלי מניות המיעוט בחברה.

קבוצת פנינסולה בע"מ

333013

389903

22/10/2019

מניות

תיקון של הסכם ההשקעה שנחתם בין החברה לבין מיטב דש השקעות
בע"מ ("מיטב דש") ,בעלת השליטה בחברה ,ביום  13באוגוסט 2015

בעד

מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן ).בע"מ

1096890

226887

22/10/2019

מניות

 .1מינוי מר יוסף אלהרל כדירקטור חיצוני בחברה ואישור זכאותו לגמול,
בכפוף לאישור היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות

בעד

עבר

מוניציפל בנק בע"מ

711010

652375

22/10/2019

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר  .2018לפרטים נוספים ראו סעיף  1.1לקובץ המצורף
לדיווח זה.

דיון

דיון

מוניציפל בנק בע"מ

711010

652375

22/10/2019

מניות

 .2אישור מינוי מחדש של משרד רו" ח בריטמן אלמגור זהר ()Deloitte
כרואה חשבון מבקר לבנק והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

בעד

עבר

פולאר השקעות בע"מ

6980247

123566.9

22/10/2019

איגרות חוב

 .1.1דיון לאור הודעת החברה באשר לפירעון מוקדם של אגרות החוב
(סדרה ו') 1והתייעצויות בנושא . .1.2 .דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על
ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן.

דיון

דיון

נ.ר .ספאנטק תעשיות בע"מ

1090117

590860

23/10/2019

מניות

 .1מינוי מחדש של ה" ה עמית ברגר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה שלישית בת שלוש שנים החל ממועד אישור המינוי על ידי האסיפה
הכללית.

נגד

בשל כהונתו במספר דירקטוריונים של חברות
מהותיות ,העולה על הסף הנדרש במדיניותנו,
העומד על .6

נ.ר .ספאנטק תעשיות בע"מ

1090117

590860

23/10/2019

מניות

 .2מינוי ה" ה גד אפלבאום לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה
בת שלוש שנים החל ממועד אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית.

בעד

הנו בעל הכישורים הנדרשים לכהונה בדירקטוריון
החברה.

טלסיס בע"מ

354019

319421

23/10/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנת ( 2018הכולל
דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר בשנת .)2018

דיון

טלסיס בע"מ

354019

319421

23/10/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של הדירקטור המכהן צלי רשף

בעד

בעל הכישורים הנדרשים להמשך כהונה כדירקטור
בחברה

טלסיס בע"מ

354019

319421

23/10/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של הדירקטור המכהן יונתן שיף

בעד

בעל הכישורים הנדרשים להמשך כהונה כדירקטור
בחברה

אנו מוצאים את המועמד כבעל רקורד המכשיר אותו
לכהונה בדירקטוריון החברה

משרד רו" ח בעל מוניטין ומקצועיות המספיקים בכדיי
לשמש כמבקר החברה

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

טלסיס בע"מ

354019

319421

23/10/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטור המכהן עופר רשף

בעד

בעל הכישורים הנדרשים להמשך כהונה כדירקטור
בחברה

טלסיס בע"מ

354019

319421

23/10/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת עידית גזונדהייט

בעד

בעלת הכישורים הנדרשים להמשך כהונה כדירקטור
בחברה

טלסיס בע"מ

354019

319421

23/10/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת ורד יגודה

נגד

אנו מתרשמים כי ניסיונה המקצועי והשכלתה אינם
תואמים את הקווים המנחים שנקבעו במדיניותנו
לעניין הכישורים הנדרשים מתפקיד הדירקטור
בחברה ציבורית

טלסיס בע"מ

354019

319421

23/10/2019

מניות

 .7מינוי מר אילן שטאובר כדירקטור בלתי תלוי

בעד

הרתשמנו כי מר אילן שטראובר הינו בעל הניסיון
המתאים לכהן כדירקטור חיצוני בחברה

טלסיס בע"מ

354019

319421

23/10/2019

מניות

 .8להאריך 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

בעלי מוניטין וניסיון מספיקים בכדיי לשמש ברו"ח של
החברה

סטרווד ווסט לימיטד

1143544

375648

23/10/2019

איגרות חוב

 .1דיווח מאת היועצים המשפטיים והכלכליים של הנאמן ושל מחזיקי אגרות
החוב בדבר האירועים וההתפתחויות ממועד מינויים ועד למועד האסיפה

דיון

דיון

סטרווד ווסט לימיטד

1143544

375648

23/10/2019

איגרות חוב

 .2דיון בדבר מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב

דיון

דיון

סטרווד ווסט לימיטד

1143544

375648

23/10/2019

איגרות חוב

 .3דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו /או מחזיקי אגרות החוב

דיון

דיון

סטרווד ווסט לימיטד

1143544

375648

23/10/2019

איגרות חוב

 .דיווח מאת יועציה המשפטיים והכלכליים של הנאמן ושל מחזיקי אגרות
החוב בדבר המרצת הפתיחה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב
המצורפת כנספח א'' לזימון האסיפה

דיון

דיון

צבי צרפתי ובניו השקעות ובנין ( )1992בע"מ

425017

219838

23/10/2019

מניות

 .1אישור חלוקת דיבידנד בגין שנת  2018בסך של  10מיליון ש"ח ,לאחר
שוועדת הביקורת ודירקטוריון החברה קבעו כי החברה עומדת במבחני
החלוקה הקבועים בסעיף  302לחוק החברות וכמפורט בסעיף  2לדוח זימון
אסיפה זה

בעד

צבי צרפתי ובניו השקעות ובנין ( )1992בע"מ

425017

219838

23/10/2019

מניות

 .2לאשר ולאשרר מחדש הענקת כתבי שיפוי על ידי החברה ,לתקופה של
שלוש שנים נוספות בתוקף מיום  ,15.4.2019לדירקטורים ולנושאי משרה
בחברה ובחברות מוחזקות של החברה ,כפי שיהיו מעת לעת ,אשר הינם
ו /או עשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה ולנושאי משרה ודירקטורים
שלבעלי השליטה עניין אישי בהענקתם ,בנוסח המצורף כנספח א' לדו"ח
זימון האסיפה וכמפורט בסעיף  3לדוח זימון האסיפה

בעד

היקף החלוקה נראה לנו כלא מהותי בהתאם לגודל
החברה ,פעילות החברה בשוק ותוצאות החברה

השיפוי תואם את מדיניותנו בכך שמוגבל ל25%-
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

בית-הזהב בע"מ

235010

206426

23/10/2019

מניות

אישור תנאי כהונתו של פרופסור דן וייס כיו" ר דירקטוריון החברה החל מיום
 23ביולי 2019

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות .תגמול
היו" ר הינו סביר למול גמול דירקטורים רגיל וכן
בהשוואה לקודמו ,בשים לב לעלות הכוללת.

בית-הזהב בע"מ

235010

206426

23/10/2019

מניות

אישור התקשרות החברה עם תאגיד בבעלותו ושליטתו של מר אהוד
רובינשטיין ,מבעלי השליטה בחברה ,המכהן כדירקטור בחברה בקשר
להעמדת שירותים לחברה בתוקף החל מיום  23ביולי 2019

בעד

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות .סך ד"נ
נותרו ללא שינוי וכן היקף התשלומים הינו סביר
ביחס לגמול דירקטורים רגיל ,הנגזר מהאחריות
העודפת בגין התפקיד האקזקיוטיבי.

אי -אונליין קפיטל (אי.או.סי) בע"מ

1084789

1466

24/10/2019

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול מעודכנת של נושאי המשרה בחברה לתקופה בת
שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה.

נגד

היקפי הרכיב הקבוע נראיים לנו כגבוהים ביחס
לפעילות החברה בשוק

אי -אונליין קפיטל (אי.או.סי) בע"מ

1084789

1466

24/10/2019

מניות

 .2אישור חידוש ההתקשרות בהסכם ניהול עם בעל שליטה בחברה ,ד"ר
מיכאל גולן ,בתפקידו כיו" ר דירקטוריון פעיל.

נגד

בהתאם לבחינתנו ,לא ננקטו פעולות ו/או נעשו
מאמצים להשיב למסחר את ניירות הערך של
החברה.

אי -אונליין קפיטל (אי.או.סי) בע"מ

1084789

1466

24/10/2019

מניות

 .3מתן פטור מאחריות והתחייבות לשיפוי לנושאי משרה ,ה"ה ד"ר מיכאל
גולן ויובל גולן ,בעלי שליטה בחברה.

בעד

הפטור בנוסח מסויג בהתאם למדיניותנו ,השיפוי
מוגבל ל 25%-מההון העצמי של החברה

אי -אונליין קפיטל (אי.או.סי) בע"מ

1084789

1466

24/10/2019

מניות

 .4מתן פטור מאחריות והתחייבות לשיפוי לדירקטורים מכהנים ושיכהנו
מעת לעת בחברה ובחברות שבשליטתה ,למעט דירקטורים שהם בעלי
שליטה.

בעד

הפטור בנוסח מסויג בהתאם למדיניותנו ,השיפוי
מוגבל ל 25%-מההון העצמי של החברה

אי -אונליין קפיטל (אי.או.סי) בע"מ

1084789

1466

24/10/2019

מניות

 .5אישור תנאי כהונתו של מר איזי דניאל ,מנכ"ל החברה.

נגד

בהתאם לבחינתנו ,לא ננקטו פעולות ו/או נעשו
מאמצים להשיב למסחר את ניירות הערך של
החברה.

אי -אונליין קפיטל (אי.או.סי) בע"מ

1084789

1466

24/10/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של מר מיכאל גולן כדירקטור בחברה.

נגד

בהתאם לבחינתנו ,לא ננקטו פעולות ו/או נעשו
מאמצים להשיב למסחר את ניירות הערך של
החברה.

אי -אונליין קפיטל (אי.או.סי) בע"מ

1084789

1466

24/10/2019

מניות

 .7מינוי מחדש של מר יובל גולן כדירקטור בחברה.

נגד

בהתאם לבחינתנו ,לא ננקטו פעולות ו/או נעשו
מאמצים להשיב למסחר את ניירות הערך של
החברה.

אי -אונליין קפיטל (אי.או.סי) בע"מ

1084789

1466

24/10/2019

מניות

 .8מינוי מחדש של מר יחיאל לוי כדירקטור בחברה.

נגד

בהתאם לבחינתנו ,לא ננקטו פעולות ו/או נעשו
מאמצים להשיב למסחר את ניירות הערך של
החברה.

אי -אונליין קפיטל (אי.או.סי) בע"מ

1084789

1466

24/10/2019

מניות

 .9מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה – שטיינמץ עמינח
ושות'.

בעד

משרד רואי החשבון בעל המוניטין והנסיון הדרושים
על מנת לטפל בענייני המס והביקורת של החברה

אי -אונליין קפיטל (אי.או.סי) בע"מ

1084789

1466

24/10/2019

מניות

 .10דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
.2018

דיון

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

1081165

4010121

24/10/2019

מניות

 .1אישור תנאי העסקה של מר ישראל אליהו כיו" ר דירקטוריון מגדל שוקי הון
( )1965בע"מ ,חברה בת של החברה מוצע לאשר את תנאי כהונתו של מר
ישראל אליהו ,בנו של מר שלמה אליהו ,בעל השליטה בחברה ,בתפקיד יו"ר
דירקטוריון מגדל שוקי הון ( )1965בע"מ ,חברה בת בבעלות ובשליטה
מלאה של החברה (" מגדל שוקי הון") ,המכהן כיו" ר מגדל שוקי הון מיום 1
בפברואר  .2014אישור תנאי הכהונה יהיה בתוקף מיום  1בספטמבר .2019
לפרטים נוספים בדבר תנאי ההעסקה ראו להלן חלק א' לדוח העסקה.

בעד

רוטקס ( )1980בע"מ (מחוקה)

1104033

0

24/10/2019

מניות

 .1דיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנים . 2018

דיון

רוטקס ( )1980בע"מ (מחוקה)

1104033

0

24/10/2019

מניות

 .2מינוי רואה חשבון מבקר של החברה.

בעד

בעלי הניסיון והמוניטין המספיקים לטיפול בעניי
הביקורת והמס של החברה

רוטקס ( )1980בע"מ (מחוקה)

1104033

0

24/10/2019

מניות

 .3מינוי מר יאיר רוטלוי המכהן כדירקטור בחברה (יו"ר הדירקטוריון)
לתקופת כהונה נוספת.

נגד

היקף בני משפחה שהנם קרובים לבעל השליטה
המכהנים בדירקטוריון החברה וכן בשל שיעורם
הנמוך של הדירקטורים הבלתי תלויים.

רוטקס ( )1980בע"מ (מחוקה)

1104033

0

24/10/2019

מניות

 .4מינוי מר רענן סובל המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.

נגד

היקף בני משפחה שהנם קרובים לבעל השליטה
המכהנים בדירקטוריון החברה וכן בשל שיעורם
הנמוך של הדירקטורים הבלתי תלויים.

רוטקס ( )1980בע"מ (מחוקה)

1104033

0

24/10/2019

מניות

 .5מינוי מר ליגד רוטלוי המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.

נגד

היקף בני משפחה שהנם קרובים לבעל השליטה
המכהנים בדירקטוריון החברה וכן בשל שיעורם
הנמוך של הדירקטורים הבלתי תלויים.

רוטקס ( )1980בע"מ (מחוקה)

1104033

0

24/10/2019

מניות

 .6מינוי מר זוריק רוטלוי המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.

נגד

היקף בני משפחה שהנם קרובים לבעל השליטה
המכהנים בדירקטוריון החברה וכן בשל שיעורם
הנמוך של הדירקטורים הבלתי תלויים.

רוטקס ( )1980בע"מ (מחוקה)

1104033

0

24/10/2019

מניות

 .7מינוי גב' ציפורה לוי המכהנת כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.

נגד

היקף בני משפחה שהנם קרובים לבעל השליטה
המכהנים בדירקטוריון החברה וכן בשל שיעורם
הנמוך של הדירקטורים הבלתי תלויים.

רוטקס ( )1980בע"מ (מחוקה)

1104033

0

24/10/2019

מניות

 .8מינוי מר יקותיאל גביש המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.

נגד

היקף בני משפחה שהנם קרובים לבעל השליטה
המכהנים בדירקטוריון החברה וכן בשל שיעורם
הנמוך של הדירקטורים הבלתי תלויים.

רוטקס ( )1980בע"מ (מחוקה)

1104033

0

24/10/2019

מניות

 .9מינוי גב' יונה אדמון המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת
כהונה נוספת.

נגד

א .החברה לא העבירה לרשותנו את נתוני
ההשתתפות של הדירקטורים עד למועד זה ולכן לא
נוכל לתמוך במועמדותה מחדש

רוטקס ( )1980בע"מ (מחוקה)

1104033

0

24/10/2019

מניות

 .10מינוי מר יצחק מרמור המכהן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה
נוספת

נגד

א .החברה לא העבירה לרשותנו את נתוני
ההשתתפות של הדירקטורים עד למועד זה ולכן לא
נוכל לתמוך במועמדותו מחדש

החלטת האסיפה

נימוקים

התנאים נראים בעניינו סבירים ביחס לגודל החברה
ופעילותה בשוק

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

473017

103289

24/10/2019

מניות

הצגה ודיון בדוח התקופתי של החברה ליום  31בדצמבר 2018

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

473017

103289

24/10/2019

מניות

 .2מינויו מחדש של מר עמוס לוזון כדירקטור

נגד

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

473017

103289

24/10/2019

מניות

 .3מינויו מחדש של מר שמשון הראל כדירקטור

נגד

לא התקבלו נתוני השתתפות ועל כן לא יכולנו לבחון
את תפקודו

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

473017

103289

24/10/2019

מניות

 .4מינויה מחדש של גב' ליה לוזון כדירקטורית

נגד

לא התקבלו נתוני השתתפות ועל כן לא יכולנו לבחון
את תפקודו

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

473017

103289

24/10/2019

מניות

 .5מינויו מחדש של מר אהוד (אודי) ארז כדירקטור בלתי תלוי

נגד

לא התקבלו נתוני השתתפות ועל כן לא יכולנו לבחון
את תפקודו

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

473017

103289

24/10/2019

מניות

 .6מינויו מחדש של מר עופר כדורי כדירקטור

נגד

לא התקבלו נתוני השתתפות ועל כן לא יכולנו לבחון
את תפקודו

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

473017

103289

24/10/2019

מניות

 .7מינוי מחדש של משרד  PwCישראל (קסלמן וקסלמן) כרואה החשבון
המבקר של החברה; דיווח בדבר שכר רואי החשבון המבקרים

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים על
מנת לטפל בענייני המס והביקורת של החברה

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

473017

103289

24/10/2019

מניות

 .8אישור מינויו של מר רון (אלעזר) קליינפלד כדירקטור חיצוני בחברה וכן
תנאי כהונתו ,לתקופת כהונה שנייה של שלוש שנים שתחילתה מיד לאחר
תום תקופת כהונתו הנוכחית קרי ,החל מיום  27בנובמבר  ,2019והכל
כמפורט בסעיף ב .4.לדוח הזימון.

נגד

לא התקבלו נתוני השתתפות ועל כן לא יכולנו לבחון
את תפקודו

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

473017

103289

24/10/2019

מניות

 .9אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה של החברה ,בהתאם
לסעיף 267א לחוק החברות ,לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור
האסיפה ,והכל כמתואר בסעיף ב .5.לדוח הזימון.

נגד

מדיניות התגמול נראת לנו כגבוהה ביחס לפעילות
החברה ולמעמדה בשוק

מגוריט ישראל בע"מ

1139195

307895

24/10/2019

מניות

 .1מינוי מר עודד דולינסקי לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון
החברה

נגד

עקב התאמתו של המועמד השני לתפקיד

מגוריט ישראל בע"מ

1139195

307895

24/10/2019

מניות

 .2מינוי מר יגאל רונאי לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון
החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון

לא התקבלו נתוני השתתפות ועל כן לא יכולנו לבחון
את תפקודו

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

מגוריט ישראל בע"מ

1139195

307895

24/10/2019

מניות

 .3אישור הכללתו של הדירקטור החיצוני שייבחר לכהונה בפוליסת ביטוח
אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ,בפוליסות עתידיות ובפוליסת
.POSI

בעד

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

מגוריט ישראל בע"מ

1139195

307895

24/10/2019

מניות

 .4מתן התחייבות לשיפוי לדירקטור החיצוני שייבחר לכהונה.

בעד

מוגבל ל 25%-מההון העצמי של החברה בהתאם
למדיניותנו

מגוריט ישראל בע"מ

1139195

307895

24/10/2019

מניות

 .5מתן התחייבות לפטור לדירקטור החיצוני שייבחר לכהונה.

בעד

נוסח מסויג בהתאם למדיניותנו

נטו מלינדה סחר בע"מ

1105097

941705

27/10/2019

מניות

 .1עדכון הסכם שירותי הניהול בין החברה לבין נטו מ.ע .אחזקות בע"מ
(להלן "נטו") ,בעלת השליטה בחברה  .ביום  15בפברואר  2017אישרה
האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את הסכם שירותי הניהול
הנוכחי לתקופה של  3שנים החל מיום  1.6.17עד  31.5.20בו נקבעה
תמורה חודשית של  265אלפי ש" ח צמודה לדד מחירים לצרכן של נובמבר
 ,2016נכון להיום  268אלפי ש"ח .לאור הפסקת עבודתו של עדי עזרא ,יו"ר
הדירקטוריון והחלפתו על ידי דוד עזרא מוצע להפחית את דמי הניהול ל-
 225אלפי ש"ח לחודש החל מיום  4ביולי  2019לתקופה של  3שנים .והכל
כמפורט בדיווח של זימון האסיפה המצורף כאן.

בעד

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 .החברה עדכנה
את תפריט השירותים בהתאם לעלות העסקה
גבוהה המובאת לאישור האספה במקביל בחברת
האם ,אשר זו טרם אושרה

נטו מלינדה סחר בע"מ

1105097

941705

27/10/2019

מניות

מינוי פרופ' זאב רוטשטיין כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה כהונה נוספת
בת  3שנים מיום  6בספטמבר  2019ועד 5.9.2022

בעד

עבר

מינוי דירקטור חיצוני 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 .בעלי נסיון
והשכלה רלוונטיים .מילא שאלון דח"צ שהועבר על
ידנו

נטו מלינדה סחר בע"מ

1105097

941705

27/10/2019

מניות

 .3חידוש מדיניות תגמול ,ללא שינוי  ,לתקופה נוספת של שלוש שנים החל
מיום אישורה על ידי האסיפה הנוכחית .

בעד

עבר

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות .תגמול
נושאי המשרה הינו סביר בהתאם לגודלה היחסי של
החברה בשוק

חברת פלסטופיל הזורע בע"מ (בשימור)

1092840

79146

27/10/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב
ענייני החברה ליום  31בדצמבר 2018

דיון

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

חברת פלסטופיל הזורע בע"מ (בשימור)

1092840

79146

27/10/2019

מניות

 .2אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר יצחק גולדנברג,
וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

חברת פלסטופיל הזורע בע"מ (בשימור)

1092840

79146

27/10/2019

מניות

 .3אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר רענן פרנס ,וזאת
עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

חברת פלסטופיל הזורע בע"מ (בשימור)

1092840

79146

27/10/2019

מניות

 .4אישור חידוש כהונתו של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' אפרת קטן,
וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

עבר

חברת פלסטופיל הזורע בע"מ (בשימור)

1092840

79146

27/10/2019

מניות

 .5אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר אדברד (טדי)
מוריס ,וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

עבר

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

חברת פלסטופיל הזורע בע"מ (בשימור)

1092840

79146

27/10/2019

מניות

 .6אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר גל אבריאל ,וזאת
עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

עבר

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

חברת פלסטופיל הזורע בע"מ (בשימור)

1092840

79146

27/10/2019

מניות

 .7אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר יונתן גליקמן,
וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

עבר

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

עבר

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

בעלת הידע והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

חברת פלסטופיל הזורע בע"מ (בשימור)

1092840

79146

27/10/2019

מניות

 .8אישור מינויה של הגב' דיאנה בוגוסלבסקי כדירקטורית בחברה עד לתום
האסיפה השנתית הבאה

חברת פלסטופיל הזורע בע"מ (בשימור)

1092840

79146

27/10/2019

מניות

 .9אישור חידוש כהונתו של משרד רואי החשבון  BDOזיו האפט כרואה
חשבון מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו,
בהתאם להמלצת ועדת מאזן

בעד

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ

224014

3195785

27/10/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר  2018ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31
בדצמבר .2018

דיון

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ

224014

3195785

27/10/2019

מניות

 .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 של החברה שתתכנס בשנת  2020למינוי רואי
חשבון מבקרים לחברה).

בעד

עבר

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ

224014

3195785

27/10/2019

מניות

 .3אישור מינוי מחדש ,לתקופת כהונה נוספת ,של יו"ר דירקטוריון החברה,
מר דני נוה ,המכהן כדירקטור רגיל בחברה.

בעד

עבר

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ

224014

3195785

27/10/2019

מניות

 .4אישור מינוי מחדש ,לתקופת כהונה נוספת ,של מר אברהם קנובל המכהן
כדירקטור רגיל בחברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ

224014

3195785

27/10/2019

מניות

 .5אישור מינוי מחדש ,לתקופת כהונה נוספת ,של הגב' ורדה אלשייך
המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה.

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ

224014

3195785

27/10/2019

מניות

 .6אישור מינוי מחדש ,לתקופת כהונה נוספת ,של הגב' חנה מזל (מלי)
מרגליות המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה.

בעד

עבר

בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

בעלת הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידה

עבר

בעלי המוניטין והניסיון הדרושים לטיפול בענייני
הביקורת והמס של החברה

דיון

המשרד הינו בעל המוניטין והניסיון על מנת לערוך
שירותי ביקורת לחברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ

224014

3195785

27/10/2019

מניות

 .7מינוי מחדש של מר סמי מועלם כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה
(שניה) של  3שנים ,בהתאם להמלצת דירקטוריון החברה.

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ

224014

3195785

27/10/2019

מניות

 .8אישור עדכון למדיניות התגמול לנושאי משרה בנוסח המצורף כנספח ב'
לדוח המידי בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות.

בעד

די.אן .איי ביומדיקל סולושינס בע"מ

1103852

34036

27/10/2019

מניות

 .1איחוד הון המניות המונפק והנפרע של החברה ,באופן שכל שש ( )6מניות
רגילות של החברה ללא ערך נקוב מתוך הונה המונפק והנפרע שלהחברה
תאוחדנה למניה רגילה אחת ( )1של החברה ללא ערך נקוב.

בעד

החברה לישראל בע"מ

576017

6605285

29/10/2019

מניות

 .1לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בחברה ,בנוסח
הרצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה ,כאמור בדו"ח זימון האסיפה.

בעד

מצאנו את מדיניות התגמול כסבירה על כלל רכיביהם

החברה לישראל בע"מ

576017

6605285

29/10/2019

מניות

 .2לאשר את הענקת כתב ההתחייבות לשיפוי לגב' טלי בליש-מישוד ,כאמור
בדוח זימון האסיפה.

בעד

סכום השיפוי מוגבל ל 25%-מהונה העצמי של
החברה ונמצא על ידינו כמקובל

החברה לישראל בע"מ

576017

6605285

29/10/2019

מניות

 .3למנות מר יעקב עמידרור כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת
בת שלוש שנים ,החל ממועד אישור האסיפה ,אשר יהיה זכאי לתנאי כהונה
כאמור בדו"ח זימון האסיפה.

בעד

מר יעקב עמידרור נמצא כבעל ההשכלה והניסיון
המתאימים למילוי התפקיד

או.אר.טי.טכנולוגיות בע"מ

1086230

172979

29/10/2019

מניות

 .1למנות את גב' נגה קנז -ברייר לתקופת כהונה בת שלוש שנים
כדירקטורית חיצונית בחברה ,החל מיום  5.12.2019או מועד אישור
האסיפה ,לפי המאוחר

בעד

הנה בעלת הכישורים הרלוונטים לכהונה
בדירקטוריון החברה

סאני תקשורת סלולרית בע"מ

1134659

29/10/2019

איגרות חוב

 .1דיווח ועדכון מאת כונס הנכסים ,עו"ד עדי פיגל ,בדבר ההתפתחויות
ממועד אסיפת מחזיקי אגרות החוב האחרונה אשר התקיימה ביום
 24.6.2019והתייעצות עם מחזיקי אגרות החוב

דיון

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

עבר

מדיניות התגמול הינה סבירה על כלל רכיביה.

עבר

ביצוע איחוד ההון צפוי להבנתנו ,להעלות את מחיר
המניה ,בעקבותיו יהפוך את החברה ליותר
אטרקטיבית ועשוי לתמרץ את המשקיעים לקנות את
מניותיה

דיון

נימוקים

החלטת האסיפה

המלצה

דיון

דיון

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

מצאנו כי תנאי מדיניות התגמול המוצעת הנם
.סבירים ועומדים בהתאם לקווים המנחים במדיניותנו

בעד

נוסח כתב הפטור כולל את ההחרגה הנדרשת
 מהונה20%- סכום השיפוי מוגבל ל.במדיניות
.העצמי של החברה ותואם את מדיניותנו בנושא

משרד רואה החשבון הינו בעל המוניטין והניסיון
.הדרוש להעביר שירותי ביקורת לחברה

הדירקטורים המועמדים לכהונה מחדש הינם בעלי
.הניסיון וההשכלה הדרושים למילוי התפקיד

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

איגרות חוב

29/10/2019

 אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה.1

מניות

29/10/2019

בעד

 אשור מתן פטור מאחריות וכתבי שיפוי לדירקטורים המכהנים מטעם.2
בעלי השליטה

מניות

בעד

;Approval of the re-appointment of Kesselman &amp .1
Kesselman, independent certified public accountants in Israel
and a member of PricewaterhouseCoopers International Limited
group, as the Company's auditor for the period ending at the
.close of the next annual general meeting

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

1134659

סאני תקשורת סלולרית בע"מ

1157398

1091651

ארד בע"מ

29/10/2019

1157398

1091651

ארד בע"מ

מניות

29/10/2019

2521834

1083484

חברת פרטנר תקשורת בע"מ

דיון

Discussion of the auditor’s remuneration for the year ended .2
December 31, 2018, 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, 2018

מניות

29/10/2019

2521834

1083484

חברת פרטנר תקשורת בע"מ

דיון

Discussion of the Company’s audited financial statements for .3
the year ended December 31, 2018 and the report of the Board
.of Directors for such period

מניות

29/10/2019

2521834

1083484

חברת פרטנר תקשורת בע"מ

בעד

Approval of the re-election of Mr. Adam Chesnoff, Mr. Elon .4
Shalev, Mr. Tomer Bar-Zeev, Mr. Sumeet Jaisinghani, Mr. Barak
Pridor, Mr. Yoav Rubinstein, Mr. Arieh Saban, Mr. Yehuda
Saban, Mr. Arie (Arik) Steinberg and Mr. Ori Yaron and to serve
as directors of the Company until the close of the next annual
general meeting, unless their office becomes vacant earlier in
accordance with the provisions of the Israeli Companies Law and
.the Company’s Articles of Association

מניות

29/10/2019

2521834

1083484

חברת פרטנר תקשורת בע"מ

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

בעד

. approval of the Compensation of Mr. Adam Chesnoff, Mr)A( .5
.Elon Shalev, Mr. Tomer Bar-Zeev, Mr. Sumeet Jaisinghani, Mr
Barak Pridor, Mr. Yoav Rubinstein, Mr. Arieh Saban, Mr. Yehuda
Saban and Mr. Ori Yaron; (B) approval and ratification of the
reimbursement of Reasonable Expenses of each of the directors
listed above in clause (A); (C) approval that the directors listed
above in clause (A) will continue to benefit from the Company's
existing D&amp;O insurance policy; and (D) approval that the
directors listed above in clause (A) who have indemnification and
release letters will continue to benefit from their existing
indemnification and release letters which will continue in full force
;and effect

מניות

29/10/2019

2521834

1083484

חברת פרטנר תקשורת בע"מ

.התנאים המוצעים מקובלים ביחס לשוק

בעד

approval of the Compensation of Ms. Osnat Ronen and)A( .6
Mr. Arie Steinberg; (B) approval and ratification of the
reimbursement of Reasonable Expenses of Ms. Osnat Ronen
and Mr. Arie Steinberg; (C) approval that Ms. Osnat Ronen and
Mr. Arie Steinberg will continue to benefit from the Company's
.existing D&amp;O insurance policy; and (D) approval that Ms
Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg who have indemnification
and release letters will continue to benefit from them which will
.continue in full force and effect

מניות

29/10/2019

2521834

1083484

חברת פרטנר תקשורת בע"מ

אנו מוצאים את מדיניות התגמול המוצעת כסבירה
.על כלל מרכיביה

בעד

Approval of the renewal of the Company's Compensation .7
Policy for Office Holders

מניות

29/10/2019

2521834

1083484

חברת פרטנר תקשורת בע"מ

ללא המלצה

Do your holdings and your vote DO NOT require the consent .8
of the Israeli Minister of Communications pursuant to (i) Sections
-Transfer of Means of Control) or 23 (Prohibition of Cross( 21
Ownership) of the Company’s General License for the Provision
of Mobile Radio Telephone Services using the Cellular Method in
Israel dated April 7, 1998, as amended (the “License”); or (ii) any
other license granted to Partner, directly or indirectly. Voding
FOR means that you agree that your vote does not require the
consent of the Israeli Minister of Communications. For your
convenience, a translation of sections 21-24 to the License is
attached as Annex “E” to the Proxy Statement distributed with
.this Deed of Vote

מניות

29/10/2019

2521834

1083484

חברת פרטנר תקשורת בע"מ

בעד

 חברת בת, אישור מכירת מלוא זכויותיה של חברת פרי אור בע"מ.1
 במקרקעין המצויים,)"המוחזקת בבעלות מלאה של החברה ("פרי אור
 בשטח כולל של4663  בגוש2 במועצה האזורית גדרות הידועים גם כחלקה
 אשר החברה, לחברת גב ים לקרקעות בע"מ,)" דונם ("הנכס38.727
 הנה בעלת עניין בה, בעלת השליטה בחברה,לנכסים ובנין בע"מ
 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ107 - בתמורה לסך כולל של כ,)"("הרוכשת
.) לפי העניין," "העסקה-כחוק ("התמורה" ו

מניות

29/10/2019

678264

686014

מהדרין בע"מ

נימוקים

.התנאים המוצעים תואמים את המקובל בשוק

תנאי העסקה נראיים לנו כסבירים ביחס לשווי השוק
של הנכס וביחס למצב החברה

החלטת האסיפה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

שמן תעשיות בע"מ

634030

147351

30/10/2019

מניות

א.פ.ס.ק .תעשיות בע"מ (מחוקה)

1091032

0

30/10/2019

איגרות חוב
להמרה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

היקף התנאים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה ומצבה בשוק

 .1חידוש הסכם שירותי ניהול רכש וסיכונים עם מר איתן שיינר

בעד

 .1דיווח ועדכון על ידי המפרק של החברה ,עו" ד ארז חבר בנוגע לסטאטוס
הליכי הפירוק והכספים אשר מופקדים בקופת הפירוק.

דיון

דיון

מטריקס אי.טי בע"מ

445015

3209822

30/10/2019

מניות

קבלת דו" ח הדירקטוריון והדו"חות הכספיים של החברה לשנת .2018

דיון

דיון

מטריקס אי.טי בע"מ

445015

3209822

30/10/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר (;Ernst &amp
 )Youngכרואי החשבון של החברה ,והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את
שכרם.

בעד

משרד רואי החשבון בעל המוניטין והנסיון הדרושים
למילוי התפקיד

מטריקס אי.טי בע"מ

445015

3209822

30/10/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של הדירקטור מר גיא ברנשטיין.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

מטריקס אי.טי בע"מ

445015

3209822

30/10/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטור מר אליעזר אורן.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

מטריקס אי.טי בע"מ

445015

3209822

30/10/2019

מניות

 .5תיקון תקנון ההתאגדות של החברה

בעד

א .אנו מוצאים את השינויים המוצעים אשר בחלקם
נועדו להתאים את התקנות בתקנון ההתאגדות של
החברה לימינו אנו

מטריקס אי.טי בע"מ

445015

3209822

30/10/2019

מניות

 .6תיקון סעיפי הפטור ,הביטוח והשיפוי בתקנון ההתאגדות

בעד

סכום השיפוי מוגבל ל 25%מההון המאוחד ,הפטור
בנוסח מסויג

מטריקס אי.טי בע"מ

445015

3209822

30/10/2019

מניות

 .7אישור מדיניות תגמול.

בעד

מדיניות התגמול תואמת לגודל החברה ומעמדה
בשוק.

אלטשולר שחם גמל

1159037

0

30/10/2019

מניות

 .1תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה

בעד

מדיניות התגמול נראת לנו כסבירה ביחס לגודל
החברה ופעילותה בשוק

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אלטשולר שחם גמל

1159037

0

30/10/2019

מניות

 .2אשרור מינויו של מר שי דתיקה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אלטשולר שחם גמל

1159037

0

30/10/2019

מניות

 .3אשרור מינויו של מר בארי בן זאב

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אלטשולר שחם גמל

1159037

0

30/10/2019

מניות

 .4אשרור מינויו של מר יעקב רוזין

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אלטשולר שחם גמל

1159037

0

30/10/2019

מניות

 .5אשרור מינויה של גב' נגה קנז-ברייר

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אלטשולר שחם גמל

1159037

0

30/10/2019

מניות

 .6אשרור מינויו של מר אהוד נחתומי

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אלטשולר שחם גמל

1159037

0

30/10/2019

מניות

 .7אישור הקצאת כתבי אופציה (בלתי סחירים) לנושא משרה שהינו קרוב
של בעל השליטה

בעד

א .אנו מוצאים את היקף ההקצאה האמור כמידתי
וכזה שלא מעלה חשש להיותו מקורב לבעל השליטה

פז חברת הנפט בע"מ

1100007

5232021

30/10/2019

מניות

אישור מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה .מדיניות התגמול המוצעת
מצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה ועליה מסומנים התיקונים שנעשו
ביחס למדיניות התגמול שאושרה לאחרונה על ידי האסיפה הכללית של
החברה ביום  25באוגוסט .2016

בעד

אנו מוצאים את מדיניות התגמול על כלל רכיביה
כסבירה.

פז חברת הנפט בע"מ

1100007

5232021

30/10/2019

מניות

 .2אישור מענק פרישה מיוחד למנכ"ל החברה בסך של  3מיליון ש"ח.

בעד

אנו מתרשמים כי המענק המוצע ,בהתחשב ,בין
היתר ,בכהונתו של המנכ"ל שהסתכמה ל 12-שנים
אינו חריג ביחס להיקפי הפעילות של החברה ,וזאת
למרות שהמענק לא היה מוגדר בפועל בהסכם
ההעסקה.

פריורטק בע"מ

328013

432916

30/10/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום
 31בדצמבר 2018

דיון

פריורטק בע"מ

328013

432916

30/10/2019

מניות

 .2למנות את משרד רואי חשבון סומך -חייקין ( )KPMGכרואה החשבון
המבקר של החברה ,במקום משרד רו" ח גולדשטיין ושות' ,לכהונה שתחל
במועד האסיפה ותסתיים בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה ,וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו בהתאם להמלצת
ועדת הביקורת ולאור אופי והיקף השירותים שיינתנו על ידו לחברה

בעד

לרואה החשבון יש את הניסיון והמוניטין הדרושים
למילוי התפקיד

פריורטק בע"מ

328013

432916

30/10/2019

מניות

 .3לתקן את תקנון ההתאגדות של החברה במפורט בנספח א' להודעה
בדבר זימון אסיפה

נגד

בהעדר תגובת החברה לבקשתנו לקבלת מידעים
משלימים ,אנו לא נוכל ,ככל שלהבנתנו לא מוצו כל
החלופות

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ

585018

5786083

31/10/2019

מניות

 .1אישור התקשרות עם מר מישל סיבוני המכהן כמנכ"ל החברה

בעד

מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ

1103571

158686

31/10/2019

מניות

 .1התקשרות בהסכם העסקה חדש עם ארז בן עוזיליו מוצע לאשר את
העסקתו של ארז בן עוזיליו ,בנה של תמר בן עוזיליו הנמנית על בעלי
השליטה בחברה (להלן " :ארז בן עוזיליו") כנושא משרה של כסלו תחבורה
בע"מ (להלן" :כסלו") ,שבשליטת החברה ,בתפקיד חדש בכסלו כסמנכ"ל
פיתוח עסקי ומכירות בכפיפות למנכ"ל כסלו בהיקף של  2/3משרה מלאה
(להלן" :התפקיד בכסלו") וכנושא משרה של החברה בתפקיד חדש בחברה
כסמנכ" ל פיתוח עסקי וסינרגיה בכפיפות למנכ"ל החברה בהיקף של 1/3
משרה מלאה במסגרת שיתופו על ידי כסלו עם החברה (להלן" :התפקיד
בחברה" ויחד עם התפקיד בכסלו להלן" :התפקידים") ,לתקופה של  3שנים,
בתוקף מיום  1באוגוסט ( 2019להלן" :מועד התוקף") ,כפוף לסיום העסקה
בתפקידים ,כולם או חלקם ,על פי הודעה מוקדמת בת  90ימים ,כפוף
לסייגים ,על פי תנאי הסכם העסקתו כעובד במשרה מלאה בכסלו (להלן:
"הסכם ההעסקה") ,באופן המשקף גם אישור רצף תעסוקתי של ארז בן
עוזיליו בכסלו לאור נסיבות ההעסקה הקודמות כפי שפורטו בדוח זימון
האסיפה תוך אישרורן ,וזאת במסגרת התפקידים בתנאים המעודכנים
המוצעים שעיקריהם מפורטים בקובץ זימון האסיפה המצ"ב .יצוין ,כי תנאי
הסכם ההעסקה

בעד

מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ

1103571

158686

31/10/2019

מניות

 .2התחייבות לשיפוי לארז בן עוזיליו כנושא משרה בחברה מוצע כי החברה
תיתן התחייבות לשיפוי לארז בן עוזיליו כל עוד הוא מכהן כנושא משרה
בחברה במסגרת מילוי התפקיד בחברה עד תום תקופת ההסכם לגביו,
לשיפוי מראש ובדיעבד ,בנוסח כתב השיפוי ,כמפורט בקובץ זימון האסיפה
המצ"ב ,בתנאים זהים לתנאי ההתחייבות לשיפוי כפי שניתנו ליתר נושאי
המשרה בחברה

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

א .בבחינתנו את הסכם ההתקשרות בין החברה לבין
מר סיבוני ,התרשמנו כי החברה בחנה באופן מעמיק
ומספק את אופי העסקה

חבילת התגמול המוצעת הנה סבירה ביחס למקביליו

סכום השיפוי מוגבל ל 25%-מהונה העצמי של
החברה ,בהתאם למדיניותנו.

רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ)-שותפות מוגבלת

1147750

19491

03/11/2019

דיון בדוחות התקופתיים ,לרבות הדוחות הכספיים של השותפות לשנה
יחידת השתתפות שנסתיימה ביום  ,31.12.2018אשר פורסם ביום ( 27.3.2019אסמכתא
.)2019-01-027019

דיון

דיון

רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ)-שותפות מוגבלת

1147750

19491

03/11/2019

 .2דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת ,כפי
יחידת השתתפות
שנקבע על ידי הדירקטוריון.

דיון

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ)-שותפות מוגבלת

1147750

19491

03/11/2019

 .3למנות מחדש את משרד קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,רואי חשבון
לרואה החשבון המבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה
יחידת השתתפות
השנתית הבאה של השותפות ,ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של
השותפות לקבוע את שכרו

רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ)-שותפות מוגבלת

1147750

19491

03/11/2019

 .4לאשר את מדיניות התגמול המתוקנת לנושאי משרה בשותף הכללי
יחידת השתתפות ובשותפות לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה ,בנוסח
המצורף כנספח א' לזימון לאסיפה

נגד

רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ)-שותפות מוגבלת

1147750

19491

03/11/2019

 .5לאשר הקצאת כתבי אופציה למועמד לכהונת דירקטור בשותף הכללי
יחידת השתתפות
כמפורט בסעיף  2.6לדוח זימון האסיפה הכללית

בעד

סוג האסיפה

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1143262

65145

03/11/2019

איגרות חוב
להמרה

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1143262

65145

03/11/2019

איגרות חוב
להמרה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס'''' 14
למדיניות .מבחן אי התלות ביחס לסך שכ"ט בגין
שירותי ביקורת ומס משכ"ט כולל עובר את הרף
שנקבע על ידנו 70%

עבר

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס''''
 1.1-1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות תגמול
בכירים בהתאם לס''''  4למדיניות .היקפי התגמול
נתפסים על ידנו כגבוהים ביחס להיקפי הפעילות
הקיימים.

עבר

תגמול בכירים ,משתנה הוני ,בהתאם לס'' 4.2.5
למדיניות .תמיכתנו הינה בשים לב לקביעת מחירי
מימוש מאתגרים וכן להיות מועמד בעל יכולת לסייע
לפתוח דלתות ולמנף את קשריו בכדי לסייע
לשותפות לפתח את עסקיה

 .1דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה ובדבר
ההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום  ,2.9.2019לרבות
בקשר עם תהליך מכירת החזקות החברה ( במישרין ובעקיפין) בחברת
 Team Internet AGבהמשך לדיווחי החברה בנושא (ראו ,בין היתר,
דיווחים מיום  19.9.2019 ,8.9.2019ו 17.10.2019 -מספרי אסמכתא:
 2019-02-097612 ,2019-02-093670ו ,2019-02-089202 -בהתאמה)

דיון

דיון

 .2דיווח ועדכון מאת ב" כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ,עו" ד עדי פיגל ועו"ד
אופיר נאור ומאת נציגות מחזיקי אגרות החוב ,מר אדוארד קלר ,בדבר
האירועים והפעילות ממועד אסיפת הדיווח הקודמת

דיון

דיון

נימוקים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1143262

65145

03/11/2019

איגרות חוב
להמרה

נאוויטס פטרוליום ,שותפות מוגבלת

1141969

531122

03/11/2019

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110365

542673.5

03/11/2019

איגרות חוב

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110431

392490.8

03/11/2019

איגרות חוב

אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

6110480

241125.4

03/11/2019

איגרות חוב

נושאים שעל סדר היום

 .3דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו /או מחזיקי אגרות החוב

 .1הוספת אפשרות למתן הפחתה במחיר מימוש של אופציות לא סחירות
יחידת השתתפות
בגין מימוש מוקדם למשקיעים פרטיים מוקדמים

 .1על סדר היום של האסיפות 1.1 :דיון בנוגע להסדר שהוגש לבית המשפט
בגינו ניתן צו לכינוס אסיפות נושים של החברה 1.2 .1דיון בנושא הענקת
הפטור הכולל במסגרת ההסדר ,לרבות 1.2.1 :השפעת הפטור על התביעות
נגד החברה ,בעל השליטה ונושאי המשרה .לשם הדיון בנושא זה ,הוזמנו
התובעים השונים להשתתף באסיפה 1.2.2 .הענקת הפטור לבעל השליטה,
לרבות התמורה בהתאם להצעת לבייב ,כפי שפורסמה במגנ"א ביום
 1.3 .27.10.20192דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י
 .1על סדר היום של האסיפות 1.1 :דיון בנוגע להסדר שהוגש לבית המשפט
בגינו ניתן צו לכינוס אסיפות נושים של החברה 1.2 .1דיון בנושא הענקת
הפטור הכולל במסגרת ההסדר ,לרבות 1.2.1 :השפעת הפטור על התביעות
נגד החברה ,בעל השליטה ונושאי המשרה .לשם הדיון בנושא זה ,הוזמנו
התובעים השונים להשתתף באסיפה 1.2.2 .הענקת הפטור לבעל השליטה,
לרבות התמורה בהתאם להצעת לבייב ,כפי שפורסמה במגנ"א ביום
 1.3 .27.10.20192דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י
 .1על סדר היום של האסיפות 1.1 :דיון בנוגע להסדר שהוגש לבית המשפט
בגינו ניתן צו לכינוס אסיפות נושים של החברה 1.2 .1דיון בנושא הענקת
הפטור הכולל במסגרת ההסדר ,לרבות 1.2.1 :השפעת הפטור על התביעות
נגד החברה ,בעל השליטה ונושאי המשרה .לשם הדיון בנושא זה ,הוזמנו
התובעים השונים להשתתף באסיפה 1.2.2 .הענקת הפטור לבעל השליטה,
לרבות התמורה בהתאם להצעת לבייב ,כפי שפורסמה במגנ"א ביום
 1.3 .27.10.20192דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון

בעד

עבר

נימוקים

המימוש המיידי של האופציות נחוץ לאור מצבה של
השותפות.

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

דיון

אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ

1087824

468455

03/11/2019

מניות

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2018

דיון

דיון

אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ

1087824

468455

03/11/2019

מניות

 .2למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות'  -רואי חשבון ,כרואי
החשבון המבקרים של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את
תנאי שכרם בהתאם לאופי והיקף השירותים המוענקים לחברה בשנת 2019
בגין עבודת הביקורת לדוחותיה הכספיים של החברה.

בעד

עבר

משרד רואי החשבון בעל המוניטין והנסיון הדרושים
למילוי התפקיד

אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ

1087824

468455

03/11/2019

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר אלי דפס המכהן כדירקטור בחברה לתקופת
כהונה נוספת.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ

1087824

468455

03/11/2019

מניות

 .4אישור מינויה מחדש של גב' תמר מוזס בורוביץ המכהנת כדירקטורית
בחברה לתקופת כהונה נוספת.

אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ

1087824

468455

03/11/2019

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של מר יהודה (יודי) לוי המכהן כדירקטור בחברה
לתקופת כהונה נוספת.

בעד

אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ

1087824

468455

03/11/2019

מניות

 .6אישור מינויו מחדש של מר עמיקם כהן המכהן כדירקטור בחברה
לתקופת כהונה נוספת.

בעד

עבר

אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ

1087824

468455

03/11/2019

מניות

 .7אישור מינויו מחדש של מר שלמה חנאל המכהן כדירקטור בחברה
לתקופת כהונה נוספת.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ

1087824

468455

03/11/2019

מניות

 .8אישור מינויה מחדש של גב' סופיה קימרלינג המכהנת כדירקטורית
בחברה לתקופת כהונה נוספת.

בעד

עבר

בעלץ הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ

1087824

468455

03/11/2019

מניות

 .9אישור מינויה מחדש של גב' רות דהן (פורטנוי) המכהנת כדירקטורית
בחברה לתקופת כהונה נוספת.

בעד

עבר

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ

1087824

468455

03/11/2019

מניות

 .10אישור מינויו מחדש של מר אברהם דותן המכהן כדירקטור בחברה
לתקופת כהונה נוספת.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ

1087824

468455

03/11/2019

מניות

 .11אישור מדיניות תגמול נושאי משרה לשנים .2020-2022

בעד

עבר

מדיניות התגמול נראית כסבירה ביחס לגודל החברה
ופעילותה בשוק

אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ

1087824

468455

03/11/2019

מניות

 .12אישור תיקון תקנון החברה.

בעד

עבר

אישור התיקונים לא מהותי בפני בעלי המניות

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

עבר

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

לפידות קפיטל בע"מ

642017

608125

03/11/2019

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31
בדצמבר 2018

לפידות קפיטל בע"מ

642017

608125

03/11/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון

נימוקים

 .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

עבר

רואה החשבון בעל המוניטין והנסיון הדרושים למילוי
התפקיד

לפידות קפיטל בע"מ

642017

608125

03/11/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של מר יעקב לוקסנבורג כחבר דירקטוריון החברה עד לתום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

לפידות קפיטל בע"מ

642017

608125

03/11/2019

מניות

 .4מינויה של גב' שלומית פן כחברת דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

עבר

בעלת הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

לפידות קפיטל בע"מ

642017

608125

03/11/2019

מניות

 .5מינויו של מר אליהו קמר כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

לפידות קפיטל בע"מ

642017

608125

03/11/2019

מניות

 .6מינויו של מר רון וייסברג לתקופת כהונה בת  3שנים שתחילתם במועד
האסיפה כדירקטור חיצוני

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

לפידות קפיטל בע"מ

642017

608125

03/11/2019

מניות

 .7מינויו של מר אלון דומניס לתקופת כהונה בת  3שנים שתחילתם ביום
 27.10.2020כדירקטור חיצוני

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

ריט  1בע"מ

1098920

3181692

03/11/2019

מניות

 .1מינוי מחדש של מר דרור גד כדירקטור בחברה

בעד

עבר

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

ריט  1בע"מ

1098920

3181692

03/11/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור בחברה

בעד

עבר

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

ריט  1בע"מ

1098920

3181692

03/11/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של מר יצחק שריר כדירקטור בחברה

ריט  1בע"מ

1098920

3181692

03/11/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של מר קותי גביש כדירקטור בחברה

בעד

ריט  1בע"מ

1098920

3181692

03/11/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של מר עופר ארדמן כדירקטור בחברה

בעד

עבר

ריט  1בע"מ

1098920

3181692

03/11/2019

מניות

 .6הארכת כהונת משרד זיו האפט  BDOכרואי החשבון המבקרים של
החברה ,והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

בעד

עבר

ריט  1בע"מ

1098920

3181692

03/11/2019

מניות

 .7הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2018

דיון

דיון

ריט  1בע"מ

1098920

3181692

03/11/2019

מניות

 .8אישור המשך תוקפה של מדיניות התגמול של החברה

בעד

עבר

מדיניות התגמול נראית לנו סבירה ביחס לגודל
החברה ופעילותה בשוק

אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ

589010

518165

04/11/2019

מניות

מינוי מר אברהם דותן כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת כהונה של שלוש
שנים ,בתוקף מיום  25בנובמבר.2019 ,

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

בנק אגוד לישראל בע"מ

722314

1228101

04/11/2019

מניות

 .1עדכון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק

בעד

עבר

מדיניות התגמול של הבנק הינה סבירה ותואמת את
תנאי השוק

בנק אגוד לישראל בע"מ

722314

1228101

04/11/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של מר זאב אבלס ,יו"ר הדירקטוריון ,כדירקטור בבנק

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

עבר

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

לרואה החשבון יש את הניסיון והמוניטין הדרושים
למילוי התפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

בנק אגוד לישראל בע"מ

722314

1228101

04/11/2019

מניות

 .3דיון במאזן ,בדו" חות הכספיים ובדינים והחשבונות של הדירקטורים ושל
רואי החשבון המבקרים ,סומך חייקין ,לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2018

בנק אגוד לישראל בע"מ

722314

1228101

04/11/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של רו" ח המבקרים סומך חייקין ,הסמכת דירקטוריון הבנק
לקבוע את שכרם לשנת  2020וכן דיווח על שכר רואי החשבון המבקרים
לשנת 2018

בעד

פ.י.ב.י .אחזקות בע"מ

763011

3619715

04/11/2019

מניות

 .1מינוי מחדש כדירקטור של מר גיל בינו המכהן כדירקטור בחברה.

בעד

עבר

פ.י.ב.י .אחזקות בע"מ

763011

3619715

04/11/2019

מניות

 .2מינוי מחדש כדירקטור של מר גארי סטוק המכהן כדירקטור בחברה.

בעד

עבר

הנו בעל השכלה וניסיון רלוונטיים למילוי התפקיד

פ.י.ב.י .אחזקות בע"מ

763011

3619715

04/11/2019

מניות

 .3מינוי מחדש כדירקטורית של גב' דפנה בינו אור המכהנת כדירקטורית
בחברה.

בעד

עבר

הנה בעלת השכלה וניסיון רלוונטיים למילוי התפקיד

פ.י.ב.י .אחזקות בע"מ

763011

3619715

04/11/2019

מניות

 .4מינוי מחדש כדירקטור של מר הרי קופר המכהן כדירקטור בחברה.

בעד

עבר

הנו בעל השכלה וניסיון רלוונטיים למילוי התפקיד

פ.י.ב.י .אחזקות בע"מ

763011

3619715

04/11/2019

מניות

 .5מינוי מחדש כדירקטורית של גב' דבי ספיריה המכהנת כדירקטורית
בחברה.

בעד

עבר

הנה בעלת השכלה וניסיון רלוונטיים למילוי התפקיד

פ.י.ב.י .אחזקות בע"מ

763011

3619715

04/11/2019

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

עבר

הנו בעל הרקע והניסיון לביצוע ביקורת לחברה

פ.י.ב.י .אחזקות בע"מ

763011

3619715

04/11/2019

מניות

 .7דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת .2018

דיון

דיון

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון

עבר

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון לביצוע
ביקורת בחברה

הנו בעל השכלה וניסיון רלוונטיים למילוי התפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

פ.י.ב.י .אחזקות בע"מ

763011

3619715

04/11/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר .2018

דיון

דיון

פ.י.ב.י .אחזקות בע"מ

763011

3619715

04/11/2019

מניות

למנות את מר מרדכי מאיר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת 3
שנים החל מיום  10בנובמבר .2019

בעד

עבר

אנו מתרשמים כי נסיונו בדירקטוריונים של חברות
ציבוריות ובפרט כהונה כדירקטור בבנק ,הרי שזה
עשוי להשתלב באופן מהיר מתוקף היכרותו עם
תחום הפעילות היחיד של החברה.

פ.י.ב.י .אחזקות בע"מ

763011

3619715

04/11/2019

מניות

 .10אישור מדיניות התגמול של החברה כמפורט בדוח זימון האסיפה
המצורף.

בעד

עבר

מבחינתנו את תנאי מדיניות התגמול ,מצאנו כי
תנאיה עומדים בהתאם לקווים המנחים במדיניותנו

גן שמואל מזון בע"מ

532010

577454

04/11/2019

מניות

 .1נושא מס'  1שעל סדר היום  -דיון בדוחות הכספיים השנתיים ובדוח
הדירקטוריון לשנת  2018דיון בדוחות הכספיים השנתיים ובדוח הדירקטוריון
לשנת  2018שפורסמו ביום  27במרץ( 2019 ,מס' אסמכתא-2019-01 :
 )027439באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ,אשר כתובותיהם מפורטים בסעיף
 22.1לדו"ח הזימון ,הכוללים דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר
("הדוח התקופתי לשנת  .)"2018לא תתקיים הצבעה בנושא ז

דיון

גן שמואל מזון בע"מ

532010

577454

04/11/2019

מניות

 .2נושא מס'  2שעל סדר היום  -מינוי רואה החשבון המבקר של החברה
מוצע למנות מחדש את רואי החשבון המבקרים של החברה ,משרד קוסט
פורר גבאי את קסירר ,המכהנים כיום כרואי החשבון המבקרים של החברה,
עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה .בהתאם לתקנון החברה ,דירקטוריון
החברה מוסמך לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר .תמצית
ההחלטה המוצעת :מוצע לאשר את מינויו מחדש של רואה חשבון המבקר
הנוכחי של החברה ,משרד קוסט פורר גבאי את קסירר עד למועד האסיפה
השנתית הב

בעד

גן שמואל מזון בע"מ

532010

577454

04/11/2019

מניות

 .3נושא מס'  3שעל סדר היום  -מינוי מר עודד ילין כדירקטור בחברה
בהתאם לתקנה  78לתקנון החברה ,הדירקטוריון רשאי ,מפעם לפעם,
למנות דירקטור או דירקטורים נוספים לחברה ,וכל דירקטור שמונה כאמור,
יסיים את כהונתו בתום האסיפה השנתית שתתקיים לאחר מינויו ויוכל
להתמנות שוב על ידי האסיפה הכללית .בחודש פברואר  2019מונה מר
עודד ילין כדירקטור בחברה בהתאם לתקנה  78בתקנון החברה כאמור.
לפרטים אודות מר ילין ר' תקנה  26בפרק ד' שנכלל בדוח התקופתי לשנת
 ,,2018אשר המידע האמור בו נכלל להלן על דרך ההפניה .לא חל שינוי
בפרטיו מאז מועד פרסום הדוח כאמור .להערכת דירקטוריון החברה,
בהסתמך על שאלון והצהרה שמסר מר ילין לחברה ,מר ילין הינו בעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים
ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל
כשירות מקצועית) ,התשס"ו"( 2005-תקנות המומחיות") .הצהרת הדירקטור
המועמד למינוי שנערכה בהתאם להוראות סעיף 224ב ו 241-בחוק
החברות ,התשנ"ט"( 1999-חוק החברות") מצורפת כנספח א' בדוח הזימון.
תמצית ההחלטה המוצעת :מוצע לאשר את מינויו של מר עודד ילין כדירקטו

נגד

נימוקים

דיון

עבר

עבר

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון הדרוש
לביצוע ביקורת בחברה

כמות הדירקטורים הבלתי תלויים בדירקטוריון
החברה נראה לנו כנמוך ואינו תואם את המקובל
בשוק

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

גן שמואל מזון בע"מ

532010

577454

04/11/2019

מניות

 .4נושא מס'  4שעל סדר היום  -מינוי מר אורן סקוט כדירקטור בחברה
בחודש פברואר  2019מונה מר אורן סקוט כדירקטור בחברה בהתאם
לתקנה  78בתקנון החברה כאמור לעיל .להערכת דירקטוריון החברה,
בהסתמך על שאלון והצהרה שמסר מר סקוט לחברה ,מר סקוט הינו בעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת מונח זה בתקנות המומחיות .לפרטים
אודות מר סקוט ר' תקנה  26בפרק ד' שנכלל בדוח התקופתי לשנת ,2018
אשר המידע האמור בו נכלל להלן על דרך ההפניה .לא חל שינוי בפרטיו
מאז מועד פרסום הדוח כאמור .הצהרת הדירקטור המועמד למינוי שנערכה
בהתאם להוראות סעיף 224ב ו 241-בחוק החברות מצורפת כנספח ב'
בדוח הזימון .תמצית ההחלטה המוצעת :מוצע לאשר את מינויו של מר אורן
סקוט כדירקטור

נגד

גן שמואל מזון בע"מ

532010

577454

04/11/2019

מניות

 .5נושא מס'  5שעל סדר היום  -מינוי מר אלישע גל כדירקטור בחברה ב-
 22.9.2019מונה מר אלישע גל כדירקטור בחברה בהתאם לתקנה 78
בתקנון החברה כאמור לעיל וכן כיו"ר דירקטוריון החברה (בתוקף מיום
 ,)1.10.2019חלף מר רני טריינין אשר יסיים את כהונתו ביום .30.9.2019
לפרטים אודות מר גל ר' דיווח מיידי של החברה מיום ( 22.9.2019מס'
אסמכתא ,)2019-01-081780 :אשר המידע האמור בו נכלל להלן על דרך
ההפניה .להערכת דירקטוריון החברה ,בהסתמך על שאלון והצהרה שמסר
מר גל לחברה ,מר גל הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת מונח
זה בתקנות המומחיות .הצהרת הדירקטור המועמד למינוי שנערכה בהתאם
להוראות סעיף  224ב ו 241-לחוק החברות מצורפת כנספח ג' לדוח זימון
זה .לפרטים אודות הגמול המוצע למר גל בגין כהונתו ,ר' נושא מס'  6שעל
סדר היום .תמצית ההחלטה המוצעת :מוצע לאשר את מינויו של מר אלישע
גל כדירקטו

נגד

גן שמואל מזון בע"מ

532010

577454

04/11/2019

מניות

 .6נושא מס''  6שעל סדר היום  -אישור תשלום גמול למר אלישע גל
(באמצעות קיבוץ גת) בגין העמדת שירותי יו"ר דירקטוריון לחברה; בכפוף
למינויו של מר גל כדירקטור בחברה ,כמפורט בנושא מס''  5שעל סדר היום,
מוצע לאשר את תשלום הגמול למר גל (באמצעות קיבוץ גת) בגין העמדת
שירותי יו"ר דירקטוריון לחברה .בהתאם למדיניות התגמול של החברה
הפטורה מאישור אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה  ,נקבע ,בין
היתר ,כי תנאי התגמול של נושאי משרה בכירה שהינם חברי קיבוצים
הנמנים עם בעלי השליטה בחברה ,יהיה בהתאם ובכפוף להסכמים עם
הקיבוצים כפי שיהיו מעת לעת .עוד נקבע במדיניות התגמול ,כי העלות
הכוללת לחברה של תנאי הכהונה וההעסקה של כל נושא משרה שאינו
דירקטור ,ושל יו" ר דירקטוריון המכהן בחברה בהיקף משרה מלאה או
חלקית לא תעלה על עלות תנאי העסקתו של מנהל כללי במשרד ממשלתי ,
הידועה במועד תחילת הכהונה או ההעסקה של נושא המשרה ,בשינויים
ובהתאמות הנדרשים ,או חלק יחסי מסכום זה אם המשרה היא חלקית ,לפי
היקף המשרה .ביום  22.9.2019אישר דירקטוריון החברה את התקשרות
החברה עם הקיבוצים בהסכם חדש להעמדת שירותי נושאי משרה ,תפעול
ומנהלה לגניר על ידי

בעד

החלטת האסיפה

עבר

עבר

עבר

נימוקים

כמות הדירקטורים הבלתי תלויים בדירקטוריון
החברה נראה לנו כנמוך ואינו תואם את המקובל
בשוק

כמות הדירקטורים הבלתי תלויים בדירקטוריון
החברה נראה לנו כנמוך ואינו תואם את המקובל
בשוק

הגמול המוצע למר גל הינו סביר ביחס לגודלה של
החברה וכן ביחס לתנאי השוק

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

גן שמואל מזון בע"מ

532010

577454

04/11/2019

מניות

 .7נושא מס'  7שעל סדר היום  -תיקון תקנון החברה ,למעט סעיפי הפטור,
השיפוי והביטוח שעניינם שיפוי ופטור לנושאי משרה מוצע לאשר תיקונים
בתקנון החברה ,אשר עיקרם מחיקת הוראות המעוגנות בחוק החברות; עיגון
אופן פרסום ההודעות והמודעות לבעלי המניות ,לרבות בנוגע לאסיפות
כלליות באמצעות הפניה לתקנות החברות ( פרסום הודעה על אסיפה כללית
ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום) תש"ס ,2000-כפי
שיהיו בתוקף מעת לעת ועיגון הוראות בנוגע למינוי מחדש של דירקטור
בלתי תלוי לתקופות כהונה נוספות והרחבת האפשרות לכהונת דח"צ
לכהונה שלישית .התקנון עם התיקונים מוצעים לו ,לרבות התיקונים
העיקריים המתוארים לעיל ובנושא מס'  8שעל סדר היום להלן ,מצורף
כנספח ב' לדו"ח הזימון .תמצית ההחלטה המוצעת מוצע לאשר את
התיקונים בתקנון ,למעט סעיפי הפטור ,השיפוי והביטוח לנושאי משרה,
כמפורט בנספח ב' המצורף לדוח הז

בעד

גן שמואל מזון בע"מ

532010

577454

04/11/2019

מניות

 .8נושא מס'  – 8תיקון סעיפי הפטור ,השיפוי והביטוח בתקנון החברה מוצע
לאשר תיקונים בתקנון החברה ,אשר עיקרם עדכון סעיף השיפוי כך שהוא
יותאם לנוסח שנכלל בחוק החברות ,באופן שההתחייבות לשיפוי או שיפוי
יוכל להינתן על ידי החברה גם בשל חבות או הוצאה שהוטלה על נושא
משרה עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה בקשר לעיצום
כספי; הוספת הגדרה של "נושא משרה בחברה אחרת" ,באופן שיחול על כל
נושא משרה שמונה מטעם החברה בחברה בת של החברה ו/או תאגיד
קשור של החברה ו/או תאגיד אחר באשר הוא ,אשר החברה מחזיקה
בניירות הערך שלו; וכן עדכון ההגדרה של הליך מנהלי ,כך שתתאים
לשינויים שחלו בדין .התקנון עם התיקונים המוצעים לו ,לרבות התיקונים
העיקריים המתוארים לעיל ובנושא מס'  7שעל סדר היום לעיל ,מצורף
כנספח ב' לדו" ח זימון זה .תמצית ההחלטה המוצעת מוצע לאשר את תיקון
סעיפי הפטור ,השיפוי והביטוח בתקנון החברה ,כמפורט בנספח ב' המצורף
לדוח זימו

בעד

גן שמואל מזון בע"מ

532010

577454

04/11/2019

מניות

 .9נושא מס''  9שעל סדר היום  -עדכון נוסח כתבי ההתחייבות לשיפוי
והענקתם לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה כפי שיכהנו בה מעת לעת;
בכפוף לאישור תיקון סעיפי הפטור ,השיפוי והביטוח בתקנון החברה כמפורט
בנושא מס''  8שעל סדר היום ,ועדת הביקורת והתגמול ודירקטוריון החברה
אישרו והמליצו בפני האסיפה הכללית לאשר תיקון לכתב ההתחייבות לשיפוי
ולהעניקו לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ,המכהנים או כפי
שיכהנו בה מעת לעת ,למעט לדירקטורים ולנושאי המשרה שהינם חברי
קיבוץ גן שמואל ,שנמנה עם בעלי השליטה בחברה (אשר ביחס אליהם
מובאת החלטה נפרדת) .התיקונים המוצעים מסומנים ביחס לכתב
ההתחייבות לשיפוי הקיים ,כפי שאושר באסיפה הכללית של החברה ביום
"( 21.12.2011כתב השיפוי הקיים") ,בנוסח המצורף כנספח ג'' לדוח
הזימון .כאמור ,עניינם של התיקונים המוצעים הינו התאמת כתב
ההתחייבות לשיפוי לתיקונים המוצעים בהוראות השיפוי בתקנון החברה,
וביניהם ,התאמת נוסח כתב השיפוי לנוסח שנכלל בחוק החברות ,באופן
שההתחייבות לשיפוי או שיפוי יוכל להינתן על ידי החברה גם בשל חבות או
הוצאה בקשר עם עיצום כספי ,שהוטלה על נושא משרה עקב פעולה שעשה
בתוקף היותו

בעד

החלטת האסיפה

עבר

עבר

עבר

נימוקים

התיקונים שמציעה החברה לבצע בתקנון החברה
נראים לנו כסבירים ולא מהותיים וככאלה אשר לא
פוגעים בזכויותיהם של בעלי המיעוט בחברה.

התיקונים המוצעים בכתב השיפוי נראים לנו
כסבירים וכמקובלים בשוק

נוסח כתב הפטור נראה לנו כסביר ותואם את
המקובל בשוק

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

גן שמואל מזון בע"מ

532010

577454

04/11/2019

מניות

 .10נושא מס'  10שעל סדר היום  -אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים
ולנושאי המשרה בחברה ,כפי שיכהנו בה מעת לעת בהתאם להוראות תקנון
החברה ומדיניות התגמול שלה ,ובכפוף להוראות חוק החברות ,רשאית
החברה לפטור נושא משרה בה מאחריותו ,כולה או מקצתה ,בשל נזק עקב
הפרת חובת הזהירות כלפיה .לאור האמור ,מוצע לאשר הענקת כתבי פטור
לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה ,כפי שיכהנו בה מעת לעת ,למעט
לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה ,וביניהם למנכ"ל החברה הנכנס ,מר
ברק טבת ,שהינם חברי קיבוץ גן שמואל (אשר ביחס אליהם מובאת החלטה
נפרדת) ,בנוסח המצ"ב כנספח ד' לדו"ח הזימון .תמצית ההחלטה המוצעת
מוצע לאשר הענקת כתבי פטור לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה ,כפי
שיכהנו בה מעת לעת ,למעט דירקטורים ונושאי משרה שהינם חברי קיבוץ גן
שמואל (אשר ביחס אליהם מובאת החלטה נפרדת) ,בנוסח המצורף כנספח
ד' לדו"ח הז

בעד

גן שמואל מזון בע"מ

532010

577454

04/11/2019

מניות

 .11נושא מס'  11שעל סדר היום  -הענקת כתב התחייבות לשיפוי
לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה הנמנים עם קיבוץ גן שמואל ,כפי
שיכהנו בה מעת לעת ,לרבות למנכ"ל החברה ,בנוסח זהה לנוסח שיוענק
לכל נושאי המשרה בחברה; בכפוף לאישור נושאים מס'  8ו 9-שעל סדר
היום מוצע להעניק לדירקטורים ולנושאי משרה הנמנים עם קיבוץ גן שמואל,
לרבות מנכ"ל החברה הנכנס ,מר ברק טבת ,כתב ההתחייבות לשיפוי בנוסח
זהה לנוסח כתב השיפוי לו יהיו זכאים יתר הדירקטורים ונושאי המשרה
בחברה ,בנוסח המצ"ב כנספח ג' לדוח הזימון .מאחר וקיבוץ גן שמואל הינו
קיבוץ שיתופי ,אזי ההחלטה בנוגע להענקת כתב התחייבות לשיפוי
לדירקטורים ולנושאי משרה שהינם חברי קיבוץ גן שמואל תהיה כפופה
לאישור האסיפה הכללית ברוב מיוחד לפי סעיף  275בחוק החברות .כתב
ההתחייבות לשיפוי ביחס לדירקטורים ולנושאי משרה שהינם חברי קיבוץ גן
שמואל ,יהא בתוקף לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור הענקתו באסיפה
הכללית (ככל שיאושר) .מובהר ,כי ככל שלא יאושר התיקון להוראות סעיף
השיפוי בתקנון החברה כמפורט בנושא מס'  8שעל סדר היום ולא יאושר
העדכון לכתב השיפוי ,כמפורט בנושא מס'  9שעל סדר היום ,מוצע להע

בעד

גן שמואל מזון בע"מ

532010

577454

04/11/2019

מניות

 .12נושא מס'  12שעל סדר היום  -אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים
ולנושאי המשרה בחברה ,הנמנים עם קיבוץ גן שמואל ,כפי שיכהנו בה מעת
לעת ,וביניהם למנכ"ל החברה ,בנוסח זהה לנוסח שיוענק לכל נושאי
המשרה בחברה; בהתאם להוראות תקנון החברה ומדיניות התגמול שלה,
ובכפוף להוראות חוק החברות ,רשאית החברה לפטור נושא משרה בה
מאחריותו ,כולה או מקצתה ,בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה.
בכפוף לאישור נושא מס'  10שעל סדר היום ,ועדת הביקורת והתגמול
ודירקטוריון החברה אישרו הענקת כתבי פטור לדירקטורים ולנושאי המשרה
בחברה ,הנמנים עם קיבוץ גן שמואל ,כפי שיכהנו בה מעת לעת ,לרבות
למנכ"ל החברה הנכנס ,מר ברק טבת ,בנוסח זהה לנוסח שיוענק לכל נושאי
המשרה בחברה ,נוסח כתב הפטור המוצע מצ"ב כנספח ד' לדוח זימון זה.
מאחר וקיבוץ גן שמואל הינו קיבוץ שיתופי ,אזי ההחלטה בנוגע להענקת
כתב הפטור לדירקטורים ולנושאי משרה שהינם חברי קיבוץ גן שמואל תהיה
כפופה לאישור האסיפה הכללית ברוב מיוחד לפי סעיף  275בחוק החברות.
כתב הפטור ביחס לדירקטורים ולנושאי משרה שהינם חברי קיבוץ גן שמואל,
יהא בתוקף לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור הענקתו באסיפה ה

בעד

החלטת האסיפה

עבר

עבר

עבר

נימוקים

כתב הפטור המעודכן בחברה תואם את המקובל
בשוק

נוסח כתבי השיפוי הינם כמקובלים בשוק

כתב הפטור המעודכן בחברה תואם את המקובל
בשוק

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

גן שמואל מזון בע"מ

532010

577454

04/11/2019

מניות

 .13נושא מס''  13שעל סדר היום  -התקשרות בהסכם שכירות עם חרושת
שימורים גן שמואל וקיבוץ גן שמואל לשכירות השטח העיקרי עליו ממוקם
מפעל החברה בקיבוץ גן שמואל; ביום  ,24.03.2004נחתם הסכם בין
חרושת שימורים גן שמואל וקיבוץ גן שמואל ("המשכיר") לבין החברה ,כפי
שהוארך ותוקן מעת לעת ,המסדיר את השכרת השטח שבו פועלת החברה
בקיבוץ גן שמואל ("הסכם השכירות הקיים") בשטח של כ 90.6-דונם ואשר
עליו בנויים מבנים ,הכוללים את מפעל החברה ,מרכז לוגיסטי ,מבנים ,בית
קירור ,משטחי אחסנה ,מלתחות ,שירותי עובדים ,ארכיון ומבנים נוספים
("המושכר") .ההסכם הוארך עד ולא יאוחר מיום  .31.12.2019ביום
 22.9.2019אישר דירקטוריון החברה ,לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת
את התקשרות החברה בהסכם שכירות חדש ("הסכם השכירות החדש").
פרטים נוספים על הסכם השכירות החדש המוצע א .בכפוף לאישור האסיפה
הכללית של החברה .הסכם השכירות החדש יהא לתקופה של  10שנים
מיום  .1.11.2019ב .דמי השכירות החודשיים עבור המושכר בתקופת
השכירות יעמדו על סך כולל של  599,058ש"ח ("דמי השכירות") .בדומה
להסכם השכירות הקיים ,דמי השכירות יהיו צמודים למדד ויתעדכנו בשיעור
של ( 3%מעבר

בעד

גן שמואל מזון בע"מ

532010

577454

04/11/2019

מניות

 .14נושא מס''  14שעל סדר היום  -אישור הגמול המשולם לקיבוץ גן שמואל
בגין כהונתם של נושאי המשרה בחברה שהינם חברי קיבוץ גן שמואל,
לרבות בגין כהונת מנכ"ל החברה הנכנס ,ברק טבת ,בהתאם להסכם
לאספקת שירותי נושאי משרה בחברה; 3צורך פעילותה של החברה וכחלק
מענפי הקיבוץ האחרים ,מספק הקיבוץ לחברה שירותי נושאי משרה שונים
בחברה ("השירותים") ,וזאת בהתאם להסכמים שנחתמו בין החברה לבין
הקיבוץ מעת לעת (" הסכם שירותי נושאי המשרה הקיים") .ביום 22.9.2019
אישר דירקטוריון החברה ,לאחר אישור ועדת הביקורת והתגמול ,את
התקשרות החברה בהסכם שירותי נושאי משרה חדש (" הסכם שירותי נושאי
המשרה החדש") ,חלף הסכם נושאי המשרה הקיים החל ממועד אישור
ההתקשרות באסיפה הכללית של החברה ,והכל כמפורט להלן :פרטים
נוספים בדבר הסכם שירותי נושאי המשרה החדש :א .הסכם שירותי נושאי
המשרה החדש יהא לתקופה של  3שנים ממועד אישור האסיפה הכללית.
ב .התמורה בגין כל יום עבודה של נושא משרה חבר קיבוץ כפי שנקבע
בהסכם שירותי נושאי המשרה החדש ,תעמוד על ( ₪ 647משקף גידול של
 7%ביחס לתמורה ששולמה בהתאם להסכם שירותי נושאי המשרה הקיים)
והינה זהה לתמורה המשולמת ליתר

בעד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

עבר

עבר

נימוקים

בבחינה שלנו את תנאי ההסכם נראה כי ההסכם
המוצע הינו החלופה הטובה ביותר עבור החברה
לעניין זה ,נוסף על כך שלדידנו החברה ניהלה
תהליך בלתי תלוי וסדור בהתקשרות בעסקה זו
תחת בחינת חלופות אחרות

הגמול המשולם במסגרת התקשרות זו נראה לנו
כסביר בהתחשב בגודלה של החברה וכן ביצועיה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

גן שמואל מזון בע"מ

532010

577454

04/11/2019

מניות

 .15נושא מס'  15שעל סדר היום  -אישור תשלום מענק מיוחד למר אורי
קנמון ,מנכ"ל החברה הפורש ( באמצעות קיבוץ גן שמואל); אורי קנמון ("מר
קנמון") מכהן כמנכ"ל החברה החל משנת  .1999ביום  17.6.2018הודיע
מר קנמון לדירקטוריון החברה ,על כוונתו לסיים את כהונתו כמנכ"ל החברה
בסוף שנת  .2019לפרטים בדבר השכלתו וניסיונו של אורי ר' תקנה 26
בדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2018אשר האמור בה נכלל על דרך
ההפניה .מר קנמון הינו חבר קיבוץ גן שמואל ,הנמנה עם בעלי השליטה
בחברה ,ולכן התמורה שמשולמת בגין כהונתו כמנכ"ל החברה הינה בהתאם
להסכם שירותי נושאי המשרה הקיים .נכון לשנת  ,2018התמורה החודשית
ששילמה החברה לקיבוץ גן שמואל בגין כהונתו של מר קנמון בתפקיד מנכ"ל
החברה ,הייתה בסך של  15,554ש"ח בחודש בממוצע (כ₪ 186,643-
לשנה) .לאורך כל תקופת כהונתו ,לא שולמו מענקים מהחברה בגין כהונתו
של מר קנמון .לאור חברותו של מר קינמון בקיבוץ גן שמואל ,ובהתאם
להסכם שירותי נושאי המשרה הקיים ,הגמול המשולם בגין כהונתו כמנכ"ל
החברה הינו גמול אחיד הזהה לכל העובדים בחברה ,חברי קיבוץ גן שמואל.
ביום  22בספטמבר  2019אישר דירקטוריון החברה ,לאחר קבל

ללא המלצה

הורד מסדר היום

אמנת ניהול ומערכות בע"מ

654012

127194

05/11/2019

מניות

 .1לאשר מחדש את מדיניות התגמול בנוסח המצ"ב כנספח א' לדו" ח זימון
האסיפה

בעד

עבר

אמנת ניהול ומערכות בע"מ

654012

127194

05/11/2019

מניות

 .2לאשר מחדש את התקשרות החברה בהסכם ניהול למתן שירותים על ידי
מר אברהם אסף מבעלי השליטה בחברה ,באמצעות חברה בבעלותו ,כיו"ר
דירקטוריון פעיל של החברה ו /או דירקטור בחברות מוחזקות של החברה
בתנאים המפורטים בסעיפים  3.1ו 3.2 -להלן ,והכללת תנאי ההתקשרות
בהסכם הניהול כאמור במסגרת מדיניות התגמול של החברה

בעד

אמנת ניהול ומערכות בע"מ

654012

127194

05/11/2019

מניות

 .3לאשר מחדש את התקשרות החברה בהסכם ניהול למתן שירותים על ידי
מר שמואל בר אור מבעלי השליטה בחברה ,באמצעות חברה בבעלותו,
כמנכ"ל החברה ו /או נושא משרה בחברות מוחזקות של החברה בתנאים
המפורטים בסעיפים  3.1ו 3.3-לדו"ח זימון האסיפה ,והכללת תנאי
ההתקשרות בהסכם הניהול כאמור במסגרת מדיניות התגמול של החברה

בעד

אמנת ניהול ומערכות בע"מ

654012

127194

05/11/2019

מניות

רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה  2006בע"מ

1104249

2569146

05/11/2019

מניות

החלטת האסיפה

עבר

עבר

נימוקים

מדיניות התגמול על כלל מרכיביה נראית לנו
כסבירה ותואמת את תנאי השוק

תנאי העסקתם שך נותני השירות נארה לנו כהולם
את מצבה של החברה והיקף פעילותה

תנאי העסקתם שך נותני השירות נארה לנו כהולם
את מצבה של החברה והיקף פעילותה

 .4לאשר את מינויו מחדש של מר אריה ברן כדירקטור חיצוני בחברה בעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית ,לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל
ממועד סיום כהונתו הנוכחי ,קרי מיום  10.1.2020וכן הכללתו בפוליסת
ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ומתן כתב שיפוי שאושרה
הענקתו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ,כאמור בסעיף  5.4לדו" ח זימון
האסיפה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

 .1אישור ועדכון תנאי כהונתו של מר מרדכי ברקוביץ כיו" ר דירקטוריון
החברה

בעד

עבר

ההבדל בשכר נובע מעודף האחריות והסמכויות
המיוחסות של מר ברקוביץ'' מתוקף תפקידו כיו"ר
דירקטוריון ,ומשכך אנו סבורים כי גידול השכר מוצדק

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה  2006בע"מ

1104249

2569146

05/11/2019

מניות

 .2אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה

רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה  2006בע"מ

1104249

2569146

05/11/2019

מניות

 .3עדכון תנאי העסקתו של מר עובד לוי ,שהינו קרוב (כהגדרת מונח זה
בחוק החברות) של בעל השליטה בחברה

בעד

רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה  2006בע"מ

1104249

2569146

05/11/2019

מניות

 .4אישור עדכון תקנון החברה

בעד

עבר

רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה  2006בע"מ

1104249

2569146

05/11/2019

מניות

 .5מינוי של מר אורי זזון כדירקטור חיצוני

נגד

לא עבר

איילון אחזקות בע"מ

209015

369961

06/11/2019

מניות

 .1עדכון מדיניות התגמול של החברה

בעד

הרחבת הכיסוי והיקפה אינם מייצרים חשש לניגוד
עניינים ,וכן אינם נתפסים על ידנו כחריגים בהשוואה
להיקפי פעילות החברה

אורמת טכנולוגיות ,אינק

1134402

11429373

06/11/2019

מניות

Approval of the amendment of the Third Amended and .1
Restated Certificate of Incorporation and the Fourth Amended
and Restated Bylaws of the Company to provide for board
.)”the “Declassification Proposal(declassification

בעד

אנו מתנגדים לדירקטוריון מדורג ,על כן שינוי
מדירקטוריון מדורג לדירקטוריון רגיל הינו שינוי חיובי

אורמת טכנולוגיות ,אינק

1134402

11429373

06/11/2019

מניות

Approval of the adjournment of the Special Meeting from time . .2
to time, if necessary or advisable (as determined by the
Company), to solicit additional proxies in the event there are not
sufficient votes at the time of the Special Meeting to approve the
.Declassification Proposal

בעד

א.הסעיף האמור נדרש לאפשר העלאת הנושא
המובא בס''  1בשלב מאוחר יותר ,בהנחה ולא
יתקיים הקווארום הדרוש לכך.

כפרית תעשיות ( )1993בע"מ

522011

368950

07/11/2019

מניות

 .1אישור תנאי כהונה ליו" ר הדירקטוריון מר איציק שריר

בעד

התרשמנו כי מדובר בחבילת תגמול סבירה ומאוזנת
ביחס לתפקיד והאחריות הנגזרת מכוחו ובשים לב כי
מדובר בנושא משרה שכיר

אנדימד בע"מ

1101021

31662

07/11/2019

מניות

לאשר שינוי בכמויות הרכישה המינימאליות המוסכמות בהסכם ההפצה
למוצריה הביתיים של החברה עם חברה בבעלות בעל השליטה בסין לשנת
 ,2019כך שכמויות אלו יעמדו בשנת  2019על כ 30% -מסך כמויות
הרכישה המינימאליות עליהן הוסכם עם הארכת הסכם ההפצה למוצרים
הביתיים ,משמע ,ירידה של כ 60% -מכמויות הרכישה המינימאליות לשנת
.2016

בעד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בעד

עבר

א .השינוי המבוקש נועד לעגן את ההצעה לגידול שכר
יו" ר דירקטוריון החברה במסגרת מדיניות התגמול
של החברה.

עבר

שכרו סביר ביחס לגודל החברה מעמדה ופעילותה
בשוק

אנו לא מוצאים את השינויים כמהותיים ויכולים
לפגוע באינטרנס בעלי המניות

הדירקטור כיהן כ 9-שנים כדירקטור חיצוני בחברה,
לטעמנו נו סבורים כי איוש עמדת הדירקטור מצריך
במקביל בחינת צרכיה של החברה ,תוך הרחבת
הידע והמיומנויות הקיימים בדירקטוריון החברה.

עסקאות עם בעלי עניין ,בהתאם לס''  7למדיניות.
החברה הוסיפה הצהרה כי הדבר יבוא לבחינת
האספה במהלך שנת 2020

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

רוטקס ( )1980בע"מ (מחוקה)

1104033

0

07/11/2019

מניות

 .1דיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנים . 2018

רוטקס ( )1980בע"מ (מחוקה)

1104033

0

07/11/2019

מניות

 .2מינוי רואה חשבון מבקר של החברה.

בעד

רוטקס ( )1980בע"מ (מחוקה)

1104033

0

07/11/2019

מניות

 .3מינוי מר יאיר רוטלוי המכהן כדירקטור בחברה (יו"ר הדירקטוריון)
לתקופת כהונה נוספת.

נגד

היקף בני משפחה שהנם קרובים לבעל השליטה
המכהנים בדירקטוריון החברה וכן בשל שיעורם
הנמוך של הדירקטורים הבלתי תלויים.

רוטקס ( )1980בע"מ (מחוקה)

1104033

0

07/11/2019

מניות

 .4מינוי מר רענן סובל המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.

נגד

היקף בני משפחה שהנם קרובים לבעל השליטה
המכהנים בדירקטוריון החברה וכן בשל שיעורם
הנמוך של הדירקטורים הבלתי תלויים.

רוטקס ( )1980בע"מ (מחוקה)

1104033

0

07/11/2019

מניות

 .5מינוי מר ליגד רוטלוי המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.

נגד

היקף בני משפחה שהנם קרובים לבעל השליטה
המכהנים בדירקטוריון החברה וכן בשל שיעורם
הנמוך של הדירקטורים הבלתי תלויים.

רוטקס ( )1980בע"מ (מחוקה)

1104033

0

07/11/2019

מניות

 .6מינוי מר זוריק רוטלוי המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.

נגד

היקף בני משפחה שהנם קרובים לבעל השליטה
המכהנים בדירקטוריון החברה וכן בשל שיעורם
הנמוך של הדירקטורים הבלתי תלויים.

רוטקס ( )1980בע"מ (מחוקה)

1104033

0

07/11/2019

מניות

 .7מינוי גב' ציפורה לוי המכהנת כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.

נגד

היקף בני משפחה שהנם קרובים לבעל השליטה
המכהנים בדירקטוריון החברה וכן בשל שיעורם
הנמוך של הדירקטורים הבלתי תלויים.

רוטקס ( )1980בע"מ (מחוקה)

1104033

0

07/11/2019

מניות

 .8מינוי מר יקותיאל גביש המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.

נגד

היקף בני משפחה שהנם קרובים לבעל השליטה
המכהנים בדירקטוריון החברה וכן בשל שיעורם
הנמוך של הדירקטורים הבלתי תלויים.

רוטקס ( )1980בע"מ (מחוקה)

1104033

0

07/11/2019

מניות

 .9מינוי גב' יונה אדמון המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת
כהונה נוספת.

בעד

הנה בעלת ההשכלה והניסיון הנדרשים למילוי
התפקיד

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון

בעלי הניסיון והמוניטין המספיקים לטיפול בעניי
הביקורת והמס של החברה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

רוטקס ( )1980בע"מ (מחוקה)

1104033

0

07/11/2019

מניות

 .10מינוי מר יצחק מרמור המכהן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה
נוספת

בעד

ביולייט מדעי החיים בע"מ

1095223

54697

07/11/2019

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2018

דיון

ביולייט מדעי החיים בע"מ

1095223

54697

07/11/2019

מניות

 .2החלפה ומינוי משרד רואה חשבון מבקר

בעד

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

ביולייט מדעי החיים בע"מ

1095223

54697

07/11/2019

מניות

 .3אישור המשך כהונתו (ומינויו מחדש) של הדירקטור הבלתי תלוי מר יעקב
(קובי) פייגנבאום  ,כמתואר בדוח המצ"ב

נגד

אנו ממליצים להתנגד למנגנון של דירקטוריון מדורג
וכן למינוי דירקטורים במסגרתו.

ביולייט מדעי החיים בע"מ

1095223

54697

07/11/2019

מניות

 .4אישור המשך כהונתו (ומינויו מחדש) של הדירקטור מר ישראל מקוב,
כמתואר בדוח המצ"ב

נגד

אנו ממליצים להתנגד למנגנון של דירקטוריון מדורג
וכן למינוי דירקטורים במסגרתו.

שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ

1133875

4664713

07/11/2019

מניות

דיון בדו" חות הכספיים המבוקרים ובדו" ח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2018

דיון

שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ

1133875

4664713

07/11/2019

מניות

 .2אישור מינויו מחדש של יהודה שגב (יו"ר הדירקטוריון) ,המכהן כדירקטור
בחברה ,לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
של החברה ,כמפורט בסעיף  2לדוח הזימון

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ

1133875

4664713

07/11/2019

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של הראל שפירא ,המכהן כדירקטור בחברה,
לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה ,כמפורט בסעיף  2לדוח הזימון.

נגד

בהתאם למדיניותנו אנו נמליץ להתנגד למינוי
דירקטורים שהינם קרובי משפחתו של בעל
השליטה ,כולל בעל השליטה עצמו ,בשיעור הגבוה
משליש מסך הרכב הדירקטוריון של החברה ,כיום
בדירקטוריון החברה יש  50%בני משפחה.

שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ

1133875

4664713

07/11/2019

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של ישראל שפירא ,המכהן כדירקטור בחברה,
לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה ,כמפורט בסעיף  2לדוח הזימון.

נגד

בהתאם למדיניותנו אנו נמליץ להתנגד למינוי
דירקטורים שהינם קרובי משפחתו של בעל
השליטה ,כולל בעל השליטה עצמו ,בשיעור הגבוה
משליש מסך הרכב הדירקטוריון של החברה ,כיום
בדירקטוריון החברה יש  50%בני משפחה.

הנו בעל ההשכלה וניסיון רלוונטיים למילוי התפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ

1133875

4664713

07/11/2019

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של גיל שפירא ,המכהן כדירקטור בחברה ,לתקופת
כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה,
כמפורט בסעיף  2לדוח הזימון.

נגד

בהתאם למדיניותנו אנו נמליץ להתנגד למינוי
דירקטורים שהינם קרובי משפחתו של בעל
השליטה ,כולל בעל השליטה עצמו ,בשיעור הגבוה
משליש מסך הרכב הדירקטוריון של החברה ,כיום
בדירקטוריון החברה יש  50%בני משפחה.

שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ

1133875

4664713

07/11/2019

מניות

 .6אישור מינויו מחדש של חן שפירא ,המכהן כדירקטור בחברה ,לתקופת
כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה,
כמפורט בסעיף  2לדוח הזימון.

נגד

בהתאם למדיניותנו אנו נמליץ להתנגד למינוי
דירקטורים שהינם קרובי משפחתו של בעל
השליטה ,כולל בעל השליטה עצמו ,בשיעור הגבוה
משליש מסך הרכב הדירקטוריון של החברה ,כיום
בדירקטוריון החברה יש  50%בני משפחה.

שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ

1133875

4664713

07/11/2019

מניות

 .7אישור מינויו מחדש של עינת צפריר (דירקטורית בלתי תלויה) ,המכהנת
כדירקטורית בחברה ,לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף  2לדוח הזימון.

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ

1133875

4664713

07/11/2019

מניות

 .8אישור 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

משרד רו" ח בעל המוניטין והנסיון על מנת לטפל
בענייני הביקורת והמס של החברה

שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ

1133875

4664713

07/11/2019

מניות

 .9אישור מדיניות התגמול של החברה ,כמפורט בסעיף  4לדוח הזימון.

בעד

מדיניות התגמול נראת לנו כסבירה ביחס לגודל
החברה ופעילותה בשוק

שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ

1133875

4664713

07/11/2019

מניות

 .10אישור הסכמי העסקה החדשים של בעלי השליטה בחברה המכהנים
כדירקטורים ונושאי משרה בחברה והענקת כתבי שיפוי ופטור כמפורט
בסעיף  5לדוח הזימון.

בעד

תנאי ההעסקה נראיים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה ופעילותה בשוק

איי.די.או .גרופ בע"מ

505016

1519488

07/11/2019

מניות

 .1אישור מיזוג מהותי על פי הסכם מיזוג מיום  23בספטמבר2019 ,
("הסכם המיזוג") בין החברה מצד אחד ,לבין ADLER Real Estate AG
("החברה הרוכשת" או "הרוכשת") ,חברה אשר התאגדה בגרמניה ומניותיה
רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך של פרנקפורט ,גרמניה (תחת הסימול
 ,)ADLוחברת לי לורגן בע"מ ( ,).Li Lorgen Ltdחברה פרטית המאוגדת
בישראל ,בבעלות מלאה ( )100%של החברה הרוכשת ("חברת היעד"),
מצד שני .לפרטים נוספים ראו סעיף  2לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס
זה.

בעד

החברה מביאה לאישור הסכם למיזוג מהותי במחיר
הגבוה משמעותית ממחיר השוק וכן בהתאם
לנסיבות הקיימות הנוגעות ללב הפעילות של החברה
והחשיפות הרלוונטיות

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

639013

854460

07/11/2019

מניות

 .1אישור מענק פרישה למר לפידות ,מנכ"ל החברה היוצא.

בעד

המענק נראה לנו כסביר ביחס לגודל החברה
ופעילותה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

תמר פטרוליום בע"מ

1141357

960177

07/11/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים ליום  31.12.2018ובדוח הדירקטוריון של החברה
לשנה שהסתיימה ביום .31.12.2018

דיון

תמר פטרוליום בע"מ

1141357

960177

07/11/2019

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 .לפרטים נוספים ראו סעיף  3.1לדוח זימון האסיפה.

בעד

לרואה החשבון יש את הניסיון והמוניטין הדרושים
למילוי התפקיד

תמר פטרוליום בע"מ

1141357

960177

07/11/2019

מניות

 .3לאשר את מינויו מחדש של מר רן אפרתי כדירקטור בחברה לתקופה
שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה .לפרטים נוספים ראו
סעיפים  2.3ו 3.2 -לדוח זימון האסיפה.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

תמר פטרוליום בע"מ

1141357

960177

07/11/2019

מניות

 .4לאשר את מינויה מחדש של גב' סיגליה חפץ כדירקטורית בחברה
לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה .לפרטים
נוספים ראו סעיפים  2.4ו 3.2 -לדוח זימון האסיפה.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

תמר פטרוליום בע"מ

1141357

960177

07/11/2019

מניות

 .5לאשר את מינויה מחדש של גב' נחמה רונן כדירקטורית בחברה לתקופה
שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה .לפרטים נוספים ראו
סעיפים  2.5ו 3.2 -לדוח זימון האסיפה.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

תמר פטרוליום בע"מ

1141357

960177

07/11/2019

מניות

 .6לאשר את מינויו מחדש של מר אברהם עיני כדירקטור בחברה לתקופה
שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה .לפרטים נוספים ראו
סעיפים  2.6ו 3.2 -לדוח זימון האסיפה.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

תמר פטרוליום בע"מ

1141357

960177

07/11/2019

מניות

 .7לאשר את מינויו מחדש של מר איתן מאיר כדירקטור בחברה לתקופה
שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה ולקבוע כי תנאי כהונתו
והעסקתו כדירקטור וכיו" ר דירקטוריון פעיל בחברה יהיו כמפורט בסעיף 3.3
לדוח המיידי המצ"ב .לפרטים נוספים ראו סעיפים  2.7ו 3.3 -לדוח זימון
האסיפה.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו ,וכן תנאי
כהונתו והעסקתו סבירים ביחס לגודלה ופעילותה של
החברה

תמר פטרוליום בע"מ

1141357

960177

07/11/2019

מניות

 .8לתקן את סעיף  86לתקנון ההתאגדות של החברה באופן בו הוא יימחק
ובמקומו יבוא סעיף  86הבא .86" :מספר הדירקטורים בחברה לא יפחת
מחמישה ולא יעלה על שבעה ".לפרטים נוספים ראו סעיף  2.8לדוח זימון
האסיפה.

בעד

אין בשינויים המוצעים בכדי לפגוע בבעלי המניות

חילן בע"מ

1084698

2646211

07/11/2019

מניות

הצגת הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר.2018 ,

דיון

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

חילן בע"מ

1084698

2646211

07/11/2019

מניות

 .2אישור מדיניות תגמול מוצעת לנושאי משרה בחברה ,כמפורט בסעיף 2.1
לדוח זימון האסיפה.

בעד

מדיניות התגמול נראת לנו כסבירה ביחס לגודל
החברה ומעמדה בשוק

חילן בע"מ

1084698

2646211

07/11/2019

מניות

 .3אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי יו" ר דירקטוריון עם אבי
באום השקעות בע"מ ,חברה פרטית בשליטתו המלאה של מר אבי באום,
בעל השליטה בחברה ויו" ר דירקטוריון החברה הנוכחי ,כמפורט בסעיף 2.2
לדוח זימון האסיפה.

בעד

תנאיו נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
ומעמדה בשוק.

חילן בע"מ

1084698

2646211

07/11/2019

מניות

 .4אישור חידוש כתב התחייבות לשיפוי למר אבי באום ,בעל השליטה
בחברה המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה ,כמפורט בסעיף  2.3לדוח זימון
האסיפה.

בעד

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

חילן בע"מ

1084698

2646211

07/11/2019

מניות

 .5אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי מנכ"ל עם זיברט
השקעות בע"מ ,חברה פרטית בשליטתו המלאה של מר אלי זיברט ,המנכ"ל
הנוכחי של החברה ,כמפורט בסעיף  2.4לדוח זימון האסיפה.

בעד

תנאיו נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
ומעמדה בשוק.

חילן בע"מ

1084698

2646211

07/11/2019

מניות

 .6אישור מענק הוני חד פעמי של  100,000יחידות מניה חסומות לחברת
זיברט ,בדרך של הצעה פרטית ,כמפורט בסעיף  2.5לדוח זימון האסיפה.

נגד

היקף ההענקה נראה לנו כגבוה ביחס לגודל החברה
והיקפי פעילותה

חילן בע"מ

1084698

2646211

07/11/2019

מניות

 .7אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,מר אבי באום ,עד
לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

חילן בע"מ

1084698

2646211

07/11/2019

מניות

 .8אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,מר רמי אנטין ,עד
לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

חילן בע"מ

1084698

2646211

07/11/2019

מניות

 .9אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,מר מירון אורן ,עד
לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

חילן בע"מ

1084698

2646211

07/11/2019

מניות

 .10אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט ,פורר ,גבאי את
קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד תום האסיפה
השנתית והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

בעד

משרד רואי החשבון על המוניטין והנסיון 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

נימוקים

החלטת האסיפה

צאם מוצרי מזון (ישראל) בע"מ

342014

46365

10/11/2019

מניות

 .1חידוש מינויו של משרד רו"ח זיו האפט ( )BDOכרואה החשבון המבקר
של החברה ,לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה

בעד

רו" ח בעל המוניטין והניסיון הדרושים על מנת לטפל
בענייני ביקורת והמס של החברה

צאם מוצרי מזון (ישראל) בע"מ

342014

46365

10/11/2019

מניות

 .2מינוי מחדש את מר מיכאל שבי ,המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה,
כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה

נגד

מריבוי בני משפחה (מעל  )3המכהנים בדירקטוריון
החברה (מעל  ,)3שכן ,זה עשוי במקרים רבים
להוביל לגיבוש הרכב דירקטוריון שאינו מגוון דיו

צאם מוצרי מזון (ישראל) בע"מ

342014

46365

10/11/2019

מניות

 .3למנות מחדש את מר דוד ג' רי שוורץ כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה

בעד

בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

צאם מוצרי מזון (ישראל) בע"מ

342014

46365

10/11/2019

מניות

 .4מינוי מחדש את מר שי שבי ,המכהן כמנכ"ל החברה ודירקטור בה,
כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה

נגד

מריבוי בני משפחה (מעל  )3המכהנים בדירקטוריון
החברה (מעל  ,)3שכן ,זה עשוי במקרים רבים
להוביל לגיבוש הרכב דירקטוריון שאינו מגוון דיו

צאם מוצרי מזון (ישראל) בע"מ

342014

46365

10/11/2019

מניות

 .5מינוי מחדש את מר אלכסנדר גרודזינסקי כדירקטור בחברה לתקופת
כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

צאם מוצרי מזון (ישראל) בע"מ

342014

46365

10/11/2019

מניות

 .6מינוי מחדש את גב' שירלי שבי בגנו כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה
עד לאסיפה השנתית הבאה

נגד

מריבוי בני משפחה (מעל  )3המכהנים בדירקטוריון
החברה (מעל  ,)3שכן ,זה עשוי במקרים רבים
להוביל לגיבוש הרכב דירקטוריון שאינו מגוון דיו

צאם מוצרי מזון (ישראל) בע"מ

342014

46365

10/11/2019

מניות

 .7מינוי מחדש את מר מוריס זילכה כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת
כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה

בעד

הינו בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

צאם מוצרי מזון (ישראל) בע"מ

342014

46365

10/11/2019

מניות

 .8מינוי מר הורסיו מוגילובסקי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני
בחברה בתנאי כהונה המפורטים בדוח זימון האסיפה

בעד

בעל הניסיון והידע הדרושים לתפקיד

צאם מוצרי מזון (ישראל) בע"מ

342014

46365

10/11/2019

מניות

 .9החלפת \ תזכיר ההתאגדות הנוכחי של החברה לתזכיר התאגדות
המצורף בדוח זימון האסיפה

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

צאם מוצרי מזון (ישראל) בע"מ

342014

46365

10/11/2019

מניות

 .10דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה אשר פורסמו על ידי החברה במסגרת הדוח השנתי של החברה
לשנת 2018

דיון

לא רלוונטי

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

1097948

922093

10/11/2019

מניות

 .1אישור התקשרות החברה בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס  -פרויקט
נרקיסים בראשון לציון אישור התקשרותה של א.מ.ד.ס .מחיר למשתכן
(ש.ר( ).להלן" :השותפות") ,שותפות בה מחזיקה החברה ב50% -
מהזכויות ,והיתרה בידי דניה סיבוס בע"מ ,בעלת השליטה בחברה ,להלן:
"דניה סיבוס") בהסכם עם דניה סיבוס לפיו תעניק דניה סיבוס שירותי
קבלנות להקמתן של  554יחידות דיור (אחרי תוספת שבס) על פני 13
בניינים ,בשטח כולל של כ 82 -אלפי מ" ר וחניונים תת קרקעיים ( כל אחד בין
 4 - 2מפלסים) בשטח נוסף של כ 37 -אלפי מ" ר ועבודות פיתוח בפרויקט
מסוג מחיר למשתכן בשכונת הנרקיסים בראשון לציון (להלן" :השירותים" ו-
"פרויקט הנרקיסים") ,בתמורה פאושלית בסך של כ 450.5 -מיליון ש"ח
(חלקה של החברה כ 225 -מיליון ש"ח) ,צמוד למדד תשומות הבניה לחודש
יולי  ,2019בתוספת מע"מ כדין ,והכל כמפורט בסעיף  2לדוח העסקה
המצורף .על מי שיש לו עניין אישי בנושא ,יחולו הוראות סעיף  276לחוק
החברות ,בשינויים המחויבים ,לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה
להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה ,או על גבי כתב ההצבעה ,אם יש לו
עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו .על בעל מניה לציין האם הוא :בעל

בעד

הסכם ההתקשרות הינו סביר ביחס לעסקאות דומות
בשוק ואין בו כדי לפגוע בבעלי המניות

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

מליסרון בע"מ

323014

8516139

11/11/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום

 .1אישור תנאי כהונה והעסקה של מר אופיר שריד כמנכ"ל החברה .מוצע
לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אופיר שריד כמנכ"ל של החברה,
בתוקף מיום  ,1.11.2019כמפורט בסעיף  2לדוח זימון האסיפה .תמצית
ההחלטה המוצעת " :לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אופיר שריד,
כמנכ"ל החברה ,בתוקף מיום  ,1.11.2019כמפורט בסעיף  2לדוח זימון
האסיפה".

המלצה

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

תנאיו נראיים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה,
ופעילותה בשוק

רציו פטרוליום אנרגיה  -שותפות מוגבלת

1139864

689245

11/11/2019

 .1דיון בדוח התקופתי של השותפות (לרבות הדוחות הכספיים של
השותפות ודוח הדירקטוריון של השותף הכללי) לשנה שנסתיימה ביום
יחידת השתתפות
 ,31.12.2018אשר פורסם ביום ( 27.2.2019מס' אסמכתא -2019-01
)017539

דיון

רציו פטרוליום אנרגיה  -שותפות מוגבלת

1139864

689245

11/11/2019

 .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.

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

רציו פטרוליום אנרגיה  -שותפות מוגבלת

1139864

689245

11/11/2019

 .3לאשר את מינויו מחדש של רו"ח שמעון אבנעים כמפקח לשותפות,
יחידת השתתפות
לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל מיום .11.11.2019

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון לביצוע התפקיד

רציו פטרוליום אנרגיה  -שותפות מוגבלת

1139864

689245

11/11/2019

 .4בכפוף לאישור מינויו מחדש של מר שמעון אבנעים כמפקח השותפות,
לתקן את סעיף  22.1להסכם הנאמנות של השותפות ,כך שהמפקח יהיה
יחידת השתתפות זכאי לקבל מאת הנאמן ,מתוך נכסי הנאמנות ,שכר בסכום השווה ל1,500 -
דולר ארה"ב לחודש (בתוספת מע"מ) .התיקון האמור יהיה בתוקף
רטרואקטיבי מיום .1.1.2019

בעד

רציו פטרוליום אנרגיה  -שותפות מוגבלת

1139864

689245

11/11/2019

 .5לאשר את ביטול ערכן הנקוב של יחידות ההשתתפות של השותפות
ולאשר את תיקון סעיפים ( 2.1הגדרות)( 4 ,סוגי היחידות)( 7 ,חלוקת
יחידת השתתפות רווחים) ( 8 ,חלוקת עודפים בסיום הנאמנות) ו( 16.1 -העברת יחידות)
להסכם הנאמנות ,וכן סעיף ( 2.1הגדרות) להסכם השותפות כמפורט בדוח
הזימון המצורף.

בעד

רציו פטרוליום אנרגיה  -שותפות מוגבלת

1139864

689245

11/11/2019

 .6לאשר כי השותפות תהיה רשאית לבצע פרויקטים נוספים שלא הוגדרו
במפורט בהסכם השותפות ,וזאת בכפוף לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון
השותף הכללי ביחס לכל פרויקט ,ולשם כך לתקן את סעיף  5להסכם
השותפות כמפורט בנספח ב' לדוח הזימון .החלטה זו תעמוד בתוקף למשך
שלוש שנים ממועד אישור האסיפה .בהתאם ,לשנות את יעוד הכספים של
יחידת השתתפות
השותפות (כמפורט בסעיף  6.2לתשקיף) ולקבוע כי יתרותיה הכספיות של
השותפות ( כולן או חלקן) כפי שתהיינה מעת לעת ,תיועדנה גם להשקעה
בחיפושי נפט וגז במסגרת הפרויקטים הנוספים (לרבות בשטחים סמוכים
לשטחי הפרויקטים הנוספים אשר יכללו בהם כאמור עקב שינויי הגבול בהם
או שלגביהם תקבל השותפות המוגבלת זכויות נפט).

בעד

שכרו המוצע למקח הינו כמקובל בשוק ואינו
משמעותי במונחי החברה

בקשת השותפות לבטל את ערכן הנקוב של יח''
ההשתתפות אינה בעלת משמעות כלכלית למחזיקי
יה"ש .ערך נקוב של מניות (יח'' השתתפות) הינו
בעל משמעות במקרים בהם קיימים מניות המקנות
זכויות שונות (הצבעה הוניות) .הרי שבמקרה הנדון
כלל הזכויות הינן אחידות וע" כ אין בשינוי המובא
בכדי להשפיע על כלל המחזיקים בשותפות

תיקון זה הינו מקובל בקרב שותפויות רבות ונובע
מתיקון פרק י" ז לחלק השני לתקנון הבורסה באופן
המאפשר לאסיפה הכללית של מחזיקי יחידות
ההשתתפות ,בנסיבות המוגדרות בתיקון ובהתאם
לתנאיו ,להסמיך את השותפות להשקיע בפרויקטים
שלא הוגדרו במפורט בהסכם השותפות ללא צורך
באישור האסיפה הכללית ובביצוע תיקון הסכם
השותפות בגין כל פרויקט .הסמכה כאמור מוגבלת
לתקופה שלא תעלה של שלוש שנים.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

תגמול בכירים בהתאם לס''  4למדיניות .מצאנו
לאשר את התנאים בהיות תואמים את הנהוג בקרב
שוק הפעילות של החברה בשים לב למיקומה
הגיאוגרפי

ארקו החזקות בע"מ

310011

1034008

11/11/2019

מניות

 .1אישור תנאי ההתקשרות שבין  GPM Investments, LLCלבין תאגיד
בשליטתו של מר אריה קוטלר ,מבעלי השליטה בחברה ויו" ר הדירקטוריון
ומנכ"ל החברה ,בקשר עם העמדת שירותיו של מר קוטלר כמנכ"ל GPM

בעד

ארקו החזקות בע"מ

310011

1034008

11/11/2019

מניות

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018

דיון

ארקו החזקות בע"מ

310011

1034008

11/11/2019

מניות

 .3מינויו מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' ,רואי חשבון ,כרואה
החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה.

בעד

מינוי רואה חשבון מבקר ,בהתאם לס''  14למדיניות

ארקו החזקות בע"מ

310011

1034008

11/11/2019

מניות

 .4מינוי דירקטור -לאשר את מינויו מחדש של מר אריה קוטלר המכהן
כדירקטור בחברה ,עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות .הנו בעל
נסיון וההשכלה הרלוונטיים למילוי התפקיד .נכח
בסף הנדרש בישיבות הדירקטוריון וועדותיו.

ארקו החזקות בע"מ

310011

1034008

11/11/2019

מניות

 .5מינוי דירקטור -לאשר את מינויו מחדש של מר יונתן מלכה המכהן
כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות .הנו בעל
נסיון וההשכלה הרלוונטיים למילוי התפקיד .נכח
בסף הנדרש בישיבות הדירקטוריון וועדותיו

ארקו החזקות בע"מ

310011

1034008

11/11/2019

מניות

 .6מינוי דירקטור -לאשר את מינויו מחדש של מר שמעון דיל המכהן
כדירקטור בחברה ,עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות .הנו בעל
נסיון וההשכלה הרלוונטיים למילוי התפקיד .נכח
בסף הנדרש בישיבות הדירקטוריון וועדותיו

ארקו החזקות בע"מ

310011

1034008

11/11/2019

מניות

 .7מינוי דירקטור -לאשר את מינויו מחדש של מר אלי יפה המכהן כדירקטור
בחברה ,עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

מינוי דירקטור והרכב הדירקטוריון ,בהתאם לס'' -1.1
 1.2למדיניות וכן  2.2.1-2.2.3למדיניות .הנו בעל
נסיון וההשכלה הרלוונטיים למילוי התפקיד .נכח
בסף הנדרש בישיבות הדירקטוריון וועדותיו

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

החברה לישראל בע"מ

5760160

1252877

11/11/2019

איגרות חוב

 .1תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב :אישור תיקון שטר הנאמנות בנוסח
המצורף כנספח ג' לכתב ההצבעה (תיקון מס'  5לשטר הנאמנות; "התיקון
לשטר הנאמנות") ,וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן
לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים הנוספים ,ככל שידרשו
לביצוע החלטה זו .ההחלטה בסעיף  1.1כפופה להתחייבות השיפוי והמימון
שבסעיף  9לזימון ,ולעניין זה יראו את האמור בסעיף  9שלזימון כחלק בלתי
נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

בעד

החברה לישראל בע"מ

5760236

663828.6

11/11/2019

איגרות חוב

 .1תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה  )10נוסח ההחלטה :לאשר
את התיקון המוצע על ידי החברה לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה )10
באופן המפורט ב -נספח ג' לכתב ההצבעה .כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו,
להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים
הנוספים ,ככל שידרשו לשם ביצוע החלטה זו .ההחלטה בסעיף זה כפופה
להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף ,ולעניין
זה ,יראו את האמור בנספח א' להלן ,כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

בעד

החברה לישראל בע"מ

5760244

1132430

11/11/2019

איגרות חוב

 .1תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה  )11נוסח ההחלטה :לאשר
את התיקון המוצע על ידי החברה לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה )11
באופן המפורט ב -נספח ג' לכתב ההצבעה .כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו,
להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים
הנוספים ,ככל שידרשו לשם ביצוע החלטה זו .ההחלטה בסעיף זה כפופה
להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף ,ולעניין
זה ,יראו את האמור בנספח א' להלן ,כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

בעד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

מהתרשמותנו ,בעת הנוכחית ,הקובננטים בכל אחת
מן הסדרות אינם קרובים לרמות הסף וקיימים
מרווחי ביטחון ,כך שאין בכך להביא לחשש לפגיעה
משמעותית במצבם של המחזיקים.

מהתרשמותנו ,בעת הנוכחית ,הקובננטים בכל אחת
מן הסדרות אינם קרובים לרמות הסף וקיימים
מרווחי ביטחון ,כך שאין בכך להביא לחשש לפגיעה
משמעותית במצבם של המחזיקים.

מהתרשמותנו ,בעת הנוכחית ,הקובננטים בכל אחת
מן הסדרות אינם קרובים לרמות הסף וקיימים
מרווחי ביטחון ,כך שאין בכך להביא לחשש לפגיעה
משמעותית במצבם של המחזיקים.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החברה לישראל בע"מ

5760251

600049.3

11/11/2019

איגרות חוב

 .1תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה  )12נוסח ההחלטה :לאשר
את התיקון המוצע על ידי החברה לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה )12
באופן המפורט ב -נספח ג' לכתב ההצבעה .כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו,
להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים
הנוספים ,ככל שידרשו לשם ביצוע החלטה זו .ההחלטה בסעיף זה כפופה
להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף ,ולעניין
זה ,יראו את האמור בנספח א' להלן ,כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

בעד

החברה לישראל בע"מ

5760269

314157.4

11/11/2019

איגרות חוב

 .1תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה  )13נוסח ההחלטה :לאשר
את התיקון המוצע על ידי החברה לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה )13
באופן המפורט ב -נספח ג' לכתב ההצבעה .כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו,
להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים
הנוספים ,ככל שידרשו לשם ביצוע החלטה זו .ההחלטה בסעיף זה כפופה
להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף ,ולעניין
זה ,יראו את האמור בנספח א' להלן ,כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

בעד

מהתרשמותנו ,בעת הנוכחית ,הקובננטים בכל אחת
מן הסדרות אינם קרובים לרמות הסף וקיימים
מרווחי ביטחון ,כך שאין בכך להביא לחשש לפגיעה
משמעותית במצבם של המחזיקים.

טלדור מערכות מחשבים ( )1986בע"מ

477018

171982

12/11/2019

מניות

 .1אישור הקצאה פרטית מהותית למנכ"ל החברה

בעד

אנו סבורים כי היקף ההקצאה הינו סביר וכי יצירת
תמריצים ארוכי טווח נועדו לרתום את המנכ"ל
להצלחת החברה ויקרבו את האינטרסים של
האינדיבדואל למול אלו של בעלי המניות

טלדור מערכות מחשבים ( )1986בע"מ

477018

171982

12/11/2019

מניות

 .2תיקון תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה

בעד

הוספת רכיב שיקול דעת במנגנון המענק של
החבנכ" ל הינו מקובל בקרב חברות ציבוריות רבות
והינו בהתאם למדיניותנו באשר מוגבל בעד שלוש
משכורות חודשיות

טלדור מערכות מחשבים ( )1986בע"מ

477018

171982

12/11/2019

מניות

 .3תיקון מדיניות תגמול לנושאי משרה

בעד

מהות העדכון במדיניות התגמול הינו עיגון רכיב
שיקול הדעת למנגנון המענק של המנכ"ל כמפורט
בסעיף  2לעיל.

נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה)

723007

1310621

12/11/2019

מניות

דיון בדו" חות כספיים ודו" ח הדירקטוריון לשנת 2018

דיון

החלטת האסיפה

נימוקים

מהתרשמותנו ,בעת הנוכחית ,הקובננטים בכל אחת
מן הסדרות אינם קרובים לרמות הסף וקיימים
מרווחי ביטחון ,כך שאין בכך להביא לחשש לפגיעה
משמעותית במצבם של המחזיקים.

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה)

723007

1310621

12/11/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון
החברה לקבוע את שכרו ההחלטה המוצעת :לאשר למנות מחדש את משרד
קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,כרואה חשבון מבקר של החברה ,ולהסמיך
את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

בעד

נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה)

723007

1310621

12/11/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של דירקטור בחברה מינוי מחדש של מר חיים כצמן
כדירקטור בחברה בהתאם לסעיף  2בתקנה  IIIלתקנון החברה .בהתאם
לתקנה האמורה ,יתר הדירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים (ה"ה דורי
סגל ,בת -עמי כצמן גורדון ודינה בן-ארי) ימשיכו בכהונתם עד למועד
החלפתם או העמדתם לבחירה מחדש בהתאם לתנאי תקנון החברה .מר
כצמן מכהן כדירקטור בחברה מיום  30באפריל .1991 ,לפרטים אודות מר
כצמן ( לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה  26בפרק ד' ( פרטים נוספים על
החברה) לדוח התקופתי של החברה לשנת  2018שפורסם ביום  28במרץ
 ( 2019ובכללו הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנת ( )2018מס'
אסמכתא .)2019-01-029035 :המידע האמור מובא כאן על דרך ההפניה.
נכון למועד זה ,לא חל שינוי בפרטים שדווחו לעניין זה בדוח התקופתי.
הצהרתו של מר כצמן בדבר כשירותו לשם ביצוע תפקידו כדירקטור בחברה,
מצורפת כנספח א' לדו" ח זימון האסיפה הכללית .לפרטים נוספים ,ר' סעיף
 1.3בדוח זימון האסיפה הכללית .ההחלטה המוצעת :למנות מחדש את מר
חיים כצמן כדירקטור בחברה ,בהתאם לסעיף  2בתקנה  IIIלתקנון החברה.

נגד

נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה)

723007

1310621

12/11/2019

מניות

 .4אישור מדיניות התגמול ביום  22בדצמבר  2016אישרה האסיפה הכללית
של החברה את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה ,אשר נקבעה
בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות ,תשנ"ט ,1999-וזאת לתקופה של
שלוש שנים .ביום  22בספטמבר  2019החליטה ועדת התגמול ,לאחר
שבחנה את הנתונים שהובאו בפניה ,להמליץ לדירקטוריון החברה לאשר
מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה ,וביום  26בספטמבר  2019אישר
דירקטוריון החברה את מדיניות התגמול כאמור ,בנוסח המצורף כנספח ב'
לדוח זה ,אשר תחול החל ממועד אישורה על ידי האסיפה הכללית ולמשך
תקופה של שלוש שנים (" מדיניות התגמול המעודכנת") .החברה אינה
מעסיקה עובדים ומקבלת מחברת הבת ,גזית-גלוב בע"מ ("גזית") ,המהווה
את ההחזקה העיקרית של החברה ,שירותים על פי הסכם בין חברת הבת
בבעלותה המלאה של החברה ,נורסטאר ישראל בע" מ לבין גזית .לאור
העובדה שהחברה אינה מעסיקה עובדים ומקבלת שירותים מגזית בהתאם
להסכם השירותים ,ולאור העובדה שנושאי המשרה המכהנים בחברה,
לרבות מנכ"ל החברה ( אך למעט דירקטורים הזכאים לגמול בהתאם לכללים
החלים על גמול דח"צים) אינם מקבלים תגמול כלשהו מהחברה ,למעט
הסדרי פטור ,שיפוי וביטוח ,מדיניות ה

בעד

סומוטו לימיטד

1129451

131945

13/11/2019

מניות

הצגה ודיון בדו" ח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר.2018 ,

דיון

סומוטו לימיטד

1129451

131945

13/11/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן  ,PWC Israelאשר
מענם הוא מגדל הסחר ,רח' המרד  ,25תל-אביב  6812508כרואה החשבון
המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת הנהלת החברה
לקבוע את שכרם

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

לרואה החשבון יש את הניסיון והמוניטין הדרושים
למילוי התפקיד

אנו סבורים כי במנגנון הדירקטוריון המדורג הקיים
בחברה קיימת פגיעה בזכותו של בעל המניות

אנו מוצאים את מידיניות התגמול המוצעת כסבירה
ביחס לשוק וביחס לפעילות החברה

דיון

לרואה החשבון יש את הניסיון והמוניטין 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

סומוטו לימיטד

1129451

131945

13/11/2019

מניות

 .3אישור הארכת כהונתו של מר יהושע אברמוביץ' (יו"ר דירקטוריון)
כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

סומוטו לימיטד

1129451

131945

13/11/2019

מניות

 .4אישור הארכת כהונתו של מר בן גירון כדירקטור בחברה עד לאסיפה
השנתית הבאה.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

סומוטו לימיטד

1129451

131945

13/11/2019

מניות

 .5אישור הארכת כהונתה של הגב' אתי וידבסקי כדירקטורית בלתי תלויה
בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

סומוטו לימיטד

1129451

131945

13/11/2019

מניות

 .6אישור הארכת כהונתה של הגב' נואימי שמאייר כדירקטורית בחברה עד
לאסיפה השנתית הבאה.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

סומוטו לימיטד

1129451

131945

13/11/2019

מניות

 .7אישור הארכת כהונתו של מר יעקב טננבוים כדירקטור בחברה עד
לאסיפה השנתית הבאה.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

סומוטו לימיטד

1129451

131945

13/11/2019

מניות

 .8אישור הארכת כהונתו של מר עומר זרחיה כדירקטור בחברה עד לאסיפה
השנתית הבאה.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

סומוטו לימיטד

1129451

131945

13/11/2019

מניות

 .9הארכת כהונתו של מר מיכאל אבני כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה נוספת של שלוש שנים ,החל מיום  6בנובמבר  ,2019בתנאים זהים
לתנאי כהונתו הנוכחית .כמו כן ,יהיה זכאי מר מיכאל אבני לתגמול שנתי
ותגמול השתתפות בהתאם לתקנות החברות ( כללים בדבר גמול והוצאות
לדירקטור חיצוני) ,תש"ס 2000-ובהתאם למדיניות התגמול של החברה ,וכן
ייכלל במסגרת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה של החברה וכן יהיה
זכאי לכתב פטור ושיפוי בדומה לכל הדירקטורים בחברה

בעד

סומוטו לימיטד

1129451

131945

13/11/2019

מניות

 .10הארכת כהונתו של מר גור שומרון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה נוספת של שלוש שנים ,החל מיום  6בנובמבר  ,2019בתנאים זהים
לתנאי כהונתו הנוכחית .כמו כן ,יהיה זכאי מר גור שומרון לתגמול שנתי
ותגמול השתתפות בהתאם לתקנות החברות ( כללים בדבר גמול והוצאות
לדירקטור חיצוני) ,תש"ס 2000-ובהתאם למדיניות התגמול של החברה ,וכן
ייכלל במסגרת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה של החברה וכן יהיה
זכאי לכתב פטור ושיפוי בדומה לכל הדירקטורים בחברה

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

זנלכל בע"מ

130013

215584

14/11/2019

מניות

 .1חידוש התקשרות החברה עם מר פנחס גורביץ ,מנכ"ל החברה
(באמצעות חברה פרטית בבעלותו) ,בהסכם ניהול לתקופה של  3שנים החל
מיום  1בינואר  2020ועד למועד האחרון האפשרי לכך בהתאם להוראות
חוק החברות ,התשנ"ט 1999-או כל הוראת דין אחרת (נכון למועד זה,
שלוש שנים) ובד בבד לעדכן בהתאם את הוראות מדיניות התגמול של
החברה ,בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה.

בעד

התנאים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
וביחס לפעילותה בשוק

נובולוג (פארם אפ  )1966בע"מ

1140151

501900

14/11/2019

מניות

 .1אישור הקצאת יחידות למניות חסומות ( )RSUלמנכ"ל החברה ,מר עירן
טאוס ,בחריגה ממדיניות התגמול של החברה

בעד

היקף המענק וכן נסיבותיו נראים לנו כסבירים ביחס
לגודלה של החברה וכן ביצועיה

א .לוי השקעות ובנין בע"מ

719013

8820

17/11/2019

מניות

 .1דיון בדו" חות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
 ,2018לרבות בדו" ח הדירקטוריון הכלול בהם ודיווח בדבר שכר רואה
החשבון המבקר.

דיון

א .לוי השקעות ובנין בע"מ

719013

8820

17/11/2019

מניות

 .2מינוי משרד רואי החשבון -BDOזיו האפט ,כרואה החשבון המבקר של
החברה  ,החל ממועד אישור האסיפה ועד למועד כינוס האסיפה השנתית
הבאה של החברה  ,זאת חלף משרד קוסט פורר גבאי את קסירר אשר
כהונתם תסתיים במועד אישור מינויו של משרד רואה חשבון המבקר החדש.

בעד

בעל המוניטין והנסיון על מנת לטפל בענייני הביקורת
והמס של החברה

א .לוי השקעות ובנין בע"מ

719013

8820

17/11/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של מר רמי דותן עד לאסיפה השנתית הבאה

נגד

החברה נמחקה ממסחר במהלך שנת ,2018
לדעתנו ,לא נעשו מספיק מאמצים מצד החברה על
מנת לחזור למסחר ועל כן נתנגד למינוי הדירקטורים

א .לוי השקעות ובנין בע"מ

719013

8820

17/11/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של מר אברהם לוי עד לאסיפה השנתית הבאה

נגד

החברה נמחקה ממסחר במהלך שנת ,2018
לדעתנו ,לא נעשו מספיק מאמצים מצד החברה על
מנת לחזור למסחר ועל כן נתנגד למינוי הדירקטורים

א .לוי השקעות ובנין בע"מ

719013

8820

17/11/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של מר גדעון שגיא עד לאסיפה השנתית הבאה

נגד

החברה נמחקה ממסחר במהלך שנת ,2018
לדעתנו ,לא נעשו מספיק מאמצים מצד החברה על
מנת לחזור למסחר ועל כן נתנגד למינוי הדירקטורים

א .לוי השקעות ובנין בע"מ

719013

8820

17/11/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של מר עזרא לוי עד לאסיפה השנתית הבאה

נגד

החברה נמחקה ממסחר במהלך שנת ,2018
לדעתנו ,לא נעשו מספיק מאמצים מצד החברה על
מנת לחזור למסחר ועל כן נתנגד למינוי הדירקטורים

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

הכשרת הישוב התחדשות עירונית ישראל בע"מ

1121474

39981

17/11/2019

מניות

אישור התקשרות בהסכם העסקה עם מר דניאל נמרודי כמנכ"ל הישוב
החדש בע"מ ,חברה בת בבעלות מלאה של החברה ( ,)100%לתקופה של
שלוש שנים החל מה 1 -בספטמבר.2019 ,

בעד

יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

1093558

97263

17/11/2019

מניות

דיון בדו" חות הכספיים ובדו" ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר .2018

דיון

יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

1093558

97263

17/11/2019

מניות

 .2מינוי של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר (;Ernst &amp;amp;amp
 ,)Young Israelכרואה חשבון מבקר של החברה ,והסמכת דירקטוריון
החברה לקבוע את שכרו.

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והמוניטין הדרושים
על מנת לטפל בענייני הביקורת והמס של החברה

יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

1093558

97263

17/11/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של מר חיים הורביץ כיו"ר דירקטוריון החברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

1093558

97263

17/11/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של מר גולן ביטון כדירקטור בחברה

נגד

אנו מתנגדים למינוי מנכ"ל כדירקטור בהתחשב
במבנה הדירקטוריון הנוכחי

יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

1093558

97263

17/11/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של מר ניר בן צבי כדירקטור בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

1093558

97263

17/11/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של מר שמואל רובינשטיין כדירקטור בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

1093558

97263

17/11/2019

מניות

 .7מינוי מחדש של הגב' מיטל רן זוהרה כדירקטורית בלתי תלויה בחברה

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

1093558

97263

17/11/2019

מניות

 .8מינוי מחדש של ד"ר שאול מוכתר כדירקטור בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

התנאים המוצעים נראיים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה ופעילותה בשוק

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

1093558

97263

17/11/2019

מניות

 .9מינוי מר נימקובסקי יעקב (קובי) כדירקטור חיצוני בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

צור שמיר אחזקות בע"מ

730010

715144

17/11/2019

מניות

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

בעד

מדיניות התגמול נראית לנו כסבירה ביחס לגודל
החברה ופעילותה בשוק.

רבוע כחול נדל"ן בע"מ

1098565

1778293

19/11/2019

מניות

 .1מינוי מר אורי לזר כדירקטור חיצוני בחברה כמפורט בסעיף  1לדוח זימון
האסיפה המצ"ב.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

רבוע כחול נדל"ן בע"מ

1098565

1778293

19/11/2019

מניות

 .2אישור הכללת פוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בתנאי
כהונתם של הדירקטורים של החברה כמפורט בסעיף  2לדוח זימון האסיפה
המצ"ב.

בעד

הכללתם של הדירקטורים בחברה בביטוח אחריות
הינה כאמור חלק אינטגרלי מתנאי כהונתם של
הדירקטורים ונושאי המשרה בחברות ציבוריות ,ע"כ
אנו נתמוך באישורו

אלביט מערכות בע"מ

1081124

23984438

20/11/2019

מניות

,To re-elect Mr. Michael Federmann to the Board of Directors .1
to serve until the close of the next shareholders’ annual general
meeting

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אלביט מערכות בע"מ

1081124

23984438

20/11/2019

מניות

To re-elect Mrs. Rina Baum to the Board of Directors, to serve .2
until the close of the next shareholders’ annual general meeting

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אלביט מערכות בע"מ

1081124

23984438

20/11/2019

מניות

To re-elect Mr. Yoram Ben-Zeev to the Board of Directors, to .3
serve until the close of the next shareholders’ annual general
meeting

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אלביט מערכות בע"מ

1081124

23984438

20/11/2019

מניות

To re-elect Mr. David Federmann to the Board of Directors, to .4
serve until the close of the next shareholders’ annual general
meeting

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אלביט מערכות בע"מ

1081124

23984438

20/11/2019

מניות

To re-elect Mr. Dov Ninveh to the Board of Directors, to serve .5
until the close of the next shareholders’ annual general meeting

בעד

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

אלביט מערכות בע"מ

1081124

23984438

20/11/2019

מניות

,To re-elect Prof. Ehood (Udi) Nisan to the Board of Directors .6
to serve until the close of the next shareholders’ annual general
meeting

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אלביט מערכות בע"מ

1081124

23984438

20/11/2019

מניות

To re-elect Prof. Yuli Tamir to the Board of Directors, to serve .7
until the close of the next shareholders’ annual general meeting

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אלביט מערכות בע"מ

1081124

23984438

20/11/2019

מניות

To elect Mrs. Bilha (Billy) Shapira to a first three-year term as .8
an External Director, until November 20, 2022, inclusive

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אלביט מערכות בע"מ

1081124

23984438

20/11/2019

מניות

To re-appoint Kost, Forer, Gabbay &amp; Kasierer, a member .9
of Ernst &amp; Young Global, as the Company’s independent
auditor for the fiscal year 2019 and until the close of the next
Shareholders' Annual General Meeting

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע המוניטין והנסיון
הדרושים למילוי התפקיד

סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן N.V

1087659

2984901

20/11/2019

מניות

To re-elect the following persons as directors of the Company .1
for a one-year term expiring at the Company’s annual general
meeting of shareholders in 2020 - Guy Bernstein

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך מ-
 ,33%עובדה זו אינה עולה בקנה אחד עם מדיניותנו
ולכן נסתייג

סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן N.V

1087659

2984901

20/11/2019

מניות

Roni Al Dor .2

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך מ-
 ,33%עובדה זו אינה עולה בקנה אחד עם מדיניותנו
ולכן נסתייג

סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן N.V

1087659

2984901

20/11/2019

מניות

Eyal Ben-Chlouche .3

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך מ-
 ,33%עובדה זו אינה עולה בקנה אחד עם מדיניותנו
ולכן נסתייג

סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן N.V

1087659

2984901

20/11/2019

מניות

Yacov Elinav .4

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך מ-
 ,33%עובדה זו אינה עולה בקנה אחד עם מדיניותנו
ולכן נסתייג

סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן N.V

1087659

2984901

20/11/2019

מניות

Uzi Netanel .5

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך מ-
 ,33%עובדה זו אינה עולה בקנה אחד עם מדיניותנו
ולכן נסתייג

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן N.V

1087659

2984901

20/11/2019

מניות

Naamit Salomon .6

נגד

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה נמוך מ-
 ,33%עובדה זו אינה עולה בקנה אחד עם מדיניותנו
ולכן נסתייג

סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן N.V

1087659

2984901

20/11/2019

מניות

Approval of the Company’s 2018 Consolidated Balance .7
Sheets, Consolidated Statements of Operations (profit and loss
account) and Cash Flows

בעד

הדוחות הכספיים אושרו ע"י משרד רואה החשבון
המבקר

סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן N.V

1087659

2984901

20/11/2019

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 2019 and authorization
of the Board of Directors and/or its Audit Committee to fix their
compensation

בעד

לרואה החשבון יש את הניסיון והמוניטין הדרושים
למילוי התפקיד

אופל בלאנס השקעות בע"מ

1094986

285666

21/11/2019

מניות

 .1מתן התחייבות לפטור לנושאי משרה בחברה ,הנמנים על בעלי השליטה
בה

נגד

א .אנו נתמוך במתן פטור לכל נושאי המשרה ,לרבות
בעלי שליטה וקרוביהם ,בתנאי שייכתב בתקנון
ובכלל כתבי הפטור של החברה לדירקטורים ונושאי
המשרה בה כי הפטור שניתן אינו חל על החלטה או
עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו
בחברה .ההתניה האמורה אינה מעוגנת בכתב
הפטור

אופל בלאנס השקעות בע"מ

1094986

285666

21/11/2019

מניות

 .2מתן התחייבות לשיפוי לנושאי משרה בחברה ,הנמנים על בעלי השליטה
בה

בעד

מוגבל לעד  25%מהונה העצמי של החברה

אופל בלאנס השקעות בע"מ

1094986

285666

21/11/2019

מניות

 .3תיקון וחידוש הסכמי הניהול בין החברה ובין מר דני מזרחי

בעד

תנאיו נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
ופעילותה בשוק

אופל בלאנס השקעות בע"מ

1094986

285666

21/11/2019

מניות

 .4תיקון וחידוש הסכם הניהול בין החברה ובין מר אורן בן יאיר

בעד

תנאיו נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
ופעילותה בשוק

אופל בלאנס השקעות בע"מ

1094986

285666

21/11/2019

מניות

 .5תיקון וחידוש הסכם הניהול בין החברה ובין מר שחר מזרחי

בעד

תנאיו נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
ופעילותה בשוק.

אופל בלאנס השקעות בע"מ

1094986

285666

21/11/2019

מניות

 .6תיקון וחידוש הסכם העסקה עם הגב' עליזה בן משה

בעד

תנאייה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
ופעילותה בשוק

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

נימוקים

החלטת האסיפה

אופל בלאנס השקעות בע"מ

1094986

285666

21/11/2019

מניות

 .7אישור תשלומים בדיעבד ,בסכומים שאינם מהותיים לחברה ,לבעלי
שליטה בחברה במסגרת תפקידם כנושאי משרה בחברה

נגד

החברה מעוניינת לאשר מענק בגין  6שנים אחורה,
לדעתנו המענק הנ" ל צריך להבחן על בסיס שנתי ועל
כן לא נוכל לתמוך בסעיף זה

אופל בלאנס השקעות בע"מ

1094986

285666

21/11/2019

מניות

 .8אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה

בעד

מדיניות התגמול נראת לנו כסבירה ביחס לגודל
החברה ופעילותה בשוק.

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1107663

253393

24/11/2019

מניות

To re-elect Shlomo Zohar as a director to hold office until our .1
next annual general meeting of shareholders and to approve his
.terms

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1107663

253393

24/11/2019

מניות

To elect Efrat Makov as external director, to hold office for .2
three years commencing from the date of the Meeting and to
.approve her terms of service

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1107663

253393

24/11/2019

מניות

To elect Michael Klahr as external director, to hold office for .3
three years commencing from the date of this Meeting and to
.approve his terms of service

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1107663

253393

24/11/2019

מניות

To approve an amendment to our indemnification agreements .4
with our office holders in respect of acts performed by them in
.their capacity as our directors and officers

בעד

כתב השיפוי הנוכחי אינו רלוונטי בהתייחס להיקף
ההון העצמי של החברה ,לכן אנו נתמוך בשינוי
הסעיף ,תוך שימת דגש על היותו היקף השיפוי
כסביר.

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1107663

253393

24/11/2019

מניות

,To ratify and approve the reappointment of Somekh Chaikin .5
registered public accounting firm, a member of KPMG
International, as our independent registered public accountants
for the year ending December 31, 2019, and to authorize our
Board of Directors and our audit committee (under their authority
in accordance with the Israeli Companies Law) to fix the

בעד

לרואה החשבון יש את הניסיון והמוניטין הדרושים
למילוי התפקיד

בי קומיוניקיישנס בע"מ

1107663

253393

24/11/2019

מניות

In addition, our auditor’s report and consolidated financial .6
statements for the year ended December 31, 2018 will be
.reviewed and discussed at the Meeting

דיון

לא רלוונטי.

רבד בע"מ

526012

180500

24/11/2019

מניות

 .1אישור תנאי פרישתו של מר שרון זכות מתפקידו כמנכ"ל החברה.

בעד

תנאי מענק הפרישה נראים לנו כנכונים ביחס לותק
הורד מסדר היום
המועמד ותרומתו לחברה

רבד בע"מ

526012

180500

24/11/2019

מניות

 .2אישור תנאי כהונתה והעסקתה של גברת לירז רגב ,מנכ"לית החברה
הנכנסת.

בעד

תנאיה נראיים כסבירים ביחס לגודל החברה וביחס
לפעילותה בשוק

רבד בע"מ

526012

180500

24/11/2019

מניות

 .3אישור מנגנון החזר הוצאות לדירקטורים שהינם בעלי השליטה בחברה.

בעד

קבוצת אחים נאוי בע"מ

208017

683413

24/11/2019

מניות

 .1העמדת שירותי ניהול לחברה על ידי שאול נאוי בע" מ ודורי נאוי בע"מ
(להלן" :החברות הפרטיות") :מוצע לאשר את התקשרות החברה עם
החברות הפרטיות ,על פיו יעמידו החברות הפרטיות לחברה שירותי ניהול
באמצעות שאול נאוי בתפקיד יו" ר דירקטוריון פעיל ,ובאמצעות דורי נאוי
בתפקיד מנכ"ל החברה .,ההתקשרות הראשונה המוצעת תהיה בתוקף
לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית את ההתקשרות

נושאי המשרה פועלים עבור החברה בישראל
ובחו"ל ,פעילות אשר צפויה להיות כרוכה בהוצאות
נסיעה ,לינה ,אירוח כמקובל ,נדרש לקבוע מנגנון
להחזר הוצאות אלו על מנת שימשיכו לפועל למען
החברה

נגד

תנאי נעסקתם המוצעים נראים לנו כחורגים
מהמקובל בשוק בקרב חברות דומות לזו של החברה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

קבוצת אחים נאוי בע"מ

208017

683413

24/11/2019

מניות

 .2אישור מתן התחייבות לשיפוי לה"ה שאול נאוי ,דורי נאוי ,יעקב נאוי (בנו
של דורי נאוי ואחיינו של שאול נאוי) ,אסף נאוי ( יועץ לניהול חדר עסקאות
ומנהל מערכות המחשוב ואבטחת המידע ,בנו של דורי נאוי ואחיינו של שאול
נאוי ,בעלי השליטה בחברה) ונוי נאוי (היועצת המשפטית של החברה
ומזכירת החברה ,אחראית קשרי לקוחות וממונה על האכיפה הפנימית
בחברה ,בתו של שאול נאוי ואחייניתו של דורי נאוי ,בעלי השליטה בחברה)
(להלן" :נושאי המשרה הזכאים") .ההתקשרות השניה המוצעת תהיה
בתוקף לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית את
ההתקשרות השניה המוצעת .לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף
 2.2לדוח הזימון.

בעד

תנאי השיפוי תואמים את המקובל בשוק

קבוצת אחים נאוי בע"מ

208017

683413

24/11/2019

מניות

 .3אישור מתן ההתחייבות לפטור לנושאי המשרה הזכאים .ההתקשרות
השלישית המוצעת תהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור
האסיפה הכללית את ההתקשרות השלישית המוצעת .לפרטים נוספים
אודות ההתקשרות ראו סעיף  2.3לדוח הזימון.

בעד

נוסח כתב הפטור תואם את המקובל בשוק

קבוצת אחים נאוי בע"מ

208017

683413

24/11/2019

מניות

 .4אישור תנאי העסקה למר אסף נאוי ,בנו של דורי נאוי ואחיינו של שאול
נאוי ,בעלי השליטה בחברה .לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף
 2.4לדוח הזימון.

בעד

תנאי העסקתו של מר נאוי לרבות המענק נראים לנו
כסבירים בהתחשב בגודלה של החברה וכן ביצועיה

קבוצת אחים נאוי בע"מ

208017

683413

24/11/2019

מניות

 .5אישור תנאי העסקה למר יעקב נאוי ,בנו של דורי נאוי ואחיינו של שאול
נאוי ,בעלי השליטה בחברה .התקשרות זו תהא בתוקף לתקופה בת  3שנים
ממועד אישור האסיפה הכללית את ההתקשרות המוצעת .לפרטים נוספים
אודות ההתקשרות ראו סעיף  2.5לדוח הזימון.

בעד

תנאי העסקתו של מר נאוי נראים לנו כסבירים
ותואמים את גודלה של החברה וכן את ביצועיה

קבוצת אחים נאוי בע"מ

208017

683413

24/11/2019

מניות

 .6אישור תנאי העסקה של עו" ד נוי נאוי ,בתו של שאול נאוי ואחייניתו של
דורי נאוי ,בעלי השליטה בחברה .התקשרות זו תהא בתוקף לתקופה בת 3
שנים ,רטרואקטיבית החל מיום  1בספטמבר ( 2019מועד סיום ההתקשרות
הקודמת) .לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף  2.6לדוח הזימון.

נגד

ככלל אנו מסתייגים מכהונה של קרוב לבעל השליטה
בתפקיד של שומר סף ,לרבות תפקיד של יועץ
משפטי .לדעתנו ,על נושאי משרה בתפקידים אלו
מוטלת האחריות הכבדה לעמוד על המשמר ,לבדוק,
לשאול ולחקור סוגיות בעלות פוטנציאל לניגודי
עניינים מול הציבור ,כך שאיוש אדם הנמנה על בעל
השליטה או קרובו לתפקיד מסוג זה עשוי לפגוע
ברמת ואיכות הממשל התאגידי

קבוצת אחים נאוי בע"מ

208017

683413

24/11/2019

מניות

 .7אישור תנאי העסקתה של הגב' עדן נאוי ,בתו של דורי נאוי ואחייניתו של
שאול נאוי ,בעלי השליטה בחברה .התקשרות זו תהא בתוקף לתקופה בת 3
שנים ממועד אישור האסיפה הכללית את ההתקשרות המוצעת .לפרטים
נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף  2.7לדוח הזימון.

בעד

אנו סבורים כי שכרה המוצע לגב'' עדן נאוי הולם את
התפקיד ואינו מעלה את חששנו לקביעת תנאי
העסקה.

קבוצת אחים נאוי בע"מ

208017

683413

24/11/2019

מניות

 .8מינוי מר שאול נאוי כיו"ר דירקטוריון החברה ( לאור כהונתו של אחיו ,דורי
נאוי ,כמנכ"ל החברה) .לפרטים נוספים ראו סעיף  10.1.8לדוח הזימון.

נגד

אלאור מבנה השליטה הייחודי הקיים בשוק הישראלי
המאופיין בריבוי גרעיני שליטה וההשפעה של מבנה
זה על היבטים הקשורים באי תלות הדירקטוריון,
הורד מסדר היום
ככלל אנו ממליצים להתנגד לכהונה במקביל של
מנכ"ל כיו" ר וכן ממליצים להתנגד למינוי מנכ"ל ,או
לתפקידיו"יו"רר
משפחתו,
התגמול ,או מי
מהכפופים לו
מי
העסקתם של
מבניתנאי
קובעת כי
מדיניות

קבוצת אחים נאוי בע"מ

208017

683413

24/11/2019

מניות

 .9אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה .לפרטים נוספים ראו סעיף
 10.1.9לדוח הזימון.

נגד

קבוצת אחים נאוי בע"מ

208017

683413

24/11/2019

מניות

 .10מינוי מחדש של מר שאול נאוי כדירקטור בדירקטוריון החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת אחים נאוי בע"מ

208017

683413

24/11/2019

מניות

 .11מינוי מחדש של מר דורי נאוי כדירקטור בדירקטוריון החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

החלטת האסיפה

נימוקים

הדירקטוריון ומנכ" ל החברה כפי שבאים לאישור
בסעיף  1לעיל ,יעוגנו במדיניות התגמול המוצעת,
בשל התנגדותנו לתנאי כהונתם של האחים נאוי ,אנו
מתנגדים גם להכללתם במדיניות התגמול של
החברה ועל כן התנגדותנו לסעיף זה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

קבוצת אחים נאוי בע"מ

208017

683413

24/11/2019

מניות

 .12מינוי מחדש של מר יצחק פינגולד כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון
החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת אחים נאוי בע"מ

208017

683413

24/11/2019

מניות

 .13מינוי משרד רואי החשבון  ,BDOזיו האפט ,כמשרד רואי החשבון
המבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון.

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון לביצוע
ביקורת בחברה

סקורפיו נדל"ן בע"מ (מחוקה)

1113398

0

24/11/2019

איגרות חוב

 1.1דיווח ועדכון  1.1.1דיווח ,דיון והתייעצות בקשר עם הנושאים העולים
מדו"ח בעל התפקיד מטעם בית המשפט ,המצורף כ -נספח א' לזימון זה.
 1.1.2דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו /או מחזיקי אגרות
החוב.

דיון

בריינסוויי בע"מ

1100718

408704

25/11/2019

מניות

To approve the engagement of Dr. David Zacut, the .1
Company's Chairman of the Board, as the interim Chief
Executive Officer of the Company until the nomination of a new
Chief Executive Officer and for a period of up to one year
commencing on September 22, 2019, and the increase of the
.capacity of his consultancy services to the Company accordingly

בעד

המינוי הינו זמני ובא למלא את מקומו של מנכ"ל
החברה אשר התפטר בחודש ספטמבר .החברה
פועלת להביא מחליף קבוע

בריינסוויי בע"מ

1100718

408704

25/11/2019

מניות

To approve an amendment to Article 80 of the Company's .2
Articles of Association in the manner set forth in the Proxy
.Statement

בעד

השינוי המוצע אינו מהותי ואין בו לפגוע בזכויות
בעלי המיעוט

בריינסוויי בע"מ

1100718

408704

25/11/2019

מניות

To approve an amendment to Article 7 and Article 82 of the .3
Company's Articles Association in the manner set forth in the
.Proxy Statement

ללא המלצה

דיון

הורד מסדר היום

בריינסוויי בע"מ

1100718

408704

25/11/2019

מניות

To approve the Brainsway Ltd. Amended and Restated 2019 .4
.Share Incentive Plan

בעד

תנאי האופציות והיקפם נראיים לנו כסבירים
ומקובלים והולמים בהתאם לגודל החברה ופעילותה

לידר החזקות והשקעות בע"מ

318014

190620

27/11/2019

מניות

 .1מינוי מר אלדד אברהם כדירקטור חיצוני בחברה ,החל ממועד אישור
האסיפה ,כמפורט בדוח זימון האסיפה.

בעד

על מנת למנוע חשש לניגוד עניינים ,ברצוננו להביא
לידיעתכם כי אנליסט אי.אמ.אס-.שרותי ניהול
השקעות בע" מ הינה לקוח של קבוצת אנטרופי.
יובהר כי אין בכך כדי להשפיע בכל צורה על שיקולינו
המקצועיים במסגרת נושאי חוות הדעת והגילוי מובא
בלבד.
למטרת
לניגוד עניינים ,ברצוננו להביא
שקיפותחשש
מנת למנוע
על

לידר החזקות והשקעות בע"מ

318014

190620

27/11/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של מר צבי ברומברג לכהונה נוספת (שניה) כדירקטור חיצוני
בחברה ,לתקופה בת  3שנים ,שתחילתה ביום  21בינואר  ,2020כמפורט
בדוח זימון האסיפה.

בעד

כרמית תעשיות ממתקים בע"מ

440016

80447

27/11/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ליום  31בדצמבר 2018,ובדוח
הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום  31בדצמבר. 2018,

דיון

כרמית תעשיות ממתקים בע"מ

440016

80447

27/11/2019

מניות

 .2לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון המבקר ברייטמן,
אלמגור ,זוהר ושות'  -רואי חשבון ( ,)Deloitteכרואה חשבון מבקר של
החברה לתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה ,ולהסמיך את דירקטוריון
החברה לקבוע את שכרו ,בהתאם להמלצת ועדת הביקורת.

בעד

לרואה החשבון יש את הניסיון והמוניטין הדרושים
למילוי התפקיד

כרמית תעשיות ממתקים בע"מ

440016

80447

27/11/2019

מניות

 .3לאשר את מינויו מחדש של מר לני סאקסטין ,דירקטור מכהן של החברה
( אשר אינו דירקטור חיצוני) ,לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בדירקטוריון
החברה עד לאסיפה השנתית הבאה.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

לידיעתכם כי אנליסט אי.אמ.אס-.שרותי ניהול
השקעות בע" מ הינה לקוח של קבוצת אנטרופי.
יובהר כי אין בכך כדי להשפיע בכל צורה על שיקולינו
המקצועיים במסגרת נושאי חוות הדעת והגילוי מובא
למטרת שקיפות בלבד.
דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

כרמית תעשיות ממתקים בע"מ

440016

80447

27/11/2019

מניות

 .4לאשר את מינויה מחדש של הגב' דליה מנדלמן זוננפלד ,דירקטורית
מכהנת של החברה ( אשר אינה דירקטורית חיצונית) ,לתקופת כהונה נוספת
כדירקטורית בדירקטוריון החברה עד לאסיפה השנתית הבאה.

בעד

בעלת הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידה

כרמית תעשיות ממתקים בע"מ

440016

80447

27/11/2019

מניות

 .5לאשר את מינויה מחדש של גב' מיכל קלימברג ,דירקטורית מכהנת של
החברה ( אשר אינה דירקטורית חיצונית) ,לתקופת כהונה נוספת
כדירקטורית בדירקטוריון החברה עד לאסיפה השנתית הבאה.

בעד

בעלת הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידה

כרמית תעשיות ממתקים בע"מ

440016

80447

27/11/2019

מניות

 .6לאשר את מינויו מחדש של מר אילן אדמון ,לכהונה כדירקטור חיצוני
בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש ( )3שנים,
שתחילתה במועד אישור האסיפה ,המזומנת על פי דוח זימון האסיפה.

נגד

אנו בדעה כי ראוי שיובא מתמודד שלישי נטול פניות,
באמצעות איתור שיעשה ע"י הדירקטורים הב"ת
בחברה

כרמית תעשיות ממתקים בע"מ

440016

80447

27/11/2019

מניות

 .7לאשר את מינויו של מר אלכס חפץ ,לכהונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון
החברה לתקופת כהונה בת שלוש ( )3שנים ,שתחילתה במועד אישור
האסיפה ,המזומנת על פי דוח זימון האסיפה.

נגד

אנו בדעה כי ראוי שיובא מתמודד שלישי נטול פניות,
באמצעות איתור שיעשה ע"י הדירקטורים הב"ת
בחברה

אורד בע"מ

1104496

62733

28/11/2019

מניות

לאשר את מינויו מחדש של מר גדעון אלטמן כדירקטור חיצוני בחברה,
לתקופת כהונה נוספת בת שלוש ( )3שנים ,שתחל ביום  29בנובמבר .2019

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ

433011

25724

02/12/2019

מניות

 .1לאשר את הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה (סדרה  )22לפיה
יידחה יום המימוש האחרון של כתבי האופציה (סדרה  )22מיום 28
בנובמבר( 2019 ,כולל) ,כפי שנקבע בתנאי הנפקתם ,עד ליום  27בפברואר
( 2020כולל) ,באופן שכל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת
בת  0.1ש"ח ע.נ של החברה עד ליום  27בפברואר .2020

בעד

אנו מוצאים כי ההטבה שתתאפשר להם מעצם
הארכת מועד המימוש אינה מהותית ואינה כזו
שמעלה חשש כי פעולה זו נבעה כרצון להיטיב עמם.

אליום מדיקל סולושנס בע"מ

1101450

50171

02/12/2019

מניות

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

בעד

מדיניות התגמול של החברה תואמת את גודלה,
היקף פעילותה וכן את תנאי השוק

אליום מדיקל סולושנס בע"מ

1101450

50171

02/12/2019

מניות

 .2אישור תנאי כהונה והעסקה של מר אריאל רובשקין כמנכ"ל החברה
לרבות הקצאת  1,529,400כתבי אופציה (שאינם רשומים למסחר)

בעד

תנאי כהונת המנכ"ל לרבות ההקצאה ההונית
תואמת את גודלה של החברה וכן את תנאי השוק

אליום מדיקל סולושנס בע"מ

1101450

50171

02/12/2019

מניות

 .3אישור תנאיו של מר אברהם נחמיאס כיו" ר דירקטוריון פעיל של החברה
לרבות הקצאת  509,653כתבי אופציה (שאינם רשומים למסחר)

בעד

תנאי היו"ר לרבות ההקצאה ההונית תואמים את
גודלה של החברה ,היקף פעילותה וכן את תנאי
השוק

אליום מדיקל סולושנס בע"מ

1101450

50171

02/12/2019

מניות

 .4אישור הענקת  133,765כתבי אופציה (שאינם רשומים למסחר) של
החברה לד" ר דיוויד מילץ'' ,דירקטור בחברה

בעד

תנאי האופציות וכן היקף ההקצאה תואמים את
גודלה של החברה וכן את היקף פעילותה

אליום מדיקל סולושנס בע"מ

1101450

50171

02/12/2019

מניות

 .5אישור הענקת  133,765כתבי אופציה (שאינם רשומים למסחר) של
החברה לד"ר אהוד גלר ,דירקטור בחברה

בעד

תנאי האופציות וכן היקף ההקצאה תואמים את
גודלה של החברה וכן את היקף פעילותה

אליום מדיקל סולושנס בע"מ

1101450

50171

02/12/2019

מניות

 .6אישור הענקת  133,765כתבי אופציה (שאינם רשומים למסחר) של
החברה לרו"ח אסף אלפרוביץ ,בכפוף ועם מינויו לדירקטור בחברה

בעד

תנאי האופציות וכן היקף ההקצאה תואמים את
גודלה של החברה וכן את היקף פעילותה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ

387019

3223109

02/12/2019

מניות

 .1מינוי מחדש של משרד רו" ח סומך חייקין ושות' כרואי החשבון המבקרים
של החברה כאשר בהתאם לתקנון החברה ,הדירקטוריון יהא מוסמך לקבוע
את שכרם

בעד

משרד רואי החשבון בעל המוניטין והנסניון על מנת
לטפל בענייני הביקורת והמס של החברה

אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ

387019

3223109

02/12/2019

מניות

 .2אישור מינויו מחדש של מר אלפרד אקירוב המכהן במועד זה כחבר
דירקטוריון החברה אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת
כדירקטור בחברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ

387019

3223109

02/12/2019

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר איתן רף המכהן במועד זה כחבר דירקטוריון
החברה אשר אינו דירקטור חיצוני ,לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ

387019

3223109

02/12/2019

מניות

 .4אישור מינויה מחדש של הגב' ענת לוין המכהנת במועד זה כחברת
דירקטוריון החברה אשר אינה דירקטורית חיצונית ,לתקופת כהונה נוספת
כדירקטורית בחברה.

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ

387019

3223109

02/12/2019

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של מר שמואל האוזר המכהן במועד זה כחבר
דירקטוריון החברה אשר אינו דירקטור חיצוני ,לתקופת כהונה נוספת
כדירקטור בחברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ

387019

3223109

02/12/2019

מניות

 .6אישור 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
לחברה אשר מתמחה בניהול בתי מלון מובילים בארץ ובעולם באופן
שהסדרים אלו ,ללא שינוי בהיקף התגמול ,יהיו לתקופה של שלוש שנים
החל מתום הסכם העסקתו הקודם ( )18.1.2020או החל ממועד אישור
האסיפה הכללית ,לפי המאוחר - .הכל כמפורט בדוח המצורף

בעד

אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ

387019

3223109

02/12/2019

מניות

 .7אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה בהתאם לנוסח המצורף
כנספח ב' לדוח זימון האסיפה הכללית של החברה ( מדיניות התגמול
המעודכנת) בתוקף החל מיום  ( 12.10.2019תום תוקף מדיניות התגמול
הקיימת) ולתקופה של  3שנים החל ממועד אישורה של האסיפה ,בכפוף
ובהתאם למפורט במדיניות התגמול ,בכפוף ובהתאם למפורט במדיניות
התגמול.

בעד

אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ

387019

3223109

02/12/2019

מניות

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

דיון

דיון

רוטשטיין נדל"ן בע"מ

539015

182366

02/12/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר 2018

דיון

דיון

רוטשטיין נדל"ן בע"מ

539015

182366

02/12/2019

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

משרד רואי החשבון בעל המוניטין והנסיון הדרושים
למילוי התפקיד

רוטשטיין נדל"ן בע"מ

539015

182366

02/12/2019

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

תנאי ההעסקתו של מר ג''ורג'' י אקירוב נראים לנו
כסבירים ביחס לגודל החברה ופעילותה בשוק

מדיניות התגמול נראית לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה ופעילותה בשוק

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

רוטשטיין נדל"ן בע"מ

539015

182366

02/12/2019

מניות

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

נגד

השתתף בישיבות דירקטוריון בשיעור נמוך מהסף
הנדרש על ידנו

רוטשטיין נדל"ן בע"מ

539015

182366

02/12/2019

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של מר אריה בורשטיין כדירקטור בלתי תלוי בחברה
לתקופת כהונה נוספת ,כמפורט בסעיף  2.3לדוח זימון האסיפה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

רוטשטיין נדל"ן בע"מ

539015

182366

02/12/2019

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

רוטשטיין נדל"ן בע"מ

539015

182366

02/12/2019

מניות

 .7אישור מינויו של מר גדעון שלום בנדור כדירקטור חיצוני בחברה בעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית ,לתקופת כהונה שניה ,בת שלוש שנים החל
מיום  10בדצמבר  .2019כמפורט בסעיף  2.4לזימון האסיפה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

רוטשטיין נדל"ן בע"מ

539015

182366

02/12/2019

מניות

 .8אישור מדיניות תגמול מוצעת לנושאי המשרה בחברה בהתאם להוראות
סעיף 267א לחוק החברות ,כמפורט בסעיף  2.5ובחלק ב' לדוח הזימון.

נגד

תקרות המדיניות המצויות נראות לנו כגבוהות ביחס
לחברה וביחס לשוק

רוטשטיין נדל"ן בע"מ

539015

182366

02/12/2019

מניות

 .9בכפוף לאישור מדיניות התגמול המוצעת לנושאי המשרה בחברה ,אישור
התקשרות החברה עם אבני שוהם ייזום בע"מ ,בעלת השליטה בחברה,
בהסכם למתן שירותי מנכ"ל ,באמצעות מנכ"ל החברה המכהן ,מר אבישי בן
חיים ,לרבות הארכת כתב הפטור והשיפוי שהוענק למר אבישי בן חיים,
לתקופה בת שלוש שנים החל מיום  1בינואר ,2020 ,כמפורט בסעיף 2.6
ובחלק ב' לדוח הזימון.

נגד

התנאים נראים לנו כגבוהים ביחס לגודל החברה
וביחס לשוק

אופל בלאנס השקעות בע"מ

1094986

285666

04/12/2019

מניות

 .1מתן התחייבות לפטור לנושאי משרה בחברה ,הנמנים על בעלי השליטה
בה

בעד

כתב הפטור תואם את המקובל בשוק

אופל בלאנס השקעות בע"מ

1094986

285666

04/12/2019

מניות

 .2מתן התחייבות לשיפוי לנושאי משרה בחברה ,הנמנים על בעלי השליטה
בה

בעד

מוגבל לעד  25%מהונה העצמי של החברה

אופל בלאנס השקעות בע"מ

1094986

285666

04/12/2019

מניות

 .3תיקון וחידוש הסכמי הניהול בין החברה ובין מר דני מזרחי

בעד

תנאיו נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
ופעילותה בשוק

אופל בלאנס השקעות בע"מ

1094986

285666

04/12/2019

מניות

 .4תיקון וחידוש הסכם הניהול בין החברה ובין מר אורן בן יאיר

בעד

תנאיו נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
ופעילותה בשוק

אופל בלאנס השקעות בע"מ

1094986

285666

04/12/2019

מניות

 .5תיקון וחידוש הסכם הניהול בין החברה ובין מר שחר מזרחי

בעד

תנאיו נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
ופעילותה בשוק.

אופל בלאנס השקעות בע"מ

1094986

285666

04/12/2019

מניות

 .6תיקון וחידוש הסכם העסקה עם הגב' עליזה בן משה

בעד

תנאייה נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
ופעילותה בשוק

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אופל בלאנס השקעות בע"מ

1094986

285666

04/12/2019

מניות

 .7אישור תשלומים בדיעבד ,בסכומים שאינם מהותיים לחברה ,לבעלי
שליטה בחברה במסגרת תפקידם כנושאי משרה בחברה

אופל בלאנס השקעות בע"מ

1094986

285666

04/12/2019

מניות

 .8אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה

בעד

הבורסה לניע בתא

1159029

0

04/12/2019

מניות

 .1למנות את הגב' מירב בן כנען הלר המכהנת כיום בחברה כדירקטורית
בלתי תלויה מומלצת ועדת האיתור ,כדירקטורית חיצונית בחברה .תקופת
כהונתה של גב' בן כנען הלר תחל במועד קבלת אישור האסיפה הכללית
למינויה כדירקטורית חיצונית ותסתיים ביום  . 27.2.2022בעל מניות
המשתתף באסיפה יציין האם הינו בעל שליטה ,בעל ענין ,בעל ענין אישי
באישור המינוי ,נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי.

בעד

הבורסה לניע בתא

1159029

0

04/12/2019

מניות

 .2למנות את מר יצחק חלמיש המכהן כיום בחברה כדירקטור בלתי תלוי
מומלץ ועדת האיתור ,כדירקטור חיצוני בחברה .תקופת כהונתו של מר יצחק
חלמיש תחל במועד קבלת אישור האסיפה הכללית למינויו כדירקטור חיצוני
ותסתיים ביום  .8.12.2021בעל מניות המשתתף באסיפה יציין האם הינו
בעל שליטה ,בעל ענין ,בעל ענין אישי באישור המינוי ,נושא משרה בכירה או
משקיע מוסדי.

בעד

הבורסה לניע בתא

1159029

0

04/12/2019

מניות

 .3למנות את מר יואב שלוש המכהן כיום בחברה כדירקטור בלתי תלוי
מומלץ ועדת האיתור ,כדירקטור חיצוני בחברה .תקופת כהונתו של מר יואב
שלוש תחל במועד קבלת אישור האסיפה הכללית למינויו כדירקטור חיצוני
ותסתיים ביום  .27.2.2022בעל מניות המשתתף באסיפה יציין האם הינו
בעל שליטה ,בעל ענין ,בעל ענין אישי באישור המינוי ,נושא משרה בכירה או
משקיע מוסדי

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

באטמ תקשורת מתקדמת בע"מ (דואלי) (מחוקה)

1158823

0

05/12/2019

מניות

Receipt of the directors’ report and annual accounts .1

בעד

הדוחות השנתיים של החברה נערכו ע"י רואי
החשבון המבקרים שלה ועל כן נתמוך בסעיף זה

באטמ תקשורת מתקדמת בע"מ (דואלי) (מחוקה)

1158823

0

05/12/2019

מניות

Approval of the report of the remuneration committee .2

בעד

דוח וועדת התגמול של החברה נערך ע"י
הדירקטורים בה לרבות הדח"צים ועל כן נתמוך
באישורו

באטמ תקשורת מתקדמת בע"מ (דואלי) (מחוקה)

1158823

0

05/12/2019

מניות

Re-appointment of the auditors and authorising the Board of .3
Directors to fix the auditor’s remuneration for such period

בעד

משרד רואי החשבון הינם בעלי הניסיון והידע לביצוע
ביקורת בחברה

באטמ תקשורת מתקדמת בע"מ (דואלי) (מחוקה)

1158823

0

05/12/2019

מניות

Election of directors: Re-appointment of Dr. Gideon Chitayat .4

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לביצוע התפקיד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

ללא המלצה

הורד מסדר היום

נימוקים

מדיניות התגמול נראת לנו כסבירה ביחס לגודל
החברה ופעילותה בשוק.

בעלת הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

באטמ תקשורת מתקדמת בע"מ (דואלי) (מחוקה)

1158823

0

05/12/2019

מניות

Re-appointment of Dr. Zvi Marom .5

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לביצוע התפקיד

באטמ תקשורת מתקדמת בע"מ (דואלי) (מחוקה)

1158823

0

05/12/2019

מניות

Re-appointment of Moti Nagar .6

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לביצוע התפקיד

באטמ תקשורת מתקדמת בע"מ (דואלי) (מחוקה)

1158823

0

05/12/2019

מניות

To renew the term of office of Mr. Harel Locker as an external .7
director for a second term of three years pursuant to section 245
of the Israeli Companies Law

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לביצוע התפקיד

באטמ תקשורת מתקדמת בע"מ (דואלי) (מחוקה)

1158823

0

05/12/2019

מניות

To approve the payment of a one-time annual bonus to the .8
CFO, Moti Nagar, of US$80,000, pursuant to his employment
agreement, as reward for his special contribution to the Company
during 2018 and meeting the financial targets that had been set
)see Note C above(for him at the beginning of the year

בעד

אינטרקיור בע"מ

1106376

862990

05/12/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה ליום  31בדצמבר
2018

דיון

אינטרקיור בע"מ

1106376

862990

05/12/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זוהר
( )DELOITTEכמשרד רואי החשבון המבקר של החברה עד למועד
האסיפה הכללית השנתית הבאה

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע המקצועי והנסיון על
מנת לטפל בעניינים הכספיים של החברה

אינטרקיור בע"מ

1106376

862990

05/12/2019

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אינטרקיור בע"מ

1106376

862990

05/12/2019

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אינטרקיור בע"מ

1106376

862990

05/12/2019

מניות

 .5לאשר את מינויו מחדש של מר אבנר ברק כדירקטור בחברה וזאת עד
לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אינטרקיור בע"מ

1106376

862990

05/12/2019

מניות

 .6לאשר מחדש את מינויו מחדש של מר דוד סלטון לתפקיד של דירקטור
בלתי תלוי בחברה וזאת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי
מניות החברה ,וכן הקצאת  18,000כתבי אופציה (שאינם רשומים למסחר)
למר סלטון

נגד

.1המנה הראשונה מבשילה כבר לאחר חודש אחד
בניגוד לנהוג במדיניותנו .ההבשלה המהירה אינה
מקובלת ועשויה לאפשר זכאות להטבה תוך פרק זמן
קצר מדי שאינו בהכרח מתחבר לתקופה בה הניצע
תרם לקידום עסקי החברה.

אינטרקיור בע"מ

1106376

862990

05/12/2019

מניות

 .7לאשר הקצאת  18,000כתבי אופציה (שאינם רשומים למסחר) של
החברה לגב' לני גרינבאום מיכלסון המכהנת כדירקטור חיצוני בחברה

נגד

.1המנה הראשונה מבשילה כבר לאחר חודש אחד
בניגוד לנהוג במדיניותנו .ההבשלה המהירה אינה
מקובלת ועשויה לאפשר זכאות להטבה תוך פרק זמן
קצר מדי שאינו בהכרח מתחבר לתקופה בה הניצע
תרם לקידום עסקי החברה.

אינטרקיור בע"מ

1106376

862990

05/12/2019

מניות

 .8לאשר הקצאת  18,000כתבי אופציה (שאינם רשומים למסחר) של
החברה למר גדעון הירשפלד המכהן כדירקטור חיצוני בחברה

נגד

.1המנה הראשונה מבשילה כבר לאחר חודש אחד
בניגוד לנהוג במדיניותנו .ההבשלה המהירה אינה
מקובלת ועשויה לאפשר זכאות להטבה תוך פרק זמן
קצר מדי שאינו בהכרח מתחבר לתקופה בה הניצע
תרם לקידום עסקי החברה.

תנאי ההענקה הינם בהתאם למדיניות התגמול של
החברה וכן בהתאם לתנאי העסקתו ובכפוף לעמידה
ביעדים שהוגדרו מבעוד מועד לשנת 2018

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אינטרקיור בע"מ

1106376

862990

05/12/2019

מניות

 .9התקשרות החברה בחוזה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה
ואישור תנאי הפוליסה כ"עסקת מסגרת" בהתאם להוראות תקנות ההקלות

בעד

היקפי הביטוח נראים לנו כסבירים ביחס לחברה
ויבחס לחברות מתחום הביומד

אינטרקיור בע"מ

1106376

862990

05/12/2019

מניות

 .10הענקת כתבי שיפוי ופטור לנושאי משרה בחברה ובחברות בנות

בעד

כתבי השיפוי והפטור תואמים את מדיניותנו

חברה לנכסים ולבנין בע"מ

699017

2131220

05/12/2019

מניות

 .1הארכת תקופת כהונתו של מר אדוארדו אלשטיין ,יו" ר דירקטוריון החברה
ובעל השליטה בה בעקיפין ,כממלא מקום מנכ"ל החברה בשישה ()6
חודשים נוספים.

בעד

הסמכתנו הינה בכפוף לכך שמדובר בהארכה של
חצי שנה וחלו שינויים מבניים בקבוצת דסק"ש
בתקופה האחרונה בשל הוראות חוק הריכוזיות

אר.אס.אל.אלקטרוניקה בע"מ

299016

25276

08/12/2019

מניות

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

דיון

אר.אס.אל.אלקטרוניקה בע"מ

299016

25276

08/12/2019

מניות

 .2נושא מס'  :2חידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה

בעד

לרואה החשבון יש את הניסיון והמוניטין הדרושים
למילוי התפקיד

אר.אס.אל.אלקטרוניקה בע"מ

299016

25276

08/12/2019

מניות

 .3נושא מס'  :3אישור מינוי וחידוש כהונת יו" ר הדירקטוריון מר יאיר רמתי

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

אר.אס.אל.אלקטרוניקה בע"מ

299016

25276

08/12/2019

מניות

 .4נושא מס'  :4אישור מינוי וחידוש כהונת הדירקטורית הבלתי תלויה גב'
איריס אבן טוב

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

מטומי מדיה גרופ בע"מ

1131697

14596

09/12/2019

מניות

To approve the Purchase of additional coverage of D&amp;O .1 .
.insurance. as per attached notice

בעד

תנאי הפוליסה תואמים את מצבה של החברה

פרוטליקס ביות'רפיוטיקס אינק

1120609

203951

09/12/2019

מניות

,To approve an amendment to our Certificate of Incorporation .1
as amended, to (i) effect a reverse stock split at a ratio not less
than 1-for-10 and not greater than 1-for-20, with the exact ratio to
be set within that range at the discretion of our Board of Directors
before the day prior to the special meeting of stockholders
without further approval or authorization of our stockholders and

בעד

קבוצת פנינסולה בע"מ

333013

389903

10/12/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2018

דיון

קבוצת פנינסולה בע"מ

333013

389903

10/12/2019

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

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

קבוצת פנינסולה בע"מ

333013

389903

10/12/2019

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 לתפקיד

דיון

אנו מוצאים את הבקשה למהלך איחוד ההון כסבירה
בנסיבות העניין.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

קבוצת פנינסולה בע"מ

333013

389903

10/12/2019

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 לתפקיד

קבוצת פנינסולה בע"מ

333013

389903

10/12/2019

מניות

 .5מינויו מחדש של מר מיכה אבני לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה,
עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת פנינסולה בע"מ

333013

389903

10/12/2019

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 לתפקיד

קבוצת פנינסולה בע"מ

333013

389903

10/12/2019

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 לתפקיד

קבוצת פנינסולה בע"מ

333013

389903

10/12/2019

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 לתפקיד

קבוצת פנינסולה בע"מ

333013

389903

10/12/2019

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 לתפקיד

קבוצת פנינסולה בע"מ

333013

389903

10/12/2019

מניות

 .10הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם

בעד

לאור גידול בפעילות החברה בשנים האחרונות ,וכי
זו נדרשת בגמישות מסוימת בניהול מקורות המימון
שיאפשרו המשך הרחבת הפעילות ,אנו מוצאים את
בקשת החברה כסבירה ( וזאת לצד העובדה כי אין
בהצעה בכדי לייצר חשש לניגוד עניינים).

אופקטרא נדל"ן והשקעות בע"מ

1080720

51583

10/12/2019

מניות

 .1נושא מס'  :1אישור התקשרות החברה עם חברת מיט-טק בע"מ ובעלי
מניותיה בהסכם המיזוג ובעסקת המיזוג ,הוצאתם אל הפועל וביצוע כל
הפעולות מכוחם ,וכן ביצוע כל הפעולות הנלוות הדרושות להשלמת עסקת
המיזוג והוצאתה אל הפועל ,ואישור כל ההחלטות הנלוות לעסקת המיזוג,
כמפורט בסעיפים  1.3עד  1.8לדוח זימון האסיפה.

נגד

אנו סבורים כי אין מספיק מידע אודות כדאיות
העסקה ועל כן איננו יכולים לבחון את כדאיותה

אופקטרא נדל"ן והשקעות בע"מ

1080720

51583

10/12/2019

מניות

 .2נושא מס'  :2עדכון תנאי העסקת מנכ"ל החברה מר שמואל לוי

נגד

אין אנו סבורים כי יש להעניק הענקות הוניות שאינם
תלויות ביציאת עסקת המיזוג לפועל

אופקטרא נדל"ן והשקעות בע"מ

1080720

51583

10/12/2019

מניות

 .3נושא מס'  :3אישור הקצאה פרטית למנכ"ל החברה מר שמואל לוי

נגד

אין אנו סבורים כי יש להעניק הענקות הוניות שאינם
תלויות ביציאת עסקת המיזוג לפועל

אופקטרא נדל"ן והשקעות בע"מ

1080720

51583

10/12/2019

מניות

 .4נושא מס'  :4אישור הקצאה פרטית ליו" ר דירקטוריון החברה מר אשר
דויטש

נגד

אין אנו סבורים כי יש להעניק הענקות הוניות שאינם
תלויות ביציאת עסקת המיזוג לפועל

אופקטרא נדל"ן והשקעות בע"מ

1080720

51583

10/12/2019

מניות

 .5נושא מס'  :5אישור הקצאה פרטית לדירקטור המכהן מר יעקב בר -לב

נגד

אין אנו סבורים כי יש להעניק הענקות הוניות שאינם
תלויות ביציאת עסקת המיזוג לפועל

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אופקטרא נדל"ן והשקעות בע"מ

1080720

51583

10/12/2019

מניות

 .6נושא מס'  :6הקצאה פרטית לסמנכ" ל הכספים מר אורי בן אור

בנק ירושלים בע"מ

726018

555045

11/12/2019

מניות

לאשר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק לשנים ,2020-2022
המצ"ב כנספח א' לדוח זה ,בהתאם לסעיף 267א ו267 -ב לחוק החברות,
בהתאם להוראות נב"ת  A301והוראות חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים
פיננסיים ( אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג)
התשע"ו.2016 -

בעד

לודן חברה להנדסה בע"מ

1081439

69793

11/12/2019

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר 2018

דיון

לודן חברה להנדסה בע"מ

1081439

69793

11/12/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים והסמכת הדירקטוריון לקבוע את
שכר טרחתם

בעד

לרואה החשבון יש את הניסיון והמוניטין הדרושים
למילוי התפקיד

לודן חברה להנדסה בע"מ

1081439

69793

11/12/2019

מניות

 .3הארכת כהונתו של מר אבי וינטר כדירקטור בלתי תלוי בחברה

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

לודן חברה להנדסה בע"מ

1081439

69793

11/12/2019

מניות

 .4הארכת כהונתו של מר יוסף זינגר כדירקטור בלתי תלוי בחברה

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

לודן חברה להנדסה בע"מ

1081439

69793

11/12/2019

מניות

 .5אישור עדכון תכנית תגמול בחברה

בעד

בעקבות שיח עם החברה לקבלת הבהרות הנוגעות
לפערים בשקיפות כלפי בעלי המניות ,החברה
ביצעה עידכון במדיניות ,ועל רקע גישור הפערים
מצאנו את המדינות כסבירה.

אפולו פאוור בע"מ

1082114

22806

12/12/2019

מניות

 .1הפחתת מחיר המימוש הקיים של  87,086כתבי אופציה שהוענקו למר
עודד רוזנברג ,המכהן כמנכ"ל ודירקטור בחברה ,למחיר המימוש החדש.

בעד

מחיר המימוש המוצע של כתבי האופציות הינו סביר
ומשקף פרמיה ביחס למחיר המניה כיום

אפולו פאוור בע"מ

1082114

22806

12/12/2019

מניות

 .2הפחתת מחיר המימוש הקיים של  87,086כתבי אופציה שהוענקו למר
ערן מימון ,המכהן כ CTO -ודירקטור בחברה ,למחיר המימוש החדש.

בעד

מחיר המימוש המוצע של כתבי האופציות הינו סביר
ומשקף פרמיה ביחס למחיר המניה כיום

אפולו פאוור בע"מ

1082114

22806

12/12/2019

מניות

 .3הקצאת  259,631כתבי אופציה (לא סחירים) של החברה הניתנים
למימוש ל 259,631 -מניות רגילות למר עודד רוזנברג ,המכהן כמנכ"ל
החברה וכדירקטור.

בעד

תנאי ההקצאה וכן היקפה הינם סבירים בהיבט של
דילול לחברה וכן ביחס לתנאי השוק

אפולו פאוור בע"מ

1082114

22806

12/12/2019

מניות

 .4הקצאת  259,631כתבי אופציה (לא סחירים) של החברה הניתנים
למימוש ל 259,631 -מניות רגילות למר ערן מימון ,המכהן כCTO -
ודירקטור.

בעד

תנאי ההקצאה וכן היקפה הינם סבירים בהיבט של
דילול לחברה וכן ביחס לתנאי השוק

כן פייט ביופרמה בע"מ

1094473

35102

12/12/2019

מניות

To re-elect Pnina Fishman to our Board of Directors for a term .1
expiring at our next annual general meeting of shareholders or, if
Proposal No. 6 is approved, until her term expires in accordance
.with her class

בעד

בעלת הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

דיון

דיון

נימוקים

אנו מוצאים את מדיניות התגמול על כלל רכיביה
כתואמת את המקובל בשוק.

דיון

נימוקים

החלטת האסיפה

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

בעד

To re-elect Ilan Cohn to our Board of Directors for a term .2
expiring at our next annual general meeting of shareholders or, if
Proposal No. 6 is approved, until his term expires in accordance
.with his class

מניות

12/12/2019

35102

1094473

כן פייט ביופרמה בע"מ

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

בעד

To re-elect Avraham Sartani to our Board of Directors for a .3
term expiring at our next annual general meeting of shareholders
or, if Proposal No. 6 is approved, until his term expires in
.accordance with his class

מניות

12/12/2019

35102

1094473

כן פייט ביופרמה בע"מ

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

בעד

To re-elect Guy Regev to our Board of Directors for a term .4
expiring at our next annual general meeting of shareholders or, if
Proposal No. 6 is approved, until his term expires in accordance
.with his class

מניות

12/12/2019

35102

1094473

כן פייט ביופרמה בע"מ

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

בעד

To elect Golan Bitton to our Board of Directors for a term .5
expiring at our next annual general meeting of shareholders or, if
Proposal No. 6 is approved, until his term expires in accordance
.with his class

מניות

12/12/2019

35102

1094473

כן פייט ביופרמה בע"מ

על אף שאנו עשויים לגלות הבנה כי החברה מנסה
 אנו מתנגדים,להימנע מתרחישי השתלטות עתידיים
לקיומו של מנגנון דירקטוריון מדורג בחברה

נגד

.To approve amendments to our articles of association .6

מניות

12/12/2019

35102

1094473

כן פייט ביופרמה בע"מ

גובה הפרמיה סביר ביחס לחברות דומות מענף
הפארמה

בעד

To approve an increase of the annual premium payable for the .7
.directors and officers’ insurance

מניות

12/12/2019

35102

1094473

כן פייט ביופרמה בע"מ

בעד

;To approve the re-appointment of Kost Forer Gabbay &amp .8
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 31, 2019 and until
our next annual general meeting of shareholders, and to
authorize our audit committee to fix such accounting firm’s
.compensation

מניות

12/12/2019

35102

1094473

כן פייט ביופרמה בע"מ

דיון

To discuss the auditor’s report of our independent registered .9
public accounting firm and audited financial statements for the
year ended December 31, 2018 and to transact such other
.business as may properly come before the meeting

מניות

12/12/2019

35102

1094473

כן פייט ביופרמה בע"מ

דיון

,2018  דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת.1
 לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס זה1.1 כמפורט בסעיף

מניות

12/12/2019

8516139

323014

מליסרון בע"מ

לרואה החשבון יש את הניסיון והמוניטין הדרושים
למילוי התפקיד

בעד

) כרואה החשבוןBDO(  אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח זיו האפט.2
 כמפורט,המבקר של החברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
 לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס זה1.2 בסעיף

מניות

12/12/2019

8516139

323014

מליסרון בע"מ

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

בעד

,) אישור המשך כהונתה של הדירקטורית ליאורה עופר (יו"ר הדירקטוריון.3
 כמפורט,וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
 לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס זה1.3 בסעיף

מניות

12/12/2019

8516139

323014

מליסרון בע"מ

לרואה החשבון יש את הניסיון והמוניטין הדרושים
למילוי התפקיד

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

מליסרון בע"מ

323014

8516139

12/12/2019

מניות

 .4אישור המשך כהונתו של הדירקטור שאול (שי) וינברג ,וזאת עד לתום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף  1.3לדוח
זימון האסיפה המצורף לטופס זה

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

מליסרון בע"מ

323014

8516139

12/12/2019

מניות

 .5אישור המשך כהונתו של הדירקטור יצחק נודרי זיזוב ,וזאת עד לתום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט בסעיף  1.3לדוח
זימון האסיפה המצורף לטופס זה

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

מליסרון בע"מ

323014

8516139

12/12/2019

מניות

 .6אישור המשך כהונתו של הדירקטור עודד שמיר (דירקטור בלתי תלוי),
וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,כמפורט
בסעיף  1.3לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס זה

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

מליסרון בע"מ

323014

8516139

12/12/2019

מניות

 .7אישור המשך כהונתו של הדירקטור שוקי (יהושע) אורן (דירקטור בלתי
תלוי) ,וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה,
כמפורט בסעיף  1.3לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס זה

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

בריל תעשיות נעליים בע"מ

399014

39483

12/12/2019

מניות

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

נגד

קבוצת סקופ מתכות בע"מ

288019

902230

12/12/2019

מניות

 .1דיון בדוח רווח והפסד ומאזן ובדוח הדירקטוריון

דיון

קבוצת סקופ מתכות בע"מ

288019

902230

12/12/2019

מניות

 .2מינוי מר שמואל שילה כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת סקופ מתכות בע"מ

288019

902230

12/12/2019

מניות

 .3מינוי עו"ד ד" ר ארנה ליכטנשטיין כדירקטורית בדירקטוריון החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת סקופ מתכות בע"מ

288019

902230

12/12/2019

מניות

 .4מינוי מר אייל שביט כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת סקופ מתכות בע"מ

288019

902230

12/12/2019

מניות

 .5מינוי מר יובל בן זאב כדירקטור בדירקטוריון החברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת סקופ מתכות בע"מ

288019

902230

12/12/2019

מניות

 .6מינוי רואה החשבון המבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

בעד

משרד רואה החשבון הינו העל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

קבוצת סקופ מתכות בע"מ

288019

902230

12/12/2019

מניות

 .7אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה

בעד

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

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

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ

433011

25724

16/12/2019

מניות

 .1הקצאה פרטית לביולייט מדעי החיים בע"מ ,בעלת השליטה בחברה
ההחלטה המוצעת :לאשר הקצאה פרטית לביולייט מדעי החיים בע"מ,
בעלת השליטה בחברה ("ביולייט") ,של  4,281יחידות המורכבות ממניות
רגילות בנות  0.1ש"ח ע.נ .כל אחת של החברה וכתבי אופציה (סדרה
 .)23היחידות תוקצנה לביולייט כנגד קיזוז חוב החברה לביולייט בגובה של כ-
 385אלפי ש"ח ,בתנאים זהים לתנאים המפורטים בדוח הצעת מדף של
החברה מיום  3בנובמבר 2019 ,ולתוצאות דוח הצעת המדף שפורסמו ביום
 4בנובמבר2019 ,

נגד

מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ

433011

25724

16/12/2019

מניות

 .2 .1הקצאה פרטית לביולייט תמורת המחאת ההלוואה של ביולייט לזטיק
טכנולוגיות בע"מ (להלן" :זטיק") אל החברה ההחלטה המוצעת :לאשר
המחאת כל זכויותיה והתחייבויותיה של ביולייט על פי הסכם ההלוואה
שנחתם ביום  21בנובמבר ,2011 ,בין זטיק וביולייט אל החברה תמורת
הקצאה פרטית לביולייט ,של  4,331,111מניות רגילות (להלן" :מניות
ההצעה השנייה") .מניות ההצעה השנייה תוקצינה לביולייט כנגד המחאת
הלוואה שהעניקה ביולייט לזטיק/

נגד

לדעתנו העיתוי לעסקה יכול להיות בעייתי מצד בעלי
מניות המיעוט ,מניית החברה נמצאת בשפל ועלייה
במחיר המנייה יכולה לגרום לרווחים לבעלי השליטה

קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בע"מ

271015

129049

16/12/2019

מניות

 .1אישור הארכת מדיניות התגמול של החברה ב 3-שנים נוספות ,החל מיום
1.1.2020

בעד

מדיניות התגמול הינה סבירה ביחס לכלל רכיביה.

קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בע"מ

271015

129049

16/12/2019

מניות

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

ללא המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

לדעתנו העיתוי לעסקה יכול להיות בעייתי מצד בעלי
מניות המיעוט ,מניית החברה נמצאת בשפל ועלייה
במחיר המנייה יכולה לגרום לרווחים לבעלי השליטה

הורד מסדר היום

קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בע"מ

271015

129049

16/12/2019

מניות

 .3תיקון הסכם הניהול הקיים של מר ויקטור אדריאן (אבי) בגס

בעד

התיקון המוצע הינו הכרחי לחישוב המענק באופן
הראוי.

קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בע"מ

271015

129049

16/12/2019

מניות

 .4תיקון הסכם הניהול עם מנכ"ל החברה ,מר שי מגל

בעד

התיקון המוצע הינו הכרחי לחישוב המענק באופן
הראוי.

ישרס חברה להשקעות בע"מ

613034

2941341

16/12/2019

מניות

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

דיון

ישרס חברה להשקעות בע"מ

613034

2941341

16/12/2019

מניות

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

בעד

משרד רואי החשבון בעל הנסיון והמוניטין למילוי
התפקיד

ישרס חברה להשקעות בע"מ

613034

2941341

16/12/2019

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ישרס חברה להשקעות בע"מ

613034

2941341

16/12/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של גב' מיכל הוכמן (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה
נוספת כחברה בדירקטוריון 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

ישרס חברה להשקעות בע"מ

613034

2941341

16/12/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של מר שלמה זהר (דירקטור בלתי תלוי) לתקופת כהונה
נוספת כחבר בדירקטוריון החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ישרס חברה להשקעות בע"מ

613034

2941341

16/12/2019

מניות

 .6אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה של החברה ,בתוקף החל
מיום  10במרץ 2020

בעד

מדיניות התגמול נראית לנו כסבירה ביחס לגודל
החברה ופעילותה

ישרס חברה להשקעות בע"מ

613034

2941341

16/12/2019

מניות

 .7אישור תנאי כהונת מנכ"ל החברה הנכנס ,מר עדי דנה ,בתוקף החל מיום
 1בינואר 2020

בעד

תנאי המנכ" ל נראיים לנו כמתאימים ביחס לגודל
החברה ופעילותה

סולגרין בע"מ

1102235

83419

16/12/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018

דיון

סולגרין בע"מ

1102235

83419

16/12/2019

מניות

 .2אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות'
כרואי החשבון המבקרים של החברה ,וזאת עד לתום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה.

בעד

בעלי המוניטין והידע התואמים לטיפול בענייני
הביקורת והמס של החברה

סולגרין בע"מ

1102235

83419

16/12/2019

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר גל בוגין ,יו"ר הדירקטוריון ,כדירקטור בחברה
לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה ,או עד למועד סיום כהונתנו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון
החברה ,לפי המוקדם.

בעד

בעל הניסיון המתאים למילוי התפקיד

סולגרין בע"מ

1102235

83419

16/12/2019

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של מר יוסף זינגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,או עד למועד
סיום כהונתנו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה ,לפי המוקדם.

בעד

בעל הניסיון המתאים למילוי התפקיד

סולגרין בע"מ

1102235

83419

16/12/2019

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של מר ארז בלשה כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,או עד למועד
סיום כהונתנו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה ,לפי המוקדם.

בעד

בעל הניסיון המתאים למילוי התפקיד

סולגרין בע"מ

1102235

83419

16/12/2019

מניות

 .6אישור מינויו מחדש של מר נועם רובינזון כדירקטור בחברה לתקופת
כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,או עד
למועד סיום כהונתנו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה ,לפי
המוקדם.

בעד

בעל הניסיון המתאים למילוי התפקיד

סולגרין בע"מ

1102235

83419

16/12/2019

מניות

 .7אישור מינויה מחדש של הגב' רונית כהן כדירקטורית בחברה 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

בעלת הניסיון המתאים למילוי התפקיד

סולגרין בע"מ

1102235

83419

16/12/2019

מניות

 .8אישור מינויו של מר גונן ביבר כדירקטור בלתי תלוי בחברה ,החל ממועד
כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,או
עד למועד סיום כהונתנו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה ,לפי
המוקדם.

בעד

בעל הניסיון המתאים למילוי התפקיד

סולגרין בע"מ

1102235

83419

16/12/2019

מניות

 .9אישור מינויו של מר מאיר יעקובסון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה שלישית ,בת שלוש ( )3שנים

בעד

בעל הניסיון המתאים למילוי התפקיד

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

חברה לנכסים ולבנין בע"מ

699017

2131220

16/12/2019

מניות

 .1אישור מינויו מחדש של מר אדוארדו אלשטיין ,המכהן כיום כיו"ר
דירקטוריון וממלא מקום מנכ"ל החברה ,כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת ,כמפורט בסעיף  2.1לדוח זימון האסיפה המצורף.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

חברה לנכסים ולבנין בע"מ

699017

2131220

16/12/2019

מניות

 .2אישור מינויו מחדש של מר אלחנדרו אלשטיין ,המכהן כיום כסגן יו"ר
דירקטוריון החברה ,כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ,כמפורט
בסעיף  2.1לדוח זימון האסיפה המצורף.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

חברה לנכסים ולבנין בע"מ

699017

2131220

16/12/2019

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר סאול צאנג ,המכהן כיום כדירקטור בחברה,
כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ,כמפורט בסעיף  2.1לדוח זימון
האסיפה המצורף.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

חברה לנכסים ולבנין בע"מ

699017

2131220

16/12/2019

מניות

 .4אישור מינויו מחדש של מר ניקולס בנדרסקי ,המכהן כיום כדירקטור
בחברה ,כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ,כמפורט בסעיף 2.1
לדוח זימון האסיפה המצורף.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

חברה לנכסים ולבנין בע"מ

699017

2131220

16/12/2019

מניות

 .5אישור מינויו מחדש של מר יפתח בן יעקב ,המכהן כיום כדירקטור
בחברה ,כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ,כמפורט בסעיף 2.1
לדוח זימון האסיפה המצורף.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

חברה לנכסים ולבנין בע"מ

699017

2131220

16/12/2019

מניות

 .6אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן ()PWC
כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנה שמסתיימת ביום  31בדצמבר
 2019ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,להסמיך
את דירקטוריון החברה לקבוע את שכר רואי החשבון המבקרים של החברה
בהתאם להיקף ואופי השירותים הניתנים על ידם בנושא זה ודיווח על שכרם
של רואי החשבון המבקרים לשנת .2018

בעד

חברה לנכסים ולבנין בע"מ

699017

2131220

16/12/2019

מניות

 .7דיון (ללא החלטה) בדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר 2018
ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה של  12חודשים
שנסתיימה ביום  31בדצמבר .2018

דיון

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

639013

854460

17/12/2019

מניות

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

דיון

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

639013

854460

17/12/2019

מניות

 .2אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של
החברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים -מר אדוארדו אלשטיין

בעד

בעל הנסיון וההשכלה הדרושים למילוי התפקיד.
בעל השליטה בחברה.

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

639013

854460

17/12/2019

מניות

 .3אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של
החברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים-מר אלחנדרו אלשטיין

בעד

בעל הנסיון וההשכלה הדרושים למילוי התפקיד.

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

639013

854460

17/12/2019

מניות

 .4אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של
החברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים-מר סאול זאנג

בעד

בעל הנסיון וההשכלה הדרושים למילוי התפקיד.

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

639013

854460

17/12/2019

מניות

 .5אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של
החברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים-גב' לילי אילון

בעד

בעל הנסיון וההשכלה הדרושים למילוי התפקיד.

לרואה החשבון יש את הניסיון והמוניטין הדרושים
למילוי התפקיד

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

639013

854460

17/12/2019

מניות

 .6אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של
החברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים -מר יוסי זינגר

בעד

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

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

639013

854460

17/12/2019

מניות

 .7אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של
החברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים-גב' דיאנה אלשטיין דן.

נגד

הסתייגותנו הינה על רקע ריבוי בני משפחה
בדירקטוריון וכן גם הרחבת הדירקטוריון ל 9-חברים
שאינה בהכרחת תואמת את צרכי החברה.

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

639013

854460

17/12/2019

מניות

 .8אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של
החברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים-מר מריו בלכר.

בעד

בעל הנסיון וההשכלה הדרושים למילוי התפקיד.
מינויו ישמר את האיזון הקיים בין הדירקטורים
התלויים לב"ת.

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

639013

854460

17/12/2019

מניות

 .9אישור מינוי משרד רואי החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכר רואי
החשבון המבקרים של החברה בגין שנת 2018

בעד

היקף שכ" ט בגין שירותי ביקורת ומס עומד ברף
הנדרש מבחינתנו (מעל  70%מסך השירותים).

שמן תעשיות בע"מ

634030

147351

18/12/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר 2018

דיון

שמן תעשיות בע"מ

634030

147351

18/12/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רו" ח זיו האפט כרואה חשבון מבקר של החברה
עד האסיפה השנתית הבאה של החברה

בעד

לרואה החשבון יש את הניסיון והמוניטין הדרושים
למילוי התפקיד

שמן תעשיות בע"מ

634030

147351

18/12/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של יו"ר הדירקטוריון  ,חיים פינק ,עד האסיפה השנתית
הבאה

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

שמן תעשיות בע"מ

634030

147351

18/12/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטור ,יהודה קמינסקי ,עד האסיפה השנתית הבאה

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

שמן תעשיות בע"מ

634030

147351

18/12/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של הדירקטורית  ,שרון שיינר ,עד האסיפה השנתית הבאה

בעד

בעלת הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידה

שמן תעשיות בע"מ

634030

147351

18/12/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של הדירקטור ,חיים דביר ,עד האסיפה השנתית הבאה

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

בנק מזרחי טפחות בע"מ

695437

18967778

18/12/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים של הבנק ,ליום  ,31.12.2018ובדוח הדירקטוריון על
מצב ענייני הבנק ,לשנת 2018

דיון

בנק מזרחי טפחות בע"מ

695437

18967778

18/12/2019

מניות

 .2תיאור טבעו של הנושא :מינוי מחדש של דירקטור .ההחלטה המוצעת:
למנות מחדש את מר משה וידמן כדירקטור בבנק ,כאמור בסעיף  2.3לדוח
המיידי בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב; זאת ,בכפוף לכך שהמפקחת
על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה
לכך .פרטים נוספים :לפרטים נוספים ראו סעיף  2לדוח המיידי בדבר זימון
האסיפה הכללית המצ"ב ,וכן את ההצהרה של מר משה וידמן המצורפת
כנספח לדוח המיידי האמור.

בעד

דיון

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

בנק מזרחי טפחות בע"מ

695437

18967778

18/12/2019

מניות

 .3תיאור טבעו של הנושא :מינוי מחדש של דירקטור .ההחלטה המוצעת:
למנות מחדש את מר רון גזית כדירקטור בבנק ,כאמור בסעיף  2.3לדוח
המיידי בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב; זאת ,בכפוף לכך שהמפקחת
על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה
לכך .פרטים נוספים :לפרטים נוספים ראו סעיף  2לדוח המיידי בדבר זימון
האסיפה הכללית המצ"ב ,וכן את ההצהרה של מר רון גזית המצורפת
כנספח לדוח המיידי האמור.

בעד

בנק מזרחי טפחות בע"מ

695437

18967778

18/12/2019

מניות

 .4תיאור טבעו של הנושא :מינוי מחדש של דירקטור .ההחלטה המוצעת:
למנות מחדש את מר יהונתן קפלן כדירקטור בבנק ,כאמור בסעיף  2.3לדוח
המיידי בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב; זאת ,בכפוף לכך שהמפקחת
על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה
לכך .פרטים נוספים :לפרטים נוספים ראו סעיף  2לדוח המיידי בדבר זימון
האסיפה הכללית המצ"ב ,וכן את ההצהרה של מר יהונתן קפלן המצורפת
כנספח לדוח המיידי האמור.

בעד

בנק מזרחי טפחות בע"מ

695437

18967778

18/12/2019

מניות

 .5תיאור טבעו של הנושא :מינוי מחדש של דירקטור .ההחלטה המוצעת:
למנות מחדש את מר יואב-אשר נחשון כדירקטור בבנק ,כאמור בסעיף 2.3
לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב; זאת ,בכפוף לכך
שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע
על הסכמתה לכך .פרטים נוספים :לפרטים נוספים ראו סעיף  2לדוח המיידי
בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב ,וכן את ההצהרה של מר יואב-אשר
נחשון המצורפת כנספח לדוח המיידי האמור.

ללא המלצה

בנק מזרחי טפחות בע"מ

695437

18967778

18/12/2019

מניות

 .6תיאור טבעו של הנושא :מינוי מחדש של דירקטור .ההחלטה המוצעת:
למנות מחדש את מר אברהם זלדמן כדירקטור בבנק ,כאמור בסעיף 2.3
לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב; זאת ,בכפוף לכך
שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע
על הסכמתה לכך .פרטים נוספים :לפרטים נוספים ראו סעיף  2לדוח המיידי
בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב ,וכן את ההצהרה של מר אברהם
זלדמן המצורפת כנספח לדוח המיידי האמור.

בעד

בנק מזרחי טפחות בע"מ

695437

18967778

18/12/2019

מניות

 .7תיאור טבעו של הנושא :מינוי מחדש של דירקטור .ההחלטה המוצעת:
למנות מחדש את מר אילן קרמר כדירקטור בבנק ,כאמור בסעיף  2.3לדוח
המיידי בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב; זאת ,בכפוף לכך שהמפקחת
על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה
לכך .פרטים נוספים :לפרטים נוספים ראו סעיף  2לדוח המיידי בדבר זימון
האסיפה הכללית המצ"ב ,וכן את ההצהרה של מר אילן קרמר המצורפת
כנספח לדוח המיידי האמור.

בעד

בנק מזרחי טפחות בע"מ

695437

18967778

18/12/2019

מניות

 .8תיאור טבעו של הנושא :מינוי מחדש של דירקטור .ההחלטה המוצעת:
למנות מחדש את מר אלי אלרואי כדירקטור בבנק ,כאמור בסעיף  2.3לדוח
המיידי בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב; זאת ,בכפוף לכך שהמפקחת
על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה
לכך .פרטים נוספים :לפרטים נוספים ראו סעיף  2לדוח המיידי בדבר זימון
האסיפה הכללית המצ"ב ,וכן את ההצהרה של מר אלי אלרואי המצורפת
כנספח לדוח המיידי האמור.

בעד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

הורד מסדר היום

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

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בנק מזרחי טפחות בע"מ

695437

18967778

18/12/2019

מניות

 .9תיאור טבעו של הנושא  :מינוי מחדש של בריטמן אלמגור זהר ושות',
כרואי החשבון המבקרים של הבנק ,וכן דיווח על שכרם של רואי החשבון
המבקרים ,לשנת  .2018ההחלטה המוצעת :למנות מחדש את בריטמן
אלמגור זהר ושות' ,כרואי חשבון מבקרים של הבנק.

בעד

המשרד הינו בעל הניסיון והמוניטין לערוך שירותי
ביקורת לבנק.

בנק מזרחי טפחות בע"מ

695437

18967778

18/12/2019

מניות

 .10תיאור טבעו של הנושא :אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה
בבנק .ההחלטה המוצעת :לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי
המשרה בבנק ,בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה
הכללית המצ"ב ,למשך תקופה של שלוש שנים ,החל מיום 1.1.2020

בעד

מדיניות התגמול של הבנק עומדת בחוק התגמול
וסבירה ביחס למקובל בשוק.

בנק מזרחי טפחות בע"מ

695437

18967778

18/12/2019

מניות

 .11תיאור טבעו של הנושא :אישור תנאי כהונתו והעסקתו של המנהל הכללי
של הבנק ,מר אלדד פרשר (להלן " -המנכ"ל") .ההחלטה המוצעת :לאשר
את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלדד פרשר ,מנכ"ל הבנק ,לתקופה
שתחילתה ביום  ,1.1.2020ובכלל זה ,לאשר את התקשרות הבנק בהסכם
ההעסקה המתוקן עם המנכ"ל ,הכל כמפורט בנספח ג' לדוח המיידי בדבר
זימון האסיפה הכללית המצ"ב; זאת ,מבלי לפגוע בזכויות המנכ"ל שהוענקו
בעבר על ידי הבנק.

בעד

תנאיו נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה וביחס
לפעילותה בשוק

ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ

1094283

165121

18/12/2019

מניות

 .1חידוש התקשרות עם ש.ז .יעוץ ניהול והשקעות ( )1995בע"מ ,חברה
בבעלותו של מר שאול זילברשטיין ,יו" ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה
בה ,בהסכם ניהול בתוקף למשך שלוש שנים החל מיום  1בינואר .2020

בעד

תנאיו של מר זילברשטיין הינם סבירים ביחס
למקובל בשוק

אילקס מדיקל בע"מ

1080753

659500

19/12/2019

מניות

 .1אישור חידוש מינויו של הדירקטור ,ד"ר משה בן שאול ,לתקופה כהונה
נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

בעל הניסיון הדרוש למילוי התפקיד

אילקס מדיקל בע"מ

1080753

659500

19/12/2019

מניות

 .2אישור חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה ,גב' חוה שכטר,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה.

בעד

בעלת הניסיון הדרוש למילוי התפקיד

אילקס מדיקל בע"מ

1080753

659500

19/12/2019

מניות

 .3אישור חידוש מינויו של משרד קסלמן וקסלמן ,רואי חשבון ,כרואה
החשבון המבקר של החברה לשנת  2019ולתקופה שעד האסיפה השנתית
הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

בעלי הניסיון והמוניטין מספיקים לטיפול בענייני
הביקורת והמס של החברה

אילקס מדיקל בע"מ

1080753

659500

19/12/2019

מניות

 .4דיון בדוחות הכספיים ובדו" ח הדירקטוריון של החברה לשנת .2018

דיון

תפרון בע"מ

1082585

66171

19/12/2019

מניות

דיון בדו" חות הכספיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31
לדצמבר .2018

דיון

תפרון בע"מ

1082585

66171

19/12/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון  Deloitteברייטמן ,אלמגור זוהר
ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד האסיפה השנתית הבאה של
החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

בעד

בעלי הניסיון והמוניטין הרלוונטים לטיפול בענייני
החברה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

תפרון בע"מ

1082585

66171

19/12/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של יו"ר הדירקטוריון ,מר ארנון טיברג ,עד האסיפה השנתית
הבאה.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

תפרון בע"מ

1082585

66171

19/12/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטור מר בן ליברמן עד לאסיפה השנתית הבאה.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

תפרון בע"מ

1082585

66171

19/12/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של הדירקטור מר מרטין ליברמן עד לאסיפה השנתית הבאה.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

תפרון בע"מ

1082585

66171

19/12/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של הדירקטור מר יוסי שחק עד לאסיפה השנתית הבאה.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

סקייליין אינווסטמנטס אינק

1131556

492229

19/12/2019

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31
בדצמבר .2018

דיון

סקייליין אינווסטמנטס אינק

1131556

492229

19/12/2019

מניות

 .2מינוי משרדי רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' ( ,)Deloitteלכהונה
כרואי החשבון המבקרים של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית
הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

סקייליין אינווסטמנטס אינק

1131556

492229

19/12/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של מר שמשון מרפוגל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת .לפרטים אודות מר שמשון מרפוגל ,ראה תקנה  26לפרק הפרטים
הנוספים בדוח התקופתי לשנת .2018

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

סקייליין אינווסטמנטס אינק

1131556

492229

19/12/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של מר דניאל לבנטל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת .לפרטים אודות מר דניאל לבנטל ,ראה תקנה  26לפרק הפרטים
הנוספים בדוח התקופתי לשנת .2018

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

סקייליין אינווסטמנטס אינק

1131556

492229

19/12/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של מר ניל ג .לבט כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.
לפרטים אודות מר ניל ג .לבט ,ראה תקנה  26לפרק הפרטים הנוספים בדוח
התקופתי לשנת .2018

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

סקייליין אינווסטמנטס אינק

1131556

492229

19/12/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של מר אמיר תמרי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת .לפרטים אודות מר אמיר תמרי ,ראה תקנה  26לפרק הפרטים
הנוספים בדוח התקופתי לשנת .2018

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

סקייליין אינווסטמנטס אינק

1131556

492229

19/12/2019

מניות

 .7מינוי של מר עודד סתר לכהונה כדירקטור בחברה ,ממועד אישור המינוי
על ידי האסיפה הכללית של החברה המזומנת בדוח זה ועד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה .פרטים נוספים אודות מר עודד סתר מופיעים בדוח
הזימון המצורף.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

סקייליין אינווסטמנטס אינק

1131556

492229

19/12/2019

מניות

מינוי מחדש של מר מרדכי (מודי) קרת כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה
שתחל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית המזומנת בדוח זה
ותסתיים בהתאם לתקנון החברה ובכפוף לדין החל .לפרטים אודות מר
מרדכי (מודי) קרת ,ראה תקנה  26לפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי
לשנת .2018

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

סקייליין אינווסטמנטס אינק

1131556

492229

19/12/2019

מניות

 .9מינוי מחדש של הגב' רוחמה אברהם כדירקטורית חיצונית בחברה
לתקופה שתחל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית המזומנת בדוח
זה ותסתיים בהתאם לתקנון החברה ובכפוף לדין החל .לפרטים אודות הגב'
רוחמה אברהם ,ראה תקנה  26לפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי
לשנת .2018

בעד

סקייליין אינווסטמנטס אינק

1131556

492229

19/12/2019

מניות

 .10מינוי מחדש של הגב' לנה שרמן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה
שתחל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית המזומנת בדוח זה
ותסתיים בהתאם לתקנון החברה ובכפוף לדין החל .לפרטים אודות הגב'
לנה שרמן ,ראה תקנה  26לפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת
.2018

בעד

סקייליין אינווסטמנטס אינק

1131556

492229

19/12/2019

מניות

 .11מוצע לאשר תיקון מדיניות התגמול הקיימת של החברה באופן שהיקף
הכיסוי המירבי בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה ,לרבות נושאי
משרה הנמנים על בעל השליטה בחברה ,יעמוד על סך של עד  35מיליון
דולר ארה"ב למקרה ולתקופה ,כאשר הפרמיה השנתית לא תעלה על 60
אלפי דולר ארה"ב בתוספת של עד  20%בשנה.

בעד

התיקון המוצע תואם את גודלה של החברה וכן את
תנאי השוק

סקייליין אינווסטמנטס אינק

1131556

492229

19/12/2019

מניות

 .12מינוי מחדש של מר רמי שריקי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת .לפרטים אודות מר רמי שריקי ,ראה תקנה  26לפרק הפרטים
הנוספים בדוח התקופתי לשנת .2018

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

סקייליין אינווסטמנטס אינק

1131556

492229

19/12/2019

מניות

 .13מינוי מחדש של מר גיל בלוטרייך כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת .לפרטים אודות מר גיל בלוטרייך ,ראה תקנה  26לפרק הפרטים
הנוספים בדוח התקופתי לשנת .2018

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

בריל תעשיות נעליים בע"מ

399014

39483

19/12/2019

מניות

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

נגד

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

פלאזה סנטרס אן.וי

1109917

4854

19/12/2019

מניות

Proposal to appoint as executive director (uitvoerend . .1
bestuurder) Mr. Ron Hadassi, under Article 23 paragraph 1 of the
.Articles of Association

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

פלאזה סנטרס אן.וי

1109917

4854

19/12/2019

מניות

-Proposal to appoint as non-executive director (niet . .2
,uitvoerend bestuurder) Ms. Mariana Andrei under Article 23
paragraph 1 of the Articles of Association

נגד

לא מתקיימת ההפרדה המתבקשת בין הדרג
הניהולי בחברה לדרג הדירקטוריון

פלאזה סנטרס אן.וי

1109917

4854

19/12/2019

מניות

Proposal to dismiss as executive director, on his own . .3
request, Mr. Avi Hakhamov, under Article 23 paragraph 4 of the
Articles of Association

בעד

מבקש לסיים את תפקידו מרצונו

איי.די.או .גרופ בע"מ

505016

1519488

22/12/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה ,וכן בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה לשנת 2018

דיון

איי.די.או .גרופ בע"מ

505016

1519488

22/12/2019

מניות

 .2מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

דיון

בעלי הידע והניסיון לצורך ביצוע ביקורת בחברה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

593038

8826034

22/12/2019

מניות

 .1דיווח כי בהתאם לתקנון הבנק ,הדירקטורים המכהנים ,כמפורט להלן,
ממשיכים בכהונתם :צדיק בינו ,גיל בינו ויעקב סיט.

דיון

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

593038

8826034

22/12/2019

מניות

 .2דיון בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2018לרבות דוח הדירקטוריון,
סקירת ההנהלה ודוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות.

דיון

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

593038

8826034

22/12/2019

מניות

 .3דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת .2018

דיון

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

593038

8826034

22/12/2019

מניות

 .4מינוי משרד רו" ח סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של הבנק
לשנת  2019והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו בהתאם להיקף
השירותים שיינתנו על ידו.

בעד

תדיראן הולדינגס בע"מ

258012

945211

22/12/2019

מניות

 .1אישור עדכון תנאי כהונתה והעסקתה של סמנכ"ל האסטרטגיה של
החברה ,הגב' מורן ממרוד-לביאד ,בתו של מר משה ממרוד ,בעל השליטה,
דירקטור ומנכ"ל החברה (להלן" :בעל השליטה") ,והארכת תקופת
ההתקשרות עמה לשלוש שנים נוספות החל ממועד אישור האסיפה ,והכל
כמפורט בחלק ב' להלן

בעד

השכר המוצע תואם את שכרם של נושאי משרה
מקבילים אשר אינם נמנים על בעלי השליטה בחברה.

תדיראן הולדינגס בע"מ

258012

945211

22/12/2019

מניות

 .2אישור הארכת כתב הפטור שהוענק לגב' מורן ממרוד-לביאד ,בתו של
בעל השליטה בחברה ,לשלוש שנים נוספות החל מיום  17בינואר,2020 ,
כמפורט בחלק ב' להלן.

בעד

נוסח כתב הפטור תואם את מדיניותנו.

תדיראן הולדינגס בע"מ

258012

945211

22/12/2019

מניות

 .3אישור הארכת תוקף כתב השיפוי שהוענק לגב' מורן ממרוד-לביאד
לשלוש שנים נוספות החל מיום  17בינואר ,2020 ,כמפורט בחלק ב' להלן.

בעד

סכום השיפוי המקסימאלי מוגבל לכ 25% -מהונה
העצמי של החברה במועד השיפוי בפועל ,ותואם את
מדיניותנו.

בנק לאומי לישראל בע"מ

604611

37092699

23/12/2019

מניות

 .1למנות את מר יצחק אידלמן כדירקטור חיצוני בהתאם לקבוע בחוק
החברות ,התשנ"ט( 1999-להלן" :דח"צ") ,לתקופה של  3שנים ,החל ובכפוף
לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים ,או אי התנגדותה ,ולא לפני יום 2
בפברואר  ( 2020לאחר מועד סיום תקופת כהונתו הראשונה) .באסיפה
כללית זו עומד לבחירה דח"צ אחד ( )1לדירקטוריון הבנק ,לתקופה של
שלוש שנים ,מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים
בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי) ,תשמ"א-
( 1981להלן" :חוק הבנקאות") ובהתאם לקבוע בסעיפים 11ד(א)( )1ו)2( -
לפקודת הבנקאות( 1941 ,להלן" :פקודת הבנקאות" " ,הוועדה למינוי
דירקטורים") ,וביניהם מר יצחק אילדמן .מר יצחק אידלמן ,דח"צ מכהן,
שיסיים תקופת כהונה ראשונה ביום  1בפברואר  2020ומועמד לבחירה
מחדש .לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק ,ראו
סעיפים  1.1ו 2.1-לדו"ח המיידי ,וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד
המצ"ב.

בעד

משרד רו" ח בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי
התפקיד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

בנק לאומי לישראל בע"מ

604611

37092699

23/12/2019

מניות

 .2למנות את מר מרדכי רוזן כדירקטור חיצוני בהתאם לקבוע בחוק
החברות ,התשנ"ט( 1999-להלן" :דח"צ") ,לתקופה של  3שנים ,החל ובכפוף
לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים ,או אי התנגדותה ,ולא לפני יום 2
בפברואר  .2020באסיפה כללית זו עומד לבחירה דח"צ אחד ()1
לדירקטוריון הבנק ,לתקופה של שלוש שנים ,מתוך המועמדים אשר הוצעו
על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א
לחוק הבנקאות (רישוי) ,תשמ"א( 1981-להלן" :חוק הבנקאות") ובהתאם
לקבוע בסעיפים 11ד(א)( )1ו )2( -לפקודת הבנקאות( 1941 ,להלן" :פקודת
הבנקאות" " ,הוועדה למינוי דירקטורים") ,וביניהם מר מרדכי רוזן .לפרטים
נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק ,ראו סעיפים  1.1ו-
 2.1לדו"ח המיידי ,וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.

נגד

בנק לאומי לישראל בע"מ

604611

37092699

23/12/2019

מניות

 .3למנות את גב' אסתר דומיניסיני כדירקטורית במעמד "דירקטור אחר"
( דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 11ד(א)( )2לפקודת הבנקאות
( 1941להלן" :פקודת הבנקאות"" ,דירקטור במעמד דירקטור אחר")
לתקופה של  3שנים ,החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים ,או
אי התנגדותה ,ולא לפני יום  17בינואר ( 2020לאחר מועד סיום תקופת
כהונתה הראשונה) .באסיפה כללית זו עומדים לבחירה דירקטור במעמד
דירקטור אחר אחד ( )1לתקופה של שלוש שנים ,מתוך המועמדים אשר
הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי
סעיף 36א לחוק הבנקאות ,ובהתאם לקבוע בסעיפים 11ד(א)( )1ו)2( -
לפקודת הבנקאות (להלן " :הוועדה למינוי דירקטורים") ,וביניהם הגב' אסתר
דומיניסיני .הגב' אסתר דומיניסיני ,דירקטורית מכהנת ,שתסיים תקופת
כהונה ראשונה ביום  16בפברואר  2020ומועמדת לבחירה מחדש .לפרטים
נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק ,ראו סעיפים  1.2ו-
 2.1לדו"ח המיידי ,וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמדת המצ"ב.

בעד

בנק לאומי לישראל בע"מ

604611

37092699

23/12/2019

מניות

 .4למנות את הגב' אירה סובל כדירקטורית במעמד "דירקטור אחר"
( דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 11ד(א)( )2לפקודת הבנקאות
( 1941להלן" :פקודת הבנקאות"" ,דירקטור במעמד דירקטור אחר")
לתקופה של  3שנים ,החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים ,או
אי התנגדותה ,ולא לפני יום  17בינואר  .2020באסיפה כללית זו עומדים
לבחירה דירקטור במעמד דירקטור אחר אחד ( )1לתקופה של שלוש שנים,
מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים
בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות ,ובהתאם לקבוע בסעיפים
11ד(א)( )1ו )2( -לפקודת הבנקאות (להלן " :הוועדה למינוי דירקטורים"),
וביניהם הגב' אירה סובל .לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים
לדירקטוריון הבנק ,ראו סעיפים  1.2ו 2.1-לדו"ח המיידי ,וכן ההצהרה
וקורות החיים של המועמדת המצ"ב.

נגד

בנק לאומי לישראל בע"מ

604611

37092699

23/12/2019

מניות

 .5לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת כמפורט בנספח א' לדו"ח המיידי,
שתהיה בתוקף החל מתחילת שנת  2020ועד לתום שנת  ,2022על פי
הקבוע בסעיפים 267א ו267-ב לחוק החברות ,התשנ"ט( 1999-להלן" :חוק
החברות") ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים לעניין מדיניות תגמול
בתאגיד בנקאי ובהתאם לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים
( אישור מיוחד ואי -התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג) ,התשע"ו-
"( 2016חוק מגבלת התגמול") .עוד לאשר ,על פי הקבוע בסעיף  2לחוק
מגבלת התגמול ,כי התגמול לנושאי משרה בבנק (ובכלל זה יו"ר
הדירקטוריון ומנכ"ל הבנק) יכול שיעלה בהתאם להחלטת ועדת הביקורת
והדירקטוריון על הרף הקבוע בסעיף (2א) לחוק מגבלת התגמול ,ובמקרה
כזה חלק מהשכר של אותם נושאי משרה לא יוכר כהוצאה לצורכי מס,
בהתאם לקבוע בסעיף  )17(32לפקודת מס הכנסה .לפרטים אודות מדיניות
התגמול המעודכנת ראה סעיפים  1.3ו 2.2-לדו"ח המיידי.

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

נדגיש כי התנגדותינו אינה על רקע אי התאמה
אישית אלא לאור הצורך לתעדף אחד מתוך השניים.

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

נדגיש כי התנגדותינו אינה על רקע אי התאמה
אישית אלא לאור הצורך לתעדף אחד מתוך השניים.

מדיניות התגמול של הבנק הינה סבירה ותואמת את
החוק ואת תנאי השוק

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

בנק לאומי לישראל בע"מ

604611

37092699

23/12/2019

מניות

 .6לאשר ,על פי הקבוע בסעיף  273לחוק החברות ,התשנ"ט( 1999-להלן:
"חוק החברות") ובסעיף  2לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים
( אישור מיוחד ואי -התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג) ,התשע"ו-
( 2016להלן" :חוק מגבלת התגמול") ,את תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר
הדירקטוריון של הבנק ,בהתאם למדיניות התגמול המעודכנת המצ"ב כנספח
א' ,וכמפורט בנספח ב' לדו"ח המיידי ,אשר יכנסו לתוקף במועד תחילת
כהונתו כיו" ר הדירקטוריון של הבנק (רטרואקטיבית מ 22ביולי  ,)2019והם
יהיו בתוקף כל עוד הוא מכהן כיו" ר הדירקטוריון של הבנק או ,ככל שהדבר
יתחייב בהתאם להוראות הפיקוח על הבנקים בעניין זה עד סוף שנת 2020
או מועד אחר שייקבע בהתאם להוראות הפיקוח על הבנקים .לפרטים
נוספים בדבר תנאי הכהונה וההעסקה של של יו"ר הדירקטוריון ,ראה
סעיפים  1.4ו 2.3-לדו"ח המיידי.

בעד

בנק לאומי לישראל בע"מ

604611

37092699

23/12/2019

מניות

 .7לאשר ,על פי הקבוע בסעיף (272ג )1לחוק החברות ,התשנ"ט1999-
(להלן" :חוק החברות") ובסעיף  2לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים
פיננסיים ( אישור מיוחד ואי -התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג),
התשע"ו( 2016-להלן" :חוק מגבלת התגמול") ,את תנאי הכהונה וההעסקה
של המנכ"ל הנכנס ( לרבות הענקת כתב התחייבות לשיפוי מתוקן כמתואר
בנושא מס'  8שעל סדר יום האסיפה ועל פי הנוסח המצורף כנספח ד' לדו"ח
המיידי) ,בהתאם למדיניות התגמול המעודכנת המצ"ב כנספח א' ,וכמפורט
בנספח ג' לדו"ח המיידי .בכפוף לאישור האסיפה הכללית יכנסו לתוקף תנאי
הכהונה וההעסקה של מנכ" ל הבנק במועד תחילת כהונתו כמנכ"ל הבנק.
לפרטים נוספים בדבר תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל ,ראה סעיפים
 1.5ו 2.4-לדו"ח המיידי.

בעד

בנק לאומי לישראל בע"מ

604611

37092699

23/12/2019

מניות

 .8לאשר ,על פי הקבוע בסעיף  273לחוק החברות ,התשנ"ט( 1999-להלן:
"חוק החברות") תיקון לכתבי ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים המכהנים
בבנק ,לרבות אלה אשר יכהנו בבנק מעת לעת ,במסגרתו תעודכן רשימת
האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת
מתן ההתחייבות לשיפוי על פי נוסח כתב ההתחייבות לשיפוי המצורף
כנספח ד' לדו"ח המיידי .יובהר ,כי אין בתיקון זה כדי לפגוע בתוקפן של
החלטות או התחייבויות קודמות של הבנק לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה
בבנק .לפרטים נוספים ראה סעיפים  1.6ו 2.5-לדו"ח המיידי.

בעד

כתב השיפוי תואם את תחומי פעילות הבנק וכן את
המקובל בשוק

פלרם ( )1990תעשיות בע"מ

644013

434503

23/12/2019

מניות

 .1אישור ועדכון מדיניות התגמול של החברה לתקופה של שלוש שנים
נוספות ,שתחילתה ביום  .1.1.2020לפרטים אודות מדיניות התגמול
המוצעת ראה סעיף  2לדוח זימון האסיפה המצורף.

בעד

מדיניות התגמול נראת לנו כמתאימה ביחס לגודל
החברה ופעילותה בשוק

החלטת האסיפה

נימוקים

תנאי היו" ר תואמים את מגבלות החוק וכן את
המקובל בקרב בנקים שונים

תנאי המנכ" ל תואמים את מגבלות החוק וכן את
המקובל בקרב בנקים שונים

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

פלרם ( )1990תעשיות בע"מ

644013

434503

23/12/2019

מניות

 .2אישור התקשרות החברה עם קיבוץ רמת יוחנן ,בעל השליטה בחברה,
בהסכם להעמדת שירותי נושאי משרה משובצי קיבוץ ,לתקופה של שלוש
שנים ,שתחילתה ביום  .1.1.2020לפרטים אודות הסכם כ"א נו"מ המוצע
ראה סעיף  3לדוח זימון אסיפה.

בעד

פלרם ( )1990תעשיות בע"מ

644013

434503

23/12/2019

מניות

 .3הצגת דו" ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה וכן הצגת הדוחות
הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר .2018

דיון

פלרם ( )1990תעשיות בע"מ

644013

434503

23/12/2019

מניות

 .4אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר ארנון אשד וזאת
עד לתום האסיפה השנתית הבאה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

פלרם ( )1990תעשיות בע"מ

644013

434503

23/12/2019

מניות

 .5אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' מירב מצגר-
משה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

פלרם ( )1990תעשיות בע"מ

644013

434503

23/12/2019

מניות

 .6אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' שחר בראב
וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

נגד

דירקטוריון החברה מונה  12חברי דירקטוריון,
לדידנו היקף הדירקטוריון מפריע להתנהלות החברה

פלרם ( )1990תעשיות בע"מ

644013

434503

23/12/2019

מניות

 .7אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' לאה זבולון
וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

פלרם ( )1990תעשיות בע"מ

644013

434503

23/12/2019

מניות

 .8אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר אהוד פלד וזאת
עד לתום האסיפה השנתית הבאה

נגד

דירקטוריון החברה מונה  12חברי דירקטוריון,
לדידנו היקף הדירקטוריון מפריע להתנהלות החברה

פלרם ( )1990תעשיות בע"מ

644013

434503

23/12/2019

מניות

 .9אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר יורם שדה וזאת
עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

פלרם ( )1990תעשיות בע"מ

644013

434503

23/12/2019

מניות

 .10אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר עודד גילת וזאת
עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

פלרם ( )1990תעשיות בע"מ

644013

434503

23/12/2019

מניות

 .11אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר אורי פלטאו
וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

פלרם ( )1990תעשיות בע"מ

644013

434503

23/12/2019

מניות

 .12אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר עידו שלם וזאת
עד לתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

הסכם ההתקשרות נראה לנו כסביר ביחס לתמורות
המשולמות.

נימוקים

החלטת האסיפה

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

בעד

 אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר אמיר יבור וזאת.13
.עד לתום האסיפה השנתית הבאה

מניות

23/12/2019

434503

644013

) תעשיות בע"מ1990( פלרם

משרד רואי החשבון בעל הידע והמוניטין הדרושים
לתפקיד

בעד

 מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר הנוכחי ודיווח על שכרו.14

מניות

23/12/2019

434503

644013

) תעשיות בע"מ1990( פלרם

דיון

To review the Company’s Financial Statements and Annual
.Report for the year ended December 31, 2018

מניות

23/12/2019

59927

765016

כיטוב פארמה בע"מ

דיון

To review the compensation paid by the Company during 2018 .2
to Somekh Chaikin, Certified Public Accountants (Israel), a
member of KPMG International, the independent public
.accountants of the Company

מניות

23/12/2019

59927

765016

כיטוב פארמה בע"מ

בעד

Proposal 3.A To approve the appointment of the applicable .3
nominee for election as a director, to serve as a director of the
Company in the first class of directors, commencing with the
expiration of the applicable nominee’s current term of office as a
director, and to serve until the 2022 annual meeting of
shareholders of the Company, and until his successor has been
duly appointed, at which time his term of office will end as set
forth in the Company’s amended and restated articles of
association. - Dr. Eric Rowinsky

מניות

23/12/2019

59927

765016

כיטוב פארמה בע"מ

בעד

Proposal 3.B To approve the appointment of the applicable .4
nominee for election as a director, to serve as a director of the
Company in the first class of directors, commencing with the
expiration of the applicable nominee’s current term of office as a
director, and to serve until the 2022 annual meeting of
shareholders of the Company, and until his successor has been
duly appointed, at which time his term of office will end as set
forth in the Company’s amended and restated articles of
association. - Mr. Ido Agmon

מניות

23/12/2019

59927

765016

כיטוב פארמה בע"מ

בעד

Proposal 4.A To approve the Letter of Exemption granted by the
Company to Dr. Eric Rowinsky which is in the form of such letter
previously approved by the shareholders to be granted by the
,Company to directors serving from time to time in such capacity
a form of which is attached as Exhibit 10.5 to the Registration
Statement on Form F-1 of the Company filed with the SEC on
.September 24, 2015

מניות

23/12/2019

59927

765016

כיטוב פארמה בע"מ

הרכב הדירקטוריון משקף רוב של ב"ת עם שיעור
 הגבוה מהרף הנקבע, מסך הדירקטוריון60% של
במדיניותנו ביחס לחברות

הרכב הדירקטוריון משקף רוב של ב"ת עם שיעור
 הגבוה מהרף הנקבע, מסך הדירקטוריון60% של
– במדיניותנו ביחס לחברות נעדרות גרעין שליטה
.50%

 אך עם זאת על פי,נוסח הפטור אינו בנוסח מסויג
 בחברות ללא מוטת שליטה אנו נתמוך,מדיניותנו
בהענקת כתבי פטור אף ללא החרגת עסקאות בעלי
.שליטה כאמור

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

כיטוב פארמה בע"מ

765016

59927

23/12/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

Proposal 4.B To approve the Letter of Indemnity granted by .6
the Company to Dr. Eric Rowinsky, which is in the form of such
letter previously approved by the shareholders to be granted by
the Company to directors serving from time to time in such
capacity, a form of which is attached as Exhibit 10.6 to the
Registration Statement on Form F-1 of the Company filed with
.the SEC on September 24, 2015

בעד

השיפוי מוגבל לעד  25%מההון העצמי של החברה.

כיטוב פארמה בע"מ

765016

59927

23/12/2019

מניות

Proposal 4.C. To approve the cash and equity-based .7
compensation of Dr. Eric Rowinsky, Chairman of the Board of
.Directors, as set forth under Proposal 4 in the Proxy Statement

נגד

שיעור הדילול מחלוקת האופציות הנוכחית עומד על
 16.25%בדילול מלא .על פי הנהוג במדיניותנו עבור
מניות של חברות שלא נמצאות בתל אביב  125אחוז
הדילול המקסימלי יעמוד על  ,15%על כן הסתייגות
זו תואמת את מדיניותנו בנושא.

קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ

1135706

141322

23/12/2019

מניות

 .1דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2018הכולל ,בין היתר ,את
הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנת  2018ואת דוח הדירקטוריון
על מצב ענייני החברה לשנת  , 2018אשר פרסמה החברה ביום
 ,28.3.2019אסמכתא מספר ( 2019-01-026532להלן" :הדוח התקופתי
לשנת .)"2018

דיון

קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ

1135706

141322

23/12/2019

מניות

 .2הארכת כהונת רואה החשבון המבקר  -אישור המשך כהונתם של משרד
 - Deloitteבריטמן אלמגור זוהר ושות'  -רואי חשבון ,כרו"ח המבקרים של
החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה .נוסח ההחלטה המוצעת:
"לאשר את המשך כהונתם של משרד  - Deloitteבריטמן אלמגור זוהר ושות'
 רואי חשבון ,כרו" ח המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתיתהבאה".

בעד

דיון

בעלי המוניטין והידע המספיקים לטיפול בענייני
החברה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ

1135706

141322

23/12/2019

מניות

 .3לאשר את מינויו מחדש של מר גיל (גילי) עזריה כדירקטור בחברה,
כמפורט בסעיף  2לדוח זימון האסיפה ,עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי
המניות של החברה .פרטים אודותיו נכללים בדרך של הפניה לפרטים
שהובאו על פי תקנה  26לתקנות ניירות ערך ( דוחות תקופתיים ומיידיים),
התש"ל( 1970-להלן בטופס זה" :תקנות הדיווח") ,בדוח התקופתי לשנת
 ,2018תחת פרק "פרטים נוספים אודות החברה" .נכון למועד זה ,לא חלו
שינויים בפרטים כפי שהם מובאים בדוח התקופתי לשנת  .2018גיל עזריה
ימשיך לכהן כדירקטור בחברה ללא קבלת גמול נוסף על זה לו הוא זכאי בגין
כהונתו כמנכ"ל משותף בחברה .גיל עזריה חתם על הצהרה כנדרש לפי
סעיף 224ב לחוק החברות .עותק ההצהרה מצורף כנספח א' לדוח זימון
האסיפה .נוסח ההחלטה המוצעת " :לאשר את מינויו מחדש של גיל (גילי)
עזריה כדירקטור בחברה ,כמפורט בסעיף  2בדוח זימון האסיפה"

בעד

קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ

1135706

141322

23/12/2019

מניות

 .4לאשר את מינויו מחדש של מר יואל עזריה כדירקטור בחברה  ,כמפורט
בסעיף  2לדוח זימון האסיפה ,עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות
של החברה .פרטים אודותיו נכללים בדרך של הפניה לפרטים שהובאו על פי
תקנה  26לתקנות הדיווח ,בדוח התקופתי לשנת  ,2018תחת 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 כמנכ"ל משותף
בחברה .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  2בדוח זימון האסיפה"

בעד

קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ

1135706

141322

23/12/2019

מניות

 .5לאשר את מינויו מחדש של מר איתן בן דוד כדירקטור בחברה ,כמפורט
בסעיף  2לדוח זימון האסיפה ,עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות
של החברה .פרטים אודותיו נכללים בדרך של הפניה לפרטים שהובאו על פי
תקנה  26לתקנות הדיווח ,בדוח התקופתי לשנת  ,2018תחת פרק "פרטים
נוספים אודות החברה" .נכון למועד זה ,לא חלו שינויים בפרטים כפי שהם
מובאים בדוח התקופתי האמור .איתן בן דוד ימשיך ויהיה זכאי לתנאי
הכהונה להם היה זכאי עד זה ,ובכלל כך ,גמול דירקטורים ,כתב שיפוי ,כתב
פטור וכן יהיה זכאי להמשיך ולהיכלל במסגרת פוליסת הביטוח של החברה,
הכל כפי שאלה יהיו מעת לעת .איתן בן דוד חתם על הצהרה כנדרש לפי
סעיף 224ב ו249 -ב לחוק החברות .עותק ההצהרה מצורף כנספח א' לדוח
זימון האסיפה .נוסח ההחלטה המוצעת " :לאשר את מינויו מחדש של מר
איתן בן דוד כדירקטור בחברה ,כמפורט בסעיף  2בדוח זימון האסיפה".

בעד

וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ

161018

1305015

24/12/2019

מניות

 .1הארכת כהונתו של ד" ר רוני הראל כדירקטור חיצוני בחברה

ללא המלצה

וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ

161018

1305015

24/12/2019

מניות

 .2מינוי גב' לימור בלדב כדירקטורית חיצונית חדשה בחברה

ללא המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

קמהדע בע"מ

1094119

787230

24/12/2019

מניות

To re-elect nine directors to serve as members of the .1
Company’s - Mr. Leon Recanati

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

קמהדע בע"מ

1094119

787230

24/12/2019

מניות

Lilach Asher Topilsky .2

בעד

בעל הידע והנסיון 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

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

בעד

Mr. Avraham Berger .3

מניות

24/12/2019

787230

1094119

קמהדע בע"מ

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

בעד

Mr. Amiram Boehm .4

מניות

24/12/2019

787230

1094119

קמהדע בע"מ

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

בעד

Mr. Ishay Davidi .5

מניות

24/12/2019

787230

1094119

קמהדע בע"מ

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

בעד

Karnit Goldwasser.6

מניות

24/12/2019

787230

1094119

קמהדע בע"מ

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

בעד

Mr. Jonathan Hahn .7

מניות

24/12/2019

787230

1094119

קמהדע בע"מ

Mr. Shmuel (Milky) Rubinstein .8

מניות

24/12/2019

787230

1094119

קמהדע בע"מ

בעד

Mr. David Tsur .9

מניות

24/12/2019

787230

1094119

קמהדע בע"מ

 מהון מניות החברה25% השיפוי מוגבל לעד

בעד

Subject to the election of Lilach Asher Topilsky, Amiram .10
Boehm, Ishay Davidi and Karnit Goldwasser to serve as a
member of the Company’s Board of Directors, to approve the
Company entering into an indemnification and exculpation
.agreement with each such director

מניות

24/12/2019

787230

1094119

קמהדע בע"מ

מדיניות התגמול נראת לנו כמתאימה ביחס לגודל
החברה

בעד

To approve an amendment to the Company’s Compensation .11
Policy for Executive Officers and Directors, with respect to the
procurement of directors’ and officers’ liability insurance

מניות

24/12/2019

787230

1094119

קמהדע בע"מ

בעד

To ratify and approve the reappointment of Kost Forer .12
Gabbay & Kasierer, a member of Ernst & Young Global, as the
Company’s independent registered public accountants for the
year ending December 31, 2019 and for such additional period
.until the next annual general meeting

מניות

24/12/2019

787230

1094119

קמהדע בע"מ

הורד מסדר היום

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
למילוי התפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

קמהדע בע"מ

1094119

787230

24/12/2019

מניות

To ratify and approve the reappointment of Kost Forer .13
Gabbay & Kasierer, a member of Ernst & Young Global, as the
Company’s independent registered public accountants for the
year ending December 31, 2019 and for such additional period
.until the next annual general meeting

הורד מסדר היום

קמהדע בע"מ

1094119

787230

24/12/2019

מניות

Proposal of Brosh Capital Partners L.P.: To determine that .14
the number of directors to serve as members of the Company’s
Board of Directors shall be seven

הורד מסדר היום

קליל תעשיות בע"מ

797035

709607

24/12/2019

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה ,כפי
שיהיו מעת לעת בחברה ,לתקופה של שלוש שנים ,שתחילתה ביום 5
בינואר .2020

בעד

קליל תעשיות בע"מ

797035

709607

24/12/2019

מניות

 .2הארכת ועדכון תנאי התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם
דבוש השקעות בע"מ ,באמצעות מר צור דבוש המכהן כיו" ר דירקטוריון
החברה ,לתקופה של שלוש שנים נוספות שתחילתן ביום  5בינואר ,2020
הכולל עדכון סכום דמי הניהול ומתן פטור בשל נזק עקב הפרת חובת
הזהירות כלפי החברה

בעד

אנו מוצאים את השכר המוצע כסביר ביחס למקובל
בשוק וזאת בשים לב שמדובר בבעל השליטה
בחברה.

קליל תעשיות בע"מ

797035

709607

24/12/2019

מניות

 .3אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה הנכנס ,מר פרדי
אבוקרט ,החל מיום  1בינואר  2020ולתקופה לא קצובה ,לרבות הקצאת
אופציות למניות החברה.

בעד

תנאי העסקתו המוצעים תואמים את שכרם של
נושאי משרה מקבילים בענף.

קליל תעשיות בע"מ

797035

709607

24/12/2019

מניות

 .4הארכת תנאי התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ייעוץ כדירקטור
מומחה עם מר קובי לוי (באמצעות חברה בבעלותו) לתקופה לא קצובה
וזאת ללא כל שינוי .

בעד

אנו סבורים כי השכר המוצע לו אינו מהותי ביחס
לפעילות החברה.

תדאה פיתוח טכנולוגי ואוטומציה בע"מ

142018

71175

24/12/2019

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול

נגד

תקרת המענק למנכ"ל החברה וכן לסמנכ"ל התפעול
ומנכ"ל מולודן (תפקיד המאויש ע"י בנו של בעל
השליטה מר בועז גורפונג) ,עומדת על  30משכורות
חודשיות ו 18-משכורות חודשיות (בהתאמה),
לדידנו ,תקרות הנקובות הינן חריגות ואינן תואמות
את המקובל בשוק ועל כן נתנגד לסעיף זה.

תדאה פיתוח טכנולוגי ואוטומציה בע"מ

142018

71175

24/12/2019

מניות

אישור תנאי העסקתו של מרדכי גורפונג כמנכ"ל החברה מיום 19.10.2019
ועד ליום 31.12.2020

נגד

תקרת המענק למנכ"ל הינה  30משכורות חודשיות,
תקרה זו חורגת מהמקובל בשוק

תדאה פיתוח טכנולוגי ואוטומציה בע"מ

142018

71175

24/12/2019

מניות

 .3אישור תנאי העסקתו של בעז גורפונג כסמנכ"ל פיתוח עסקי בחברה
ומנכ"ל מולודן ,מיום  3.12.2019ועד ליום 31.12.2020

נגד

תקרת המענק למנכ"ל הינה  18משכורות חודשיות,
תקרה זו חורגת מהמקובל בשוק

תדאה פיתוח טכנולוגי ואוטומציה בע"מ

142018

71175

24/12/2019

מניות

 .4אישור ואשרור מתן כתבי שיפוי והענקתם מחדש לדירקטורים ונושאי
משרה שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה

בעד

סכום השיפוי המקסימלי תואם את המקובל בשוק

תדאה פיתוח טכנולוגי ואוטומציה בע"מ

142018

71175

24/12/2019

מניות

 .5הענקה מחדש של כתב שיפוי למרדכי גורפונג

בעד

סכום השיפוי המקסימלי תואם את המקובל בשוק

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

מדיניות התגמול המוצעת של החברה הינה סבירה
על כלל רכיביה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

תדאה פיתוח טכנולוגי ואוטומציה בע"מ

142018

71175

24/12/2019

מניות

 .6הענקה מחדש של כתב שיפוי לבעז גורפונג

בעד

סכום השיפוי המקסימלי תואם את המקובל בשוק

תדאה פיתוח טכנולוגי ואוטומציה בע"מ

142018

71175

24/12/2019

מניות

 .7הענקה מחדש של כתב שיפוי למר אמיר רהב

בעד

סכום השיפוי המקסימלי תואם את המקובל בשוק

תדאה פיתוח טכנולוגי ואוטומציה בע"מ

142018

71175

24/12/2019

מניות

 .8הענקה מחדש של כתב שיפוי למר מתי רז

בעד

סכום השיפוי המקסימלי תואם את המקובל בשוק

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

230011

7345130

25/12/2019

מניות

 .1תיקון כתב התחייבות לשיפוי ופטור לדירקטורים

בעד

אנו מתרשמים כי כתב השיפוי תואם את מצבה
הנוכחי של החברה.

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

230011

7345130

25/12/2019

מניות

 .2תיקון כתב התחייבות לשיפוי ופטור למנכ"ל החברה

בעד

נוסח כתב השיפוי תואם את מצבה הנוכחי של
החברה.

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

230011

7345130

25/12/2019

מניות

 .3תיקון תקנון החברה

בעד

אנו מתרשמים כי התיקון המוצע בכתב השיפוי תואם
את מצבה הנוכחי של החברה.

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

230011

7345130

25/12/2019

מניות

 .4תיקון מדיניות התגמול של נושאי המשרה של החברה

בעד

אנו סבורים כי התיקון המוצע בכתב השיפוי של
החברה תואם את מצבה הנוכחי.

אדגר השקעות ופיתוח בע"מ

1820083

831598

25/12/2019

מניות

 .1אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף 267א
לחוק החברות ,לרבות עדכונה ,לתקופה של  3שנים ,החל מיום  1בינואר,
.2020

בעד

מדיניות התגמול של החברה על כלל רכיביה הינה
תואמת את גודלה של החברה ואת פעילותה וכן את
המקובל בשוק

אדגר השקעות ופיתוח בע"מ

1820083

831598

25/12/2019

מניות

 .2בכפוף לאישור חידוש מדיניות התגמול של החברה כאמור בנושא  1שעל
סדר היום לעיל ,אישור עדכון תקרת המענק בהסכם הניהול עם מר דורון
שנידמן ,יו" ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בחברה.

בעד

עדכון תקרת המענק וכן מנגנון המענק הינם בהתאם
למצבה של החברה וכן תואמת את ביצועיה

אדגר השקעות ופיתוח בע"מ

1820083

831598

25/12/2019

מניות

 .3בכפוף לאישור חידוש מדיניות התגמול של החברה כאמור בנושא  1שעל
סדר היום לעיל ,אישור עדכון תקרת המענק בהסכם ההעסקה של מר רועי
גדיש ,מנכ"ל החברה.

בעד

עדכון תקרת המענק וכן מנגנון המענק הינם בהתאם
למצבה של החברה וכן תואמת את ביצועיה

אי.בי.אי .בית השקעות בע"מ

175018

455771

25/12/2019

מניות

 .1לאשר את מדיניות התגמול של החברה לתקופה בת שלוש שנים החל
מיום  14בינואר .2020

בעד

מדיניות התגמול נראית לנו כמתאימה ביחס לגודל
החברה ופעילותה

אי.בי.אי .בית השקעות בע"מ

175018

455771

25/12/2019

מניות

 .2לאשר את החלפת התקנון הקיים של החברה בתקנון החדש המצורף
כנספח ב' לדיווח זה למעט תקנות העוסקות בהסדרי פטור ,שיפוי וביטוח
לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ,כמפורט בסעיף  1.3לדוח הזימון.

בעד

התקנון תואם את הדרישות וללא פגיעה בזכויות
בעלי מניות המיעוט

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אי.בי.אי .בית השקעות בע"מ

175018

455771

25/12/2019

מניות

 .3לאשר את החלפת ההוראות בתקנון הקיים של החברה העוסקות בהסדרי
פטור ,שיפוי וביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בחברה (תקנות 141-139
בתקנון הקיים) לנוסח תקנות הסדרי פטור ,שיפוי וביטוח כמפורט בתקנות
 195-186בתקנון החדש המצורף כנספח ב' לדיווח זה.

בעד

אי.בי.אי .בית השקעות בע"מ

175018

455771

25/12/2019

מניות

 .4לאשר את הענקת כתבי השיפוי המצורפים כנספח ג' לדוח זה (במקום
כתבי השיפוי הקיימים) והענקתם לדירקטורים ונושאי משרה בחברה כפי
שיכהנו בה מעת לעת ואשר אינם נמנים על בעלי השליטה וקרוביהם ולנושאי
משרה/דירקטורים בחברה המכהנים מטעם החברה או על פי בקשתה
כנושאי משרה/דירקטורים בתאגיד קשור (כהגדרתו בכתב ההתחייבות
לשיפוי בנספח ג') אשר אינם נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם ,כפי
שיכהנו מעת לעת.

בעד

אי.בי.אי .בית השקעות בע"מ

175018

455771

25/12/2019

מניות

 .5בכפוף לאישור נושאים מס'  1.3ו 1.4-לאשר את הענקת כתבי
ההתחייבות לשיפוי המצורפים כנספח ג' לדוח זה (במקום כתבי ההתחייבות
לשיפוי הקיימים) והענקתם לדירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר הינם
בעלי שליטה ו /או קרוביהם כפי שיכהנו בה מעת לעת וכן לנושאי
משרה /דירקטורים בחברה שהינם בעלי שליטה וקרוביהם המכהנים מטעם
החברה או על פי בקשתה כנושאי משרה/דירקטורים בתאגיד קשור
( כהגדרתו בכתב ההתחייבות לשיפוי בנספח ג') ,כפי שיכהנו מעת לעת,
לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית.

בעד

אי.בי.אי .בית השקעות בע"מ

175018

455771

25/12/2019

מניות

 .6דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018

דיון

אי.בי.אי .בית השקעות בע"מ

175018

455771

25/12/2019

מניות

 .7למנות את משרד רואי החשבון BDO,זיו האפט רואי חשבון כרואי
החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של
החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם".

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
למילוי התפקיד

אי.בי.אי .בית השקעות בע"מ

175018

455771

25/12/2019

מניות

 .8למנות מחדש את מר דוד ויסברג כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אי.בי.אי .בית השקעות בע"מ

175018

455771

25/12/2019

מניות

 .9למנות מחדש את הגב' אלה אלקלעי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה
נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אי.בי.אי .בית השקעות בע"מ

175018

455771

25/12/2019

מניות

 .10למנות מחדש את מר גדעון פרייטג כדירקטור בחברה וזאת לתקופת
כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אי.בי.אי .בית השקעות בע"מ

175018

455771

25/12/2019

מניות

 .11למנות מחדש את מר עדו קוק כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה
שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אי.בי.אי .בית השקעות בע"מ

175018

455771

25/12/2019

מניות

 .12לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר גדעון פרייטג המפורטים תחת
נושא  1.9בדוח הזימון אשר יהיו זהים לתנאי הכהונה וההעסקה של
הדירקטורים החיצוניים בחברה.

בעד

התנאים נראים לנו כמתאימים ביחס לגודל החברה
ופעילותה

החלטת האסיפה

נימוקים

כתבי השיפוי והפטור בתאם למדיניותנו

כתבי השיפוי והפטור בתאם למדיניותנו

כתבי השיפוי והפטור בתאם למדיניותנו

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אשטרום נכסים בע"מ

251017

1667786

25/12/2019

מניות

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

דיון

אשטרום נכסים בע"מ

251017

1667786

25/12/2019

מניות

 .2לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אברהם
נוסבאום ,לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי
המניות של החברה.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

אשטרום נכסים בע"מ

251017

1667786

25/12/2019

מניות

 .3לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר גיל גירון,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

אשטרום נכסים בע"מ

251017

1667786

25/12/2019

מניות

 .4לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר ירון משורר,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

אשטרום נכסים בע"מ

251017

1667786

25/12/2019

מניות

 .5לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אלכס ליפשיץ,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

אשטרום נכסים בע"מ

251017

1667786

25/12/2019

מניות

 .6לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית (שאינו חיצוני) גב' דליה שאשו,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה.

בעד

בעלת הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידה

אשטרום נכסים בע"מ

251017

1667786

25/12/2019

מניות

 .7לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יצחק רביד,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

אשטרום נכסים בע"מ

251017

1667786

25/12/2019

מניות

 .8לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור הבלתי תלוי מר צבי סובל ,לתקופת
כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

אשטרום נכסים בע"מ

251017

1667786

25/12/2019

מניות

 .9לאשר את חידוש 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

לרואה החשבון יש את הניסיון והמוניטין הדרושים
למילוי התפקיד

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ

756015

26512

25/12/2019

מניות

 .1אישור מינויו מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואה חשבון
מבקר של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי
ההעסקה של רואה החשבון המבקר של החברה.

בעד

בעלי הידע והמוניטין המספיקים לטיפול בענייני
החברה

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ

756015

26512

25/12/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני  -מר אלכס פסל

בעד

בעל הניסיון והידע הנדרשים למילוי התפקיד

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ

756015

26512

25/12/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני  -מר יעקב גוטנשטיין

בעד

בעל הניסיון והידע הנדרש למילוי התפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בעל הניסיון והידע הנדרש למילוי התפקיד

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ

756015

26512

25/12/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני  -מר אריה עובדיה

בעד

אייץ' בי אל  -הדסית ביו החזקות בע"מ

1095405

55153

25/12/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר2018 ,

דיון

אייץ' בי אל  -הדסית ביו החזקות בע"מ

1095405

55153

25/12/2019

מניות

מינוי מחדש של רו" ח המבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת
2019

בעד

לרואה החשבון יש את הניסיון והמוניטין הדרושים
למילוי התפקיד

אייץ' בי אל  -הדסית ביו החזקות בע"מ

1095405

55153

25/12/2019

מניות

 .3אישור מינויו מחדש של מר אורן לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת

נגד

בחברה קיים מנגנון של דירקטוריון מדורג המנוגד
למדיניותנו ולאינטרס בעלי המניות.

בריל תעשיות נעליים בע"מ

399014

39483

25/12/2019

מניות

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

נגד

אלקטרה נדל"ן בע"מ

1094044

763227

25/12/2019

מניות

 .1הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר  .2018ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה
לשנת  2018אשר פורסם ביום  14במרץ  2019באתר ההפצה של רשות
ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
(אסמכתא מספר.)2019-01-022654 :

דיון

אלקטרה נדל"ן בע"מ

1094044

763227

25/12/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן ,אלמגור ,זהר ושות' כמשרד
רואי החשבון המבקר של החברה.

בעד

בעלי המוניטין והנסיון הדרוש לטפל בענייני הביקורת
והמס של החברה

אלקטרה נדל"ן בע"מ

1094044

763227

25/12/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת באותם תנאי כהונה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אלקטרה נדל"ן בע"מ

1094044

763227

25/12/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת באותם תנאי כהונה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אלקטרה נדל"ן בע"מ

1094044

763227

25/12/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת באותם תנאי כהונה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אלקטרה נדל"ן בע"מ

1094044

763227

25/12/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של מר יצחק זינגר כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת
כהונה נוספת באותם תנאי כהונה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אלקטרה נדל"ן בע"מ

1094044

763227

25/12/2019

מניות

 .7עדכון מדיניות התגמול לעניין תנאי כונה והעסקה של נושאי משרה
בחברה ,בהתאם לשינויים המסומנים בנוסח המדיניות המצורף כנספח ב'
לדיווח מיידי המצורף לטופס דיווח זה .אישור עדכון מדיניות התגמול לא יביא
להארכת תוקפה של מדיניות התגמול שהינו עד ליום  10במרץ .2021

בעד

החברה שיפרה בצורה משמעותית את תוצאותיה
ועל כן אנו רואים לנכנון לאשר את הגדלת התקרה

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

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אלקטרה נדל"ן בע"מ

1094044

763227

25/12/2019

מניות

 .8אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה

בעד

החברה שיפרה בצורה משמעותית את תוצאותיה
ועל כן אנו רואים לנכנון לאשר את הגדלת התקרה

מרדכי אביב תעשיות בניה ( )1973בע"מ

444018

182034

26/12/2019

מניות

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

בעד

מדיניות התגמול הינה סבירה ביחס לפעילות
החברה ולנהוג בשוק

אייסקיור מדיקל בע"מ

1122415

67065

26/12/2019

מניות

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

דיון

אייסקיור מדיקל בע"מ

1122415

67065

26/12/2019

מניות

אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה ,והסמכת
הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 2019

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והנסיון הדרושים
לתפקיד

אייסקיור מדיקל בע"מ

1122415

67065

26/12/2019

מניות

 .3אישור מינוי מחדש של מר רון מירון כדירקטור בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אייסקיור מדיקל בע"מ

1122415

67065

26/12/2019

מניות

 .4אישור מינוי מחדש של מר דורון בירגר כדירקטור בלתי תלוי בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אייסקיור מדיקל בע"מ

1122415

67065

26/12/2019

מניות

 .5אישור מינוי מחדש של מר אייל שמיר כדירקטור בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ

390013

7981704

26/12/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום
.31.12.2018

דיון

אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ

390013

7981704

26/12/2019

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 2018

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ

390013

7981704

26/12/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ

390013

7981704

26/12/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ

390013

7981704

26/12/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של גב' אדוה שרביט כדירקטור בחברה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ

390013

7981704

26/12/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של מר אהרן נחומי כדירקטור בחברה

אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ

390013

7981704

26/12/2019

מניות

 .7מינוי מחדש של גב' גתית גוברמן כדירקטור בחברה

בעד

אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ

390013

7981704

26/12/2019

מניות

 .8מינוי מחדש של מר עמוס ידלין כדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

מבני תעשיה בע"מ

226019

3129821

26/12/2019

מניות

 .1אישור שינוי שם החברה ועדכון מסמכי ההתאגדות של החברה בהתאמה

בעד

אנו מתרשמים כי אין בשינוי המבוקש כדי לפגוע
בבעלי המניות מקרב הציבור.

מבני תעשיה בע"מ

226019

3129821

26/12/2019

מניות

 .2אישור ביצוע עדכון למדיניות התגמול של החברה

בעד

דידנו ,השינויים המוצעיים במדיניות התגמול אינם
מהותיים

מבני תעשיה בע"מ

226019

3129821

26/12/2019

מניות

 .3אישור הענקת אופציות לא סחירות לדירקטורים בחברה

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

ללא המלצה

הורד מסדר היום

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

הורד מסדר היום

מבני תעשיה בע"מ

226019

3129821

26/12/2019

מניות

 .4אישור הענקת אופציות לא סחירות למנכ"ל החברה

בעד

תנאי ההענקה בהתאם למדיניותנו ובהיקף סביר
ביחס לגודל החברה ופעילותה

מבני תעשיה בע"מ

226019

3129821

26/12/2019

מניות

 .5אישור הענקת מענק מיוחד וחד פעמי למנכ"ל החברה

בעד

לאור תרומתו של נושא המשרה למיזוג החברה עם
חברת כלכלית ירושלים ,אנו נתמוך בזכאות המענק

מבני תעשיה בע"מ

226019

3129821

26/12/2019

מניות

 .6אישור הענקת מענק מיוחד וחד פעמי לנושאי משרה בחברה

בעד

לאור תרומתו של נושא המשרה למיזוג החברה עם
חברת כלכלית ירושלים ,אנו נתמוך בזכאות המענק

מדטכניקה בע"מ

253013

231037

26/12/2019

מניות

דיון בדו" חות הכספיים ובדו" ח הדירקטוריון של החברה ליום 31.12.2018

דיון

מדטכניקה בע"מ

253013

231037

26/12/2019

מניות

 .2מינויו מחדש של הדירקטור ,ד"ר משה בן שאול ,המכהן כיו" ר דירקטוריון
החברה ,לתקופה כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי
המניות של החברה.

נגד

לדידנו יש להתנגד למינוי דירקטורים שהינם קרובי
משפחתו של בעל השליטה ,מעל שליש מהיקף
הדירקטורים ,כולל בעל השליטה עצמו ,כאשר
בחברה קיים שיעור של בני משפחה של 3( 50%
מתוך .)6

מדטכניקה בע"מ

253013

231037

26/12/2019

מניות

 .3מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה מר קלוד בן-שאול ,לתקופה
כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

נגד

לדידנו יש להתנגד למינוי דירקטורים שהינם קרובי
משפחתו של בעל השליטה ,מעל שליש מהיקף
הדירקטורים ,כולל בעל השליטה עצמו ,כאשר
בחברה קיים שיעור של בני משפחה של 3( 50%
מתוך .)6

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

מדטכניקה בע"מ

253013

231037

26/12/2019

מניות

 .4מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' תמר גלילי ,לתקופה
כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

נגד

לדידנו יש להתנגד למינוי דירקטורים שהינם קרובי
משפחתו של בעל השליטה ,מעל שליש מהיקף
הדירקטורים ,כולל בעל השליטה עצמו ,כאשר
בחברה קיים שיעור של בני משפחה של 3( 50%
מתוך .)6

מדטכניקה בע"מ

253013

231037

26/12/2019

מניות

 .5מינויה מחדש של הדירקטורית הבלתי תלויה המכהנת בחברה גב' טל
ירון אלדר ,לתקופה כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי
המניות של החברה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

מדטכניקה בע"מ

253013

231037

26/12/2019

מניות

 .6מינויו מחדש של מר מוריס בניסטי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת
כהונה נוספת (שלישית במספר) בת שלוש שנים ,שתחילתה מיום
 13.10.2019ולאשר מחדש את תנאי כהונתו והעסקתו של מר בניסטי

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

מדטכניקה בע"מ

253013

231037

26/12/2019

מניות

 .7בכפוף לאישור מינויים של ד"ר משה בן שאול ,מר קלוד בן שאול וגב'
תמר גלילי ,מבוקש לאשר מחדש וללא שינוי מתן כתב התחייבות לשיפוי
וכתב פטור מאחריות עבור הדירקטורים שמינויים אושר מחדש.

בעד

כתב השיפוי תואם את מצבה של החברה וכן את
המקובל בשוק

מדטכניקה בע"מ

253013

231037

26/12/2019

מניות

 .8אישור חידוש מינויו של משרד קסלמן וקסלמן רואי חשבון ,כרואה החשבון
המבקר של החברה האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה
ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בעד

כתב השיפוי תואם את מצבה של החברה וכן את
המקובל בשוק

כנפיים אחזקות בע"מ

543017

206959

26/12/2019

מניות

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

דיון

דיון

כנפיים אחזקות בע"מ

543017

206959

26/12/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' לרו"ח
המבקר של החברה ,וקבלת דיווח על שכרם.

בעד

עבר

המשרד הינו בעל המוניטין והניסיון לבצע שירותי
ביקורת ומס לחברה.

כנפיים אחזקות בע"מ

543017

206959

26/12/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של שלמה חנאל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

כנפיים אחזקות בע"מ

543017

206959

26/12/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של תמר מוזס בורוביץ כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

כנפיים אחזקות בע"מ

543017

206959

26/12/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של יהודה (יודי) לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

כנפיים אחזקות בע"מ

543017

206959

26/12/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של ערן אילן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד
למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

כנפיים אחזקות בע"מ

543017

206959

26/12/2019

מניות

 .7מינוי מחדש של סופיה קימרלינג כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

כנפיים אחזקות בע"מ

543017

206959

26/12/2019

מניות

 .8מינוי מחדש של נדב פלטי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד
למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

כנפיים אחזקות בע"מ

543017

206959

26/12/2019

מניות

 .9מינוי מחדש של יוסי פוקס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד
למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

כנפיים אחזקות בע"מ

543017

206959

26/12/2019

מניות

 .10מינוי מחדש של דורית בן סימון כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

כנפיים אחזקות בע"מ

543017

206959

26/12/2019

מניות

 .11מינוי מחדש של עמי אראל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד
למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

כנפיים אחזקות בע"מ

543017

206959

26/12/2019

מניות

 .12עדכון והארכת מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה

בעד

עבר

מדיניות התגמול המוצעת הינה סבירה על כלל
רכיביה ביחס למקובל בשוק.

כנפיים אחזקות בע"מ

543017

206959

26/12/2019

מניות

 .13הארכת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

בעד

עבר

סכום השיפוי מוגבל ל 25%-מהונה העצמי של
החברה במועד השיפוי בפועל ,ותואם את המקובל
במדיניותנו.

גזית-גלוב בע"מ

126011

5514297

26/12/2019

מניות

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

דיון

גזית-גלוב בע"מ

126011

5514297

26/12/2019

מניות

 .2מינוי רואה חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את
שכרו פרטים :מינוי מחדש של משרד קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,כרואה
חשבון מבקר של החברה ,והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
בהתאם להוראות חוק החברות ,ועדת הביקורת ובחינת הדוחות הכספיים
של החברה המליצה לדירקטוריון החברה ולבעלי מניותיה למנות מחדש את
מוצעלמעט
לחברה.
מבקר
כדירקטורחשבון
קסירר ,כרואה
גבאי
מחדשפורר
מינויקוסט,
משרד
למנות
פרטים:
בחברה.
את ארנון
אהוד
של ,מר
.3

בעד

משרד רואי החשבון הינו בעל הידע והניסיון לביצוע
ביקורת בחברה

גזית-גלוב בע"מ

126011

5514297

26/12/2019

מניות

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

גזית-גלוב בע"מ

126011

5514297

26/12/2019

מניות

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

גזית-גלוב בע"מ

126011

5514297

26/12/2019

מניות

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

גזית-גלוב בע"מ

126011

5514297

26/12/2019

מניות

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

נושאים שעל סדר היום

מחדש את מר ארנון לתקופת כהונה נוספת .הצהרת כשירותו של מר ארנון
מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה .לפרטים אודות מר ארנון (לרבות
השכלתו וניסיונו) ראו תקנה  26בפרק ד' (פרטים נוספים) בדוח התקופתי
של החברה לשנת  2018שפורסם ביום  18במרץ ( 2019ובכללו הדוחות
-2019-01
אסמכתא
התקופה) (מס'
הדירקטוריון
הכספיים ודוח
למנות
פרטים ::מוצע
בחברה.
לאותהכדירקטור
חיים כצמן
מחדש של מר
 .4מינוי
מחדש את מר כצמן לתקופת כהונה נוספת .הצהרת כשירותו של מר כצמן
מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה .לפרטים אודות מר כצמן (לרבות
השכלתו וניסיונו) ראו סעיף  1.3לדוח זימון האסיפה .לפירוט התגמולים
והסדרי הפטור ,הביטוח והשיפוי להם זכאי מר כצמן כדירקטור בחברה
נוספים
ססלרכהונתו
כצמן בגין
דאגלסמר
להם זכאי
התגמולים
(.5לרבות
בחברה.
בתפקידיםתלוי
כדירקטור בלתי
וויליאם
של מר
מינוי מחדש
פרטים :מוצע למנות מחדש את מר ססלר לתקופת כהונה נוספת .הצהרת
כשירותו של מר ססלר מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה .לפרטים
אודות מר ססלר ( לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה  26בפרק ד' (פרטים
נוספים) בדוח התקופתי ,אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.
ראו
ססלר,
זכאי מר
בלתילהם
והשיפוי
כהן ,הביטוח
הפטור
והסדרי
התגמולים
לפירוט
פרטים:
בחברה.
תלויה
כדירקטורית
זהבית
של גב'
מינוי מחדש
.6
מוצע למנות מחדש את גב' כהן לתקופת כהונה נוספת .הצהרת כשירותה
של גב' כהן מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה .לפרטים אודות גב' כהן
( לרבות השכלתה וניסיונה) ראו סעיף  1.3לדוח זימון האסיפה .לפירוט
התגמולים והסדרי הפטור ,הביטוח והשיפוי להם זכאית גב' כהן כדירקטורית
בחברה ,ראו תקנות  21ו29-א בפרק ד' (פרטים נוספים) בדוח התקופתי,

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בעד

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

עבר

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

הינה בעלת ההשלכה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

גזית-גלוב בע"מ

126011

5514297

26/12/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

 .7אישור גמול למר דורי סגל ,המכהן כדירקטור בחברה ,בגין דמי הניהול
שישולמו לו במסגרת תפקידו כמנכ"ל שותפות קנדה .פרטים :בחודש
נובמבר  2019הקימה החברה שותפות חדשה שתעסוק באיתור ,ברכישה
ובניהול נכסים בעלי שימוש מעורב בערים צפופות אוכלוסין בקנדה ובדגש,
בשלב זה ,על העיר טורונטו .השותפות הינה בבעלות החברה ( )60%אשר
בשלב זה תשקיע בשותפות כ 60-מיליון דולר קנדי וכן מר דורי סגל,

בעד

הגמול המוצע למר סגל הינו סביר ובהתאם למקובל
בקרב חברות דומות בענף הנדל"ן המניב

דלתא-גליל תעשיות בע"מ

627034

2664809

26/12/2019

מניות

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

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

דלתא-גליל תעשיות בע"מ

627034

2664809

26/12/2019

מניות

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

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

דלתא-גליל תעשיות בע"מ

627034

2664809

26/12/2019

מניות

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

נגד

אנו סבורים כי מינויו של סמנכ"ל בחברה בת
בתפקיד הכפוף למנכ"ל החברה אשר בה הוא ישמש
גם כדירקטור ,עלול להוות פוטנציאל לניגוד עניינים
ולפגוע באחד מתפקידיו שלעיל ,שכן מחד הינו כפוף
למנכ" ל החברה ומאידך מכהן כדירקטור בדירקטוריון
אשר הינו הגוף המפקח על פעולות ההנהלה

דלתא-גליל תעשיות בע"מ

627034

2664809

26/12/2019

מניות

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

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

דלתא-גליל תעשיות בע"מ

627034

2664809

26/12/2019

מניות

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

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

דלתא-גליל תעשיות בע"מ

627034

2664809

26/12/2019

מניות

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

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

דלתא-גליל תעשיות בע"מ

627034

2664809

26/12/2019

מניות

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

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

דלתא-גליל תעשיות בע"מ

627034

2664809

26/12/2019

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

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

דלתא-גליל תעשיות בע"מ

627034

2664809

26/12/2019

מניות

 .9דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר 2018

דיון

ראלקו סוכנויות בע"מ

393017

92280

26/12/2019

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול של החברה לתקופה של שלוש שנים נוספות,
שתחילתן ביום  22בדצמבר  ,2019ללא שינוי של ממש.

בעד

ראלקו סוכנויות בע"מ

393017

92280

26/12/2019

מניות

 .2אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם חברת
זירוז ניהול בע"מ ,חברה בשליטתו של מר ירון רוזיאק ,בעל השליטה בחברה
להמשך העמדת שירותיו של מר רוזיאק ,כיו"ר דירקטוריון החברה ,לתקופה
נוספת של שלוש שנים שתחילתה ביום  22בדצמבר  ,2019והכל ללא שינוי
כלשהו בתנאים הקיימים.

בעד

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

תנאי ההתקשרות עם יו" ר הדירקטוריון הינם סבירים
ותואמים את ביצועיה וגודלה של החברה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בנק הפועלים בע"מ

662577

35008109

26/12/2019

מניות

 .1לאשר את הארכת תוקפה של מדיניות התגמול לנושאי המשרה של
הבנק ,בנוסח המצורף כנספח א' לדוח ,לתקופה של עד שנים-עשר ()12
חודשים נוספים ,קרי עד לא יאוחר מיום  31בדצמבר 2020

בעד

מדיניות התגמול המוצעת של הבנק הינה סבירה על
כלל רכיביה ביחס למקובל בשוק.

בנק הפועלים בע"מ

662577

35008109

26/12/2019

מניות

 .2לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של עודד ערן כיו" ר דירקטוריון הבנק
בהתאם למפורט בסעיף  3לדוח

בעד

תנאי העסקתו המוצעים הינם סבירים ביחס למקובל
בשוק ועומדים במסגרת חוק תגמול בכירים בגופים
פיננסיים.

בנק הפועלים בע"מ

662577

35008109

26/12/2019

מניות

 .3לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר דב קוטלר כמנכ"ל הבנק
בהתאם למפורט בסעיף  4לדוח

בעד

תנאי העסקתו המוצעים הינם סבירים ביחס לשוק
ועומדים בחוק תגמול בכירים.

מדיפאואר (אוברסיס) פאבליק קו .לימיטד

1139955

182722

26/12/2019

מניות

 .1אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה לשלוש שנים
נוספות החל ממועד פקיעת תוקפה של מדיניות התגמול הקודמת ,קרי החל
מיום  1בינואר .2020

בעד

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

מדיפאואר (אוברסיס) פאבליק קו .לימיטד

1139955

182722

26/12/2019

מניות

 .2אישור הארכת ועדכון התקשרות החברה עם מר רון שטרן ,מנכ"ל החברה
(להלן" :מר שטרן") ,באמצעות חברה בשליטתו של מר שטרן ,בהסכם למתן
שירותי ניהול לשלוש שנים נוספות ,החל מיום  1בינואר  2020ועד ליום 31
בדצמבר  2022ובכפוף לאישור מדיניות התגמול כאמור בסעיף  1לעיל.

בעד

תנאי המנכ" ל המוצעים תואמים את מצבה של
החברה ואת גודלה וכן ביחס לחברות דומות בשוק

אלקטרה בע"מ

739037

3547972

26/12/2019

מניות

 .1למנות 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

משרד רו" ח הוא בעל הנסיון והמוניטין הדרושים
לטיפול בענייני הביקורת והמס של החברה

אלקטרה בע"מ

739037

3547972

26/12/2019

מניות

 .2למנות מחדש את מר מיכאל זלקינד ,לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה ,באותם תנאי כהונה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אלקטרה בע"מ

739037

3547972

26/12/2019

מניות

 .3למנות מחדש את מר דניאל זלקינד ,לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה ,באותם תנאי כהונה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אלקטרה בע"מ

739037

3547972

26/12/2019

מניות

 .4למנות מחדש את גב' אירית שטרן ,לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית
בלתי תלויה בחברה ,באותם תנאי כהונה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אלקטרה בע"מ

739037

3547972

26/12/2019

מניות

 .5למנות מחדש את מר אבי ישראלי ,לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בחברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אלקטרה בע"מ

739037

3547972

26/12/2019

מניות

 .6דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר 2018

דיון

אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ

5010129

991796

26/12/2019

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר  .2018ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה
לשנת  2018אשר פורסם ביום  26במרץ  2019באתר ההפצה של רשות
ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
(מספר אסמכתא.)2019-01-026410 :

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ

5010129

991796

26/12/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,רו"ח
כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה.

בעד

משרד רו" ח בעל המוניטין והנסיון הדרושים למילוי
התפקיד

אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ

5010129

991796

26/12/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת באותם תנאי כהונה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ

5010129

991796

26/12/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת באותם תנאי כהונה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ

5010129

991796

26/12/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת באותם תנאי כהונה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ

5010129

991796

26/12/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של גב' אורלי בן יוסף כדירקטורית בלתי תלויה בחברה
לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה.

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ

5010129

991796

26/12/2019

מניות

 .7מינוי מר יאיר כהן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם
תנאי כהונה ,החל מיום  19בפברואר 2020

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

פארמוקן

1096890

150730

29/12/2019

מניות

 .1אישור התקשרות החברה עם מר דן גילרמן בהסכם למתן שירותי יו"ר
דירקטוריון החברה.

נגד

תקופת ההבשלה ראוי שלא תפחת מתקופה של
שלוש ( )3שנים כאשר המנה הראשונה תובשל
לפחות שנה לאחר מועד ההקצאה וזאת ע"מ לרתום
את מר גילרמן לתקופה ארוכה וכנגזרת מכך יצירת
הסתכלות ארוכת טווח בהתאם

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ

1141316

220958

29/12/2019

מניות

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

דיון

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ

1141316

220958

29/12/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה וקבלת דיווח על
שכרם

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת לחברה

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ

1141316

220958

29/12/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של שלמה חנאל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ

1141316

220958

29/12/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של תמר מוזס בורוביץ כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה
נוספת עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ

1141316

220958

29/12/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של סידני סלסקי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

נגד

אנו סבורים כי תפקידו של הדירקטוריון ,בין היתר
הינו התוויית מדיניות החברה ,פיקוח על ביצועי
הנהלה וקביעת יעדים אסטרטגיים ארוכי טווח.
משכך קיים צורך בביצוע הפרדה בין הדירקטוריון
לבין ההנהלה ולכן ככלל אנו ממליצים להתנגד לכפל
כהונה של מנכ"ל כדירקטור.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ

1141316

220958

29/12/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של אורי מילר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד
למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ

1141316

220958

29/12/2019

מניות

 .7מינוי מחדש של דניאל וקנין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד
למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ

1141316

220958

29/12/2019

מניות

 .8מינוי מחדש של יהודה (יודי) לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת
עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ

1141316

220958

29/12/2019

מניות

 .9מינוי מחדש של ערן אילן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד
למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

נגד

מר ערן נעדר מכ 50%-מישיבות הדירקטוריון ב12-
החודשים האחרונים ועל כן אנו סבורים כי אין מן
הראוי למנות דירקטור ללא זמן פנוי לביצוע התפקיד

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ

1141316

220958

29/12/2019

מניות

 .10אישור והארכת מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה

בעד

מדיניות התגמול תואמת את גודלה של החברה וכן
את נושאי המשרה אליה היא מתייחסת ,קרי
דירקטורים ויו" ר הדירקטוריון בלבד

סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ

1098755

203246

30/12/2019

מניות

דיון בדוחות הכספים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר 2018

דיון

סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ

1098755

203246

30/12/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואה חשבון קסלמן וקסלמן רואי חשבון כרואה
חשבון מבקר של החברה עד האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת
הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

בעד

לרואה החשבון יש את הניסיון והמוניטין הדרושים
למילוי התפקיד

סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ

1098755

203246

30/12/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של יו"ר הדירקטוריון ,מר אהרון בירם ,עד לאסיפה השנתית
הבאה של החברה

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ

1098755

203246

30/12/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של הדירקטור ,מר עודד שטילר ,עד לאסיפה השנתית הבאה
של החברה

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ

1098755

203246

30/12/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של הדירקטורית ,גב' מירי (מדי) בן יהושע ,עד לאסיפה
השנתית הבאה של החברה

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ

1098755

203246

30/12/2019

מניות

 .6חידוש תוקפה של מדיניות תגמול הנוכחית לנושאי המשרה בחברה

בעד

מדיניות התגמול הינה סבירה ביחס להיקף החברה
ופעילותה

סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ

1098755

203246

30/12/2019

מניות

 .7חידוש הסכם הניהול עם יו"ר דירקטוריון החברה

בעד

תנאי הסכם הניהול הינם 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

סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ

1098755

203246

30/12/2019

מניות

 .8חידוש הסכם העסקה של מנכ"לית החברה

בעד

תנאי ההעסקה הינם סבירים ביחס למקובל בשוק

פז חברת הנפט בע"מ

1100007

5232021

30/12/2019

מניות

 .1אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון  KPMGסומך חייקין ושות'
כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת  2019ועד לכינוס האסיפה
השנתית הבאה של החברה ,והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו,
בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.

בעד

בעלי הידע ומוניטין המספיקים לטיפול בענייני
החברה

פז חברת הנפט בע"מ

1100007

5232021

30/12/2019

מניות

 .2דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת .2018

דיון

פז חברת הנפט בע"מ

1100007

5232021

30/12/2019

מניות

 .3דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
.2018

דיון

אורביט טכנולוג'יס בע"מ

265017

182062

30/12/2019

מניות

 .1הארכת תקופת מינויו ,לרבות תנאי כהונתו ,של מר יצחק גת כמנכ"ל זמני
של החברה ,בנוסף לכהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה ,לתקופה נוספת אשר
לא תעלה על חצי שנה או עד למועד הכניסה לתפקיד של מנכ"ל קבוע
לחברה ,המוקדם מביניהם ,כמפורט בדוח זימון האסיפה.

בעד

חד-אסף תעשיות בע"מ

351015

154860

30/12/2019

מניות

 .1דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר  2018ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31
בדצמבר  ,2018אשר פרסמה החברה ביום ( 28.3.2019אסמכתא מס':
( )2019-01-028777להלן" :הדוח התקופתי לשנת  ,)"2018ללא קבלת
החלטה.

דיון

חד-אסף תעשיות בע"מ

351015

154860

30/12/2019

מניות

 .2לאור ניסיונו ומקצועיותו ,למנות מחדש את משרד קוסט ,פורר ,גבאי את
קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית
השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את
שכרו .כמו כן ,יינתן דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר (לפרטים
אודות שכר טרחת רואה החשבון המבקר של החברה לשנת  2018ראו דוח
הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד המצורף לדוח התקופתי של החברה
לשנת  ).2018נוסח ההחלטה המוצעת " -למנות 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".

בעד

חד-אסף תעשיות בע"מ

351015

154860

30/12/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של מר צבי ורדי כדירקטור בחברה ,אשר ימשיך להיות זכאי
לגמול ולתנאי הכהונה ,הכל כמפורט בסעיף  2לדוח זימון האסיפה המצ"ב
("דוח זימון האסיפה") .לפרטים אודות המועמד למינוי מחדש כאמור
בהתאם לתקנה  26לתקנות ניירות ערך ( דוחות תקופתיים ומיידיים),
התש"ל ,1970-ראו סעיף  12לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת "( 2018פרטים
נוספים על התאגיד") אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך
ההפניה .נוסח ההחלטה המוצעת  " -למנות מחדש את מר צבי ורדי
כדירקטור בחברה".

בעד

חד-אסף תעשיות בע"מ

351015

154860

30/12/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של מר אבי זמיר (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה,
אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי הכהונה ,הכל כמפורט בסעיף  2לדוח
זימון האסיפה .לפרטים אודות המועמד למינוי מחדש כאמור בהתאם לתקנה
 26לתקנות ניירות ערך ( דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל ,1970-ראו
סעיף  12לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת "( 2018פרטים נוספים על
התאגיד") וכן סעיף  2.1לדוח זימון האסיפה ,אשר הפרטים הכלולים בהם
מובאים בזאת על דרך ההפניה .נוסח ההחלטה המוצעת " -למנות מחדש
את מר אבי זמיר (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה".

בעד

ב .השינוי המבוקש מייצר חסכון בתקופה זו בגין
תשלום שכר יו" ר דירקטוריון ומנכ"ל .לאור מצב
החברה אנו רואים לנכון לאשר את המינוי במקביל
( לאור היותו מוגבל בזמן)

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

חד-אסף תעשיות בע"מ

351015

154860

30/12/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של מר אברהם נובוגרוצקי כדירקטור בחברה ,אשר ימשיך
להיות זכאי לגמול ולתנאי הכהונה ,הכל כמפורט בסעיף  2לדוח זימון
האסיפה .לפרטים אודות המועמד למינוי מחדש כאמור בהתאם לתקנה 26
לתקנות ניירות ערך ( דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל ,1970-ראו סעיף
 12לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת "( 2018פרטים נוספים על התאגיד")
אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה .נוסח ההחלטה
המוצעת  " -למנות מחדש את מר אברהם נובוגרוצקי כדירקטור בחברה".

בעד

חד-אסף תעשיות בע"מ

351015

154860

30/12/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של מר אברהם (רמי) שני כדירקטור בחברה ,אשר ימשיך
להיות זכאי לגמול ולתנאי הכהונה ,הכל כמפורט בסעיף  2לדוח זימון
האסיפה .לפרטים אודות המועמד למינוי מחדש כאמור בהתאם לתקנה 26
לתקנות ניירות ערך ( דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל ,1970-ראו סעיף
 12לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת "( 2018פרטים נוספים על התאגיד")
אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה .נוסח ההחלטה
המוצעת " -למנות מחדש את מר אברהם (רמי) שני כדירקטור בחברה".

בעד

חד-אסף תעשיות בע"מ

351015

154860

30/12/2019

מניות

 .7אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה ,מר יוסף אלאלוף,
ועדכון בהתאמה של מדיניות התגמול של החברה ,כמפורט בסעיף  3לדוח
זימון האסיפה .נוסח ההחלטה המוצעת " -לאשר את תנאי הכהונה
וההעסקה של מנכ"ל החברה ,מר יוסף אלאלוף ,ועדכון בהתאמה של
מדיניות התגמול של החברה ,כמפורט בסעיף  3לדוח זימון האסיפה".

בעד

ג' י וואן פתרונות אבטחה בע"מ

1156280

456734

30/12/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018

דיון

ג' י וואן פתרונות אבטחה בע"מ

1156280

456734

30/12/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של רואה חשבון המבקר של החברה

בעד

לרואה החשבון הידע והמוניטין הדרושים למילוי
התפקיד

ג' י וואן פתרונות אבטחה בע"מ

1156280

456734

30/12/2019

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

בעלת הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

ג' י וואן פתרונות אבטחה בע"מ

1156280

456734

30/12/2019

מניות

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

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

ג' י וואן פתרונות אבטחה בע"מ

1156280

456734

30/12/2019

מניות

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

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

ג' י וואן פתרונות אבטחה בע"מ

1156280

456734

30/12/2019

מניות

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

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

הינו בעל הניסיון הדרוש לתפקיד

תנאי המנכ" ל המוצעים תואמים את גודלה של
החברה וכן את ביצועיה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

התגמול המוצע הינו סביר ביחס למקובל בשוק
והיקפי האחריות ואינו פוגע בבעלי המניות של
החברה

ג' י וואן פתרונות אבטחה בע"מ

1156280

456734

30/12/2019

מניות

 .7אישור תגמול ליו"ר דירקטוריון

בעד

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

1099571

64952

31/12/2019

מניות

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

דיון

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

1099571

64952

31/12/2019

מניות

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

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

1099571

64952

31/12/2019

מניות

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

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

1099571

64952

31/12/2019

מניות

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

בעד

בעלת הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידה

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

1099571

64952

31/12/2019

מניות

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

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

1099571

64952

31/12/2019

מניות

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

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

1099571

64952

31/12/2019

מניות

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

בעד

לרואה החשבון יש את הניסיון והמוניטין הדרושים
למילוי התפקיד

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

1099571

64952

31/12/2019

מניות

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

נגד

תקרות המענקים המובאות במדיניות התגמול
עשויות להתפרש כגבוהות

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

1099571

64952

31/12/2019

מניות

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

נגד

תקרות המענקים המובאות במדיניות התגמול
עשויות להתפרש כגבוהות

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

1099571

64952

31/12/2019

מניות

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

נגד

תקרות המענקים המובאות במדיניות התגמול
עשויות להתפרש כגבוהות

וויי-בוקס נדל"ן בע"מ

486027

93938

31/12/2019

מניות

דיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018

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

וויי-בוקס נדל"ן בע"מ

486027

93938

31/12/2019

מניות

 .2הארכת כהונת משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון
המבקרים של החברה לשנת  2019ועד לתום האסיפה השנתית הבאה
והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

בעד

בעלי הידע ומוניטין המספיקים לטיפול בענייני
החברה

וויי-בוקס נדל"ן בע"מ

486027

93938

31/12/2019

מניות

 .3מינויו מחדש של מר יוסף תורג'מן ,לתקופת כהונה נוספת כחבר
בדירקטוריון החברה

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

וויי-בוקס נדל"ן בע"מ

486027

93938

31/12/2019

מניות

 .4מינויה מחדש של גב' שרה ויינשטיין ,לתקופת כהונה נוספת כחברה
בדירקטוריון החברה

בעד

בעלת הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

וויי-בוקס נדל"ן בע"מ

486027

93938

31/12/2019

מניות

 .5מינויו מחדש של מר אהרון זהר (דירקטור בלתי תלוי) ,לתקופת כהונה
נוספת כחבר בדירקטוריון החברה

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

וויי-בוקס נדל"ן בע"מ

486027

93938

31/12/2019

מניות

 .6מינויה מחדש של גב' שרית חרל"פ (דירקטורית בלתי תלויה) ,לתקופת
כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה

בעד

בעלת הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

אחים דוניץ בע"מ

400010

392006

31/12/2019

מניות

 .1לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יעקב דוניץ,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי
המניות של החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אחים דוניץ בע"מ

400010

392006

31/12/2019

מניות

 .2לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר נסים אחיעזרא,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי
המניות של החברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אחים דוניץ בע"מ

400010

392006

31/12/2019

מניות

 .3לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית (שאינה חיצונית) גב' גלית
אחיעזרא סקרבין ,לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית
הבאה של בעלי המניות של החברה.

נגד

אנו סבורים כי במינויה ישנו חשש לפגיעה באיכות
הממשל התאגידי בחברה.

אחים דוניץ בע"מ

400010

392006

31/12/2019

מניות

 .4לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה ,גב' אילנה
קושניר ,לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של
בעלי המניות של החברה  ,ללא שינוי בתנאי כהונתה ו/או העסקתה .

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אחים דוניץ בע"מ

400010

392006

31/12/2019

מניות

 .5אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף 267א
לחוק החברות ,לרבות עדכונה ,לתקופה של  3שנים ,החל מיום  1בינואר,
.2020

נגד

אנו סבורים כי העדכון המוצע בתקרות הינו גבוה
ביחס למקובל בשוק.

אחים דוניץ בע"מ

400010

392006

31/12/2019

מניות

 .6בכפוף לאישור חידוש מדיניות התגמול של החברה כאמור בסעיף  5לעיל,
אישור עדכון תקרת המענק וכן מנגנון צבירת רווחים עודפים בהסכם
העסקתו של מר יעקב דוניץ ,יו"ר דירקטוריון החברה.

נגד

תנאי העסקתו אושרו ע"י האסכ" ל לפני כשנה ולכן
אנו לא רואים צורך לעדכון תקרת המענק בעת הזו.

אחים דוניץ בע"מ

400010

392006

31/12/2019

מניות

 .7בכפוף לאישור חידוש מדיניות התגמול של החברה כאמור בסעיף  5לעיל,
אישור עדכון תקרת המענק וכן מנגנון צבירת רווחים עודפים בהסכם
העסקתו של מר נסים אחיעזרא ,דירקטור ומנכ"ל החברה.

נגד

תנאי העסקתו אושרו ע"י האסכ" ל לפני כשנה ולכן
אנו לא רואים צורך לעדכון תקרת המענק בעת הזו.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אחים דוניץ בע"מ

400010

392006

31/12/2019

מניות

 .8לאשר את חידוש מינויו של משרד הורוביץ ,עידן ,סבו ,טבת & ;ampכהן
וטבח ,רואי חשבון ,כרואה החשבון המבקר של החברה ,לתקופה נוספת עד
האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

בעד

אחים דוניץ בע"מ

400010

392006

31/12/2019

מניות

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

דיון

מלם-תים בע"מ

156018

975214

31/12/2019

מניות

 .1מינויו של מר אשר בהרב לתקופת כהונה (ראשונה) של שלוש שנים
כדירקטור חיצוני בחברה שתחילתה ביום  9בינואר .2020

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

מלם-תים בע"מ

156018

975214

31/12/2019

מניות

מינויה של גב' רונית בודו לתקופת כהונה (ראשונה) של שלוש שנים
כדירקטורית חיצונית בחברה שתחילתה ביום  9בינואר .2020

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

מלם-תים בע"מ

156018

975214

31/12/2019

מניות

 .3אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה של החברה ,בתוקף החל
מיום  11בפברואר .2020

בעד

מדיניות התגמול נראית לנו כסבירה ביחס לגודל
החברה וביחס לפעילותה

מלם-תים בע"מ

156018

975214

31/12/2019

מניות

 .4אישור תשלום בונוס מיוחד לגב' רויטל קליין ,בתו של מר שלמה איזנברג,
מבעלי השליטה בחברה.

בעד

תנאי המענק נראים לנו כסבירים ביחס לגודל
החברה ולתרומת נושא המשרה.

קבוצת אשטרום בע"מ

1132315

2248034

31/12/2019

מניות

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

דיון

קבוצת אשטרום בע"מ

1132315

2248034

31/12/2019

מניות

 .2לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אברהם
נוסבאום ,לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי
המניות של החברה.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת אשטרום בע"מ

1132315

2248034

31/12/2019

מניות

 .3לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר גיל גירון,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת אשטרום בע"מ

1132315

2248034

31/12/2019

מניות

 .4לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר עפר זהבי,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת אשטרום בע"מ

1132315

2248034

31/12/2019

מניות

 .5לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יונתן לוי,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

קבוצת אשטרום בע"מ

1132315

2248034

31/12/2019

מניות

 .6לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה גב' ליאורה לב,
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של
החברה.

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

המשרד הינו בעל המוניטין הדרוש להעברת שירותי
ביקורת לחברה.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

קבוצת אשטרום בע"מ

1132315

2248034

31/12/2019

מניות

רציו חיפושי נפט ( - )1992שותפות מוגבלת

394015

2949645

31/12/2019

נושאים שעל סדר היום

 .7לאשר את חידוש מינויו של קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון
כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה
של בעלי המניות של החברה.

המלצה

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

 .1לאשר את ביטול ערכן הנקוב של יחידות ההשתתפות של השותפות
ולאשר את תיקון סעיפים ( 2.1הגדרות)( 4 ,סוגי היחידות)( 7 ,חלוקת
רווחים) ( 8 ,חלוקת עודפים בסיום הנאמנות)( 15 ,פנקס עלי היחידות,
תעודות ופיצולן)15 ,א ( .מיזוג יחידות) ו( 16 -העברת יחידות) להסכם
הנאמנות ,וכן סעיף ( 2.1הגדרות) להסכם השותפות כמפורט להלן (בסימון
שינויים) - :בהגדרת "יחידות השתתפות" שבסעיף  2.1להסכם הנאמנות:
"יחידות השתתפות"  -יחידות השתתפות רשומות על שם ללא ערך נקוב,
המקנות זכויות השתתפות בזכויות השותף המוגבל בשותפות כמפורט
יחידת השתתפות בהסכם השותפות והמוחזקות בנאמנות על ידי השותף המוגבל ,על פי תנאי
הסכם זה - .בסעיף  4להסכם הנאמנות :כל היחידות הינן יחידות רשומות על
שם ,ללא ערך נקוב - .בסעיף  7להסכם הנאמנות :לכל היחידות זכות
להשתתף באופן שווה ,בכל חלוקת רווחים - .בסעיף  8להסכם הנאמנות:
לכל היחידות זכות להשתתף ,באופן שווה ,בכל חלוקת עודפי רכוש
הנאמנות ,בעת סיום הנאמנות - .בסעיף  15.5להסכם הנאמנות :היחידות
תהיינה ללא ערך נקוב - .בסעיף 15א .להסכם הנאמנות :בהחלטה מיוחדת
של בעלי היחידות ( ושל בעלי כתבי האופציה או ניירות ערך אחרים הניתנים
לה

בעד

בקשת השותפות לבטל את ערכן הנקוב של יח''
ההשתתפות אינה בעלת משמעות כלכלית למחזיקי
יחידות ההשתתפות .ערך נקוב של מניות (יח''
השתתפות) הינו בעל משמעות במקרים בהם קיימים
מניות המקנות זכויות שונות (הצבעה הוניות) .הרי
שבמקרה הנדון כלל הזכויות הינן אחידות וע"כ אין
בשינוי המובא בכדי להשפיע על כלל המחזיקים
בשותפות.

רציו חיפושי נפט ( - )1992שותפות מוגבלת

394015

2949645

31/12/2019

לבקשת מחזיקי יחידות השתתפות המחזיקים מעל  5%מכלל יחידות
יחידת השתתפות השתתפות בשותפות – מינוי של עו"ד ורו" ח סיימון יניב כמפקח השותפות
לתקופה של שלוש שנים ,החל מיום 1.1.2020

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לביצוע התפקיד

רציו חיפושי נפט ( - )1992שותפות מוגבלת

394015

2949645

31/12/2019

 .3לבקשת מחזיקי יחידות השתתפות המחזיקים מעל  5%מכלל יחידות
יחידת השתתפות השתתפות בשותפות – מינוי של רו" ח יצחק עידן כמפקח השותפות לתקופה
של שלוש שנים ,החל מיום 1.1.2020

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לביצוע התפקיד

רציו חיפושי נפט ( - )1992שותפות מוגבלת

394015

2949645

31/12/2019

 .4לאשר כי שכרו החודשי של מפקח השותפות יעמוד על סך בשקלים
יחידת השתתפות
השווה ל 3,000-דולר ארה"ב בצירוף מע"מ

בעד

שכר המפקח נראה לנו כסביר ותואם את גודלה של
החברה

רציו חיפושי נפט ( - )1992שותפות מוגבלת

394015

2949645

31/12/2019

 .5לאשר את תיקון סעיפים 21.1ה ו 22.1 -להסכם הנאמנות כמפורט להלן
( בסימון שינויים) :בפסקה השניה בסעיף 21.1ה להסכם הנאמנות :המפקח
יהיה רשאי לשלם מתוך כספי השותפות המוגבלת את שכרם של בעלי
יחידת השתתפות
מקצוע הנחוצים למילוי תפקידיו כאמור ,וזאת עד לסכום בשקלים בגובה של
 30,000דולר בתוספת מע"מ בכל שנה קלנדרית .לגבי הוצאות מעבר לסכום
זה ,על המפקח לקבל אישור מראש של האסיפה הכללית של בעלי היחידות.

בעד

העלאת תקציב הוצאות המפקח אינו מעלה את חשש
בשלב זה ,בשים לב שזה מקנה גמישות מסוימת
להתנהלותו בסוגיות מהותיות בהן יידרש סיוע
מקצועי חיצוני להתמודדות עם התפקיד

אופטיבייס בע"מ

1135516

237929

31/12/2019

מניות

Re-election of Alex Hillman to the Company's board of .1
directors

נגד

החברה אינה העבירה לידנו את שיעורי השתתפותם
של הדירקטורים בישיבות הדירקטוריון וועדותיו,
ומשכך נסתייג ביחס למינוי המוצע.

אופטיבייס בע"מ

1135516

237929

31/12/2019

מניות

Re-election of Danny Lustiger to the Company's board of .2
directors

נגד

החברה אינה העבירה לידנו את שיעורי השתתפותם
של הדירקטורים המועמדים לכהונה מחדש בישיבות
הדירקטוריון וועדותיו ומשכך נסתייג מהמינוי המוצע.

אופטיבייס בע"מ

1135516

237929

31/12/2019

מניות

Re-election of Reuwen Schwarz to the Company's board of .3
directors

נגד

החברה אינה העבירה לידנו את שיעורי השתתפותם
של הדירקטורים המועמדים לכהונה מחדש בישיבות
הדירקטוריון וועדותיו ומשכך נסתייג מהמינוי המוצע.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

אופטיבייס בע"מ

1135516

237929

31/12/2019

מניות

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

Reappointment 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 Company's board of directors, upon ,2019
the recommendation of the Company's audit committee, to
determine the auditors' remuneration to be fixed in accordance
with the volume and nature of their services to the Company for
such fiscal year

בעד

המשרד הינו בעל המוניטין והניסיון להעמדת שירותי
ביקורת לחברה.

אופטיבייס בע"מ

1135516

237929

31/12/2019

מניות

Election of Ms. Tali Yaron-Eldar as an external director of the .5
,Company for a three-year term commencing on January 31
and the approval of her compensation terms ,2020

נגד

טרם קיבלנו מהחברה מידע אודות אופן איתורו של
המועמד וכן שאלון שהוכן על ידנו עבורו ,ועל כן
נסתייג ממינויו המוצע

אופטיבייס בע"מ

1135516

237929

31/12/2019

מניות

Election of Mr. Haim Ben-Simon as an external director of the .6
,Company for a three-year term commencing on January 31
and the approval of his compensation terms ,2020

נגד

טרם קיבלנו מהחברה מידע אודות אופן איתורו של
המועמד וכן שאלון שהוכן על ידנו עבורו ,ועל כן
נסתייג ממינויו המוצע

אופטיבייס בע"מ

1135516

237929

31/12/2019

מניות

Approval of an extension of the Company's engagement with .7
and Mr. Reuwen Schwarz, who is affiliated with the Company's
controlling shareholder

נגד

אנו סבורים כי בעסקה זו ישנו פוטנציאל לניגוד
עניינים לאור כך שמר שוורץ הינו נושא משרה
בחברה ובמקביל משמש גם כדירקטור.

אופטיבייס בע"מ

1135516

237929

31/12/2019

מניות

Approval of an extension of a lease agreement of a .8
condominium unit between the Company's subsidiary and an
entity affiliated with the Company's controlling shareholder

בעד

אנו מתרשמים כי החברה ניהלה הליך תחרותי
ומחיר השכירות שמשולם תואם את המקובל בשוק.

מגדלי הים התיכון בע"מ

1131523

1034274

31/12/2019

מניות

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר2018 ,

דיון

מגדלי הים התיכון בע"מ

1131523

1034274

31/12/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד  BDOזיו האפט ,כרואה החשבון המבקר של
החברה

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון לביצוע
ביקורת בחברה

מגדלי הים התיכון בע"מ

1131523

1034274

31/12/2019

מניות

 .3אישור מינוי מחדש של מר מוטי קירשנבאום כדירקטור בחברה.

נגד

בחברה מנגנון דירקטוריון מדורג ,מנגנון זה מונע
מבעל המניות את היכולת המהותית שלו להשפיע
באופן עקיף על ניהול החברה והפיקוח עליה .נדגיש,
כי הסתיגותינו כאמור הינה ממנגנון מינוי
הדירקטורים ולא על רקע פרסונאלי.

מגדלי הים התיכון בע"מ

1131523

1034274

31/12/2019

מניות

 .4אישור מינוי מחדש של מר יוסף שטיינמן כדירקטור בחברה.

נגד

בחברה מנגנון דירקטוריון מדורג ,מנגנון זה מונע
מבעל המניות את היכולת המהותית שלו להשפיע
באופן עקיף על ניהול החברה והפיקוח עליה .נדגיש,
כי הסתיגותינו כאמור הינה ממנגנון מינוי
הדירקטורים ולא על רקע פרסונאלי.

מגדלי הים התיכון בע"מ

1131523

1034274

31/12/2019

מניות

 .5אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ייעוץ מחברת רדברי
בע"מ ,חברה בשליטתו המלאה של מר יוסי לאור ,מבעלי השליטה בחברה,
לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום  1בספטמבר ,2019 ,והכל כמפורט
בסעיף  6.1.1לדוח הזימון.

בעד

ההתקשרות המוצעת נראת לנו כסבירה במונחי
החברה וביחס למקובל בשוק

סאני תקשורת סלולרית בע"מ

1082353

427627

31/12/2019

מניות

 .1הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח דירקטוריון של החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2018כפי שפורסמו בתאריך 24במרץ
( 2019אסמכתא.)2019-01-025342 :

דיון

סאני תקשורת סלולרית בע"מ

1082353

427627

31/12/2019

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

בהתאם למדיניותנו ,בחברות בעלות מוטת שליטה,
אנו נמליץ כי שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים
מתוך כלל חברי הדירקטוריון יעמוד על שליש .שיעור
הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה עומד על 29%
ועל כן לא נוכל לתמוך באישור מבנה הדירקטוריון
הנוכחי.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים
בהתאם למדיניותנו ,בחברות בעלות מוטת שליטה,
אנו נמליץ כי שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים
מתוך כלל חברי הדירקטוריון יעמוד על שליש .שיעור
הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה עומד על 29%
ועל כן לא נוכל לתמוך באישור מבנה הדירקטוריון
הנוכחי.
בהתאם למדיניותנו ,בחברות בעלות מוטת שליטה,

סאני תקשורת סלולרית בע"מ

1082353

427627

31/12/2019

מניות

 .3מינויו 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

סאני תקשורת סלולרית בע"מ

1082353

427627

31/12/2019

מניות

 .4מינויו 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

סאני תקשורת סלולרית בע"מ

1082353

427627

31/12/2019

מניות

 .5מינויו 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

סאני תקשורת סלולרית בע"מ

1082353

427627

31/12/2019

מניות

 .6מינויו 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

סאני תקשורת סלולרית בע"מ

1082353

427627

31/12/2019

מניות

 .7מינוי משרד רואי החשבון  KPMGסומך -חייקין ושות' ,רואי חשבון כרואי
החשבון המבקרים של החברה לשנת  2019ועד 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  2019ועד לתום
האסיפה הכללית השנתית הבאה ,והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את
שכרם".

בעד

אלקו בע"מ

694034

2049087

31/12/2019

מניות

 .1הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר  .2018ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה
לשנת  2018אשר פורסם ביום  31במרס  2019באתר ההפצה של רשות
ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
(אסמכתא מספר.)2019-01-029287 :

דיון

אלקו בע"מ

694034

2049087

31/12/2019

מניות

 .2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,רו"ח
כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה.

בעד

משרד רואי החשבון בעל המוניטין והנסיון הדרושים
לתפקיד

אלקו בע"מ

694034

2049087

31/12/2019

מניות

 .3מינוי מחדש של מר מרדכי פרידמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת באותם תנאי כהונה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אלקו בע"מ

694034

2049087

31/12/2019

מניות

 .4מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת באותם תנאי כהונה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אלקו בע"מ

694034

2049087

31/12/2019

מניות

 .5מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת באותם תנאי כהונה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אלקו בע"מ

694034

2049087

31/12/2019

מניות

 .6מינוי מחדש של מר אריאל בן דיין כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת
כהונה נוספת באותם תנאי כהונה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

אנו נמליץ כי שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים
מתוך כלל חברי הדירקטוריון יעמוד על שליש .שיעור
הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה עומד על 29%
ועל כן לא נוכל לתמוך באישור מבנה הדירקטוריון
הנוכחי.
בהתאם למדיניותנו ,בחברות בעלות מוטת שליטה,
אנו נמליץ כי שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים
מתוך כלל חברי הדירקטוריון יעמוד על שליש .שיעור
הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה עומד על 29%
ועל כן לא נוכל לתמוך באישור מבנה הדירקטוריון
הנוכחי.
בהתאם למדיניותנו ,בחברות בעלות מוטת שליטה,
אנו נמליץ כי שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים
מתוך כלל חברי הדירקטוריון יעמוד על שליש .שיעור
הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה עומד על 29%
ועל כן לא נוכל לתמוך באישור מבנה הדירקטוריון
הנוכחי.

משרד רו" ח בעל המוניטין והנסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

בריל תעשיות נעליים בע"מ

399014

39483

31/12/2019

מניות

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

נגד

חלל-תקשורת בע"מ

1092345

223307

31/12/2019

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2018

דיון

חלל-תקשורת בע"מ

1092345

223307

31/12/2019

מניות

 .2לאשר מינוי מחדש של הדירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה,
שאינו דירקטור חיצוני  -מר אברהם ברגר ,לתקופת כהונה נוספת .החברה
מבקשת להפנות את בעלי המניות לסעיף (2.1.4ג) לדוח זימון האסיפה
הכללית  -מידע נוסף לגילוי ,שלגבי המידע הנדרש לגילוי במסגרתו נדרש
לסמנו במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו /או ביפויי הכוח ו/או באמצעות
מערכת ההצבעה האלקטרונית בשדה "הערות נוספות" .לא הודיע בעל מניה
כאמור ,קולו לא יימנה.

בעד

חלל-תקשורת בע"מ

1092345

223307

31/12/2019

מניות

 .3לאשר מינוי מחדש של הדירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה,
שאינו דירקטור חיצוני  -מר עוזיאל דנינו ,לתקופת כהונה נוספת החברה
מבקשת להפנות את בעלי המניות לסעיף (2.1.4ג) לדוח זימון האסיפה
הכללית  -מידע נוסף לגילוי ,שלגבי המידע הנדרש לגילוי במסגרתו נדרש
לסמנו במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו /או ביפויי הכוח ו/או באמצעות
מערכת ההצבעה האלקטרונית בשדה "הערות נוספות" .לא הודיע בעל מניה
כאמור ,קולו לא יימנה.

בעד

חלל-תקשורת בע"מ

1092345

223307

31/12/2019

מניות

 .4לאשר מינוי מחדש של הדירקטורית הבלתי תלויה המכהנת כיום
בדירקטוריון החברה  -גב' תמר כפיר ,לתקופת כהונה נוספת החברה
מבקשת להפנות את בעלי המניות לסעיף (2.1.4ג) לדוח זימון האסיפה
הכללית  -מידע נוסף לגילוי ,שלגבי המידע הנדרש לגילוי במסגרתו נדרש
לסמנו במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו /או ביפויי הכוח ו/או באמצעות
מערכת ההצבעה האלקטרונית בשדה "הערות נוספות" .לא הודיע בעל מניה
כאמור ,קולו לא יימנה.

בעד

חלל-תקשורת בע"מ

1092345

223307

31/12/2019

מניות

 .5לאשר מינוי מחדש של הדירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה,
שאינו דירקטור חיצוני  -מר ליגד רוטלוי ,לתקופת כהונה נוספת החברה
מבקשת להפנות את בעלי המניות לסעיף (2.1.4ג) לדוח זימון האסיפה
הכללית  -מידע נוסף לגילוי ,שלגבי המידע הנדרש לגילוי במסגרתו נדרש
לסמנו במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו /או ביפויי הכוח ו/או באמצעות
מערכת ההצבעה האלקטרונית בשדה "הערות נוספות" .לא הודיע בעל מניה
כאמור ,קולו לא יימנה.

בעד

חלל-תקשורת בע"מ

1092345

223307

31/12/2019

מניות

 .6לאשר מינוי מחדש של הדירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה,
שאינו דירקטור חיצוני  -מר חיים רומנו ,לתקופת כהונה נוספת החברה
מבקשת להפנות את בעלי המניות לסעיף (2.1.4ג) לדוח זימון האסיפה
הכללית  -מידע נוסף לגילוי ,שלגבי המידע הנדרש לגילוי במסגרתו נדרש
לסמנו במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו /או ביפויי הכוח ו/או באמצעות
מערכת ההצבעה האלקטרונית בשדה "הערות נוספות" .לא הודיע בעל מניה
כאמור ,קולו לא יימנה.

בעד

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

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

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

בעלת הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

חלל-תקשורת בע"מ

1092345

223307

31/12/2019

מניות

 .7לאשר מינויה של יעל שניצר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה
ראשונה בת שלוש שנים שתחילתה ביום  15במרס  2020החברה מבקשת
להפנות את בעלי המניות לסעיף (2.1.4ג) לדוח זימון האסיפה הכללית -
מידע נוסף לגילוי ,שלגבי המידע הנדרש לגילוי במסגרתו נדרש לסמנו
במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו /או ביפויי הכוח ו/או באמצעות מערכת
ההצבעה האלקטרונית בשדה "הערות נוספות" .לא הודיע בעל מניה כאמור,
קולו לא יימנה.

בעד

חלל-תקשורת בע"מ

1092345

223307

31/12/2019

מניות

 .8לאשר את הארכת תנאי כהונתו של מר חיים רומנו כיו" ר דירקטוריון פעיל
בחברה ,כמפורט בדוח זימון האסיפה החברה מבקשת להפנות את בעלי
המניות לסעיף (2.1.4ג) לדוח זימון האסיפה הכללית  -מידע נוסף לגילוי,
שלגבי המידע הנדרש לגילוי במסגרתו נדרש לסמנו במקום המיועד לכך
בכתב ההצבעה ו /או ביפויי הכוח ו/או באמצעות מערכת ההצבעה
האלקטרונית בשדה "הערות נוספות" .לא הודיע בעל מניה כאמור ,קולו לא
יימנה.

בעד

התנאים המוצעים למר רומנו הינם סבירים ביחס
לחברה וביחס לשוק

חלל-תקשורת בע"מ

1092345

223307

31/12/2019

מניות

 " . .9לאשר מינוי מחדש של משרד רואי החשבון  KPMGסומך חייקין כרואה
החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי
ההתקשרות עימו"

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע והמוניטין הדרושים
למילוי התקפיד

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

727016

99849

01/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ

1081074

806613

01/01/2020

מניות

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

נגד

תנאי התגמול נראים לנו כגבוהים ביחס לגודל
החברה וביחס לפעילותה

איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ

1081074

806613

01/01/2020

מניות

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

בעד

תנאיו נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
ופעילותה

איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ

1081074

806613

01/01/2020

מניות

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

נגד

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

איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ

1081074

806613

01/01/2020

מניות

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

בעד

תנאיו נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה וביחס
לפעילות החברה

איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ

1081074

806613

01/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים

איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ

1081074

806613

01/01/2020

מניות

 .6מינוי מר טל שיינברום כדירקטור בחברה

נגד

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

החלטת האסיפה

נימוקים

בעלת הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

מיקרונט בע"מ

1099787

15433

01/01/2020

מניות

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

בעד

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

המשביר  365החזקות בע"מ

1104959

146870

01/01/2020

מניות

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

נגד

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

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

1097948

922093

01/01/2020

מניות

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

בעד

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

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

1097948

922093

01/01/2020

מניות

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

בעד

מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מ

675017

252708

02/01/2020

מניות

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

נגד

כתב הפטור מנוגד למדיניותנו

מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מ

675017

252708

02/01/2020

מניות

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

נגד

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

מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מ

675017

252708

02/01/2020

מניות

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

נגד

אינה בעלת הניסיון הדרוש למילוי התפקיד

מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מ

675017

252708

02/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי התקפיד

מלונות דן בע"מ

822015

2825242

02/01/2020

מניות

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

בעד

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

מלונות דן בע"מ

822015

2825242

02/01/2020

מניות

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

נגד

נוסח כתב הפטור של החברה אינו תואם את
המקובל בשוק

מלונות דן בע"מ

822015

2825242

02/01/2020

מניות

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

בעד

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

עשות  -אשקלון תעשיות בע"מ

312017

200908

02/01/2020

מניות

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

נגד

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

החלטת האסיפה

נימוקים

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

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

עשות  -אשקלון תעשיות בע"מ

312017

200908

02/01/2020

מניות

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

בעד

תנאיו נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה וביחס
לפעילותה בשוק

רימוני תעשיות בע"מ

1080456

535322

02/01/2020

מניות

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

בעד

הינו העל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

רימוני תעשיות בע"מ

1080456

535322

02/01/2020

מניות

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

בעד

ההתקשרות המוצעת נראית לנו כסבירה ביחס
להיקף פעילות היו"ר

רימוני תעשיות בע"מ

1080456

535322

02/01/2020

מניות

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

בעד

ההתקשרות המוצעת תואמת את גודלה של החברה
וכן את המקובל בשוק

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי

1121607

2524131

02/01/2020

מניות

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

בעד

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

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי

1121607

2524131

02/01/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בישראל

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע ,הנסיון והמוניטין
הנדרש על מנת למלא את התפקיד

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי

1121607

2524131

02/01/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בהולנד

בעד

משרד רואי החשבון בעל הידע ,הנסיון והמוניטין
הנדרש על מנת למלא את התפקיד

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי

1121607

2524131

02/01/2020

מניות

 .6פטור מאחריות לחברי דירקטוריון

נגד

השחרור כאמור איו מחייב כלפי צד ג'' ואין בו כדי
להתות על הוראות דיי יירות ערך בישראל ,החלים
על החברה ,לרבות הזכויות המוקות מכוחם לבעלי
מניותיה.

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי

1121607

2524131

02/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי

1121607

2524131

02/01/2020

מניות

 .8מינוי מחדש של מר  Patrick Burkeלדירקטוריון החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי

1121607

2524131

02/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי

1121607

2524131

02/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי

1121607

2524131

02/01/2020

מניות

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

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי

1121607

2524131

02/01/2020

מניות

 .12מינוי מחדש של מר  Claus Jorgensenכדירקטור לדירקטוריון החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התקפיד

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי

1121607

2524131

02/01/2020

מניות

 .13אישור אימוץ מדיניות תגמול חדשה לחברה

נגד

תנאי המדיניות נראים לנו כגבוהים ביחס לגודל
החברה וביחס לפעילותה

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי

1121607

2524131

02/01/2020

מניות

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

נגד

תנאיו נראים לנו כגבוהים ביחס לגודל החברה וביחס
לפעיולתה

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי

1121607

2524131

02/01/2020

מניות

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

נגד

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

בראק קפיטל פרופרטיז אן וי

1121607

2524131

02/01/2020

מניות

 .16דיון לגבי מדיניות הדיבדינד

דיון

גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ

1095892

262914

02/01/2020

מניות

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

דיון

גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ

1095892

262914

02/01/2020

מניות

 .2למנות את מר שמואל וולודינגר לדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ

1095892

262914

02/01/2020

מניות

 .3למנות את מר אסף רענן לדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ

1095892

262914

02/01/2020

מניות

 .4למנות את מר איתי פרלמן לדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ

1095892

262914

02/01/2020

מניות

 .5למנות את הגב' ורדה טריאקס לדירקטורית בחברה

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ

1095892

262914

02/01/2020

מניות

 .6למנות את מר דן עייק לדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ

1095892

262914

02/01/2020

מניות

 .7למנות את מר אורי מרום לדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ

1095892

262914

02/01/2020

מניות

 .8למנות את מר אבי לבנה לדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ

1095892

262914

02/01/2020

מניות

 .9למנות את מר חנוך פפושדו לדירקטור בחברה

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ

1095892

262914

02/01/2020

מניות

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

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ

1095892

262914

02/01/2020

מניות

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

בעד

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

גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ

1095892

262914

02/01/2020

מניות

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

בעד

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

גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ

1095892

262914

02/01/2020

מניות

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

בעד

נוסח כתב השיפוי תואם את המקובל בשוק

אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ

749077

252923

02/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ

749077

252923

02/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ

749077

252923

02/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ

749077

252923

02/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ

749077

252923

02/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ

749077

252923

02/01/2020

מניות

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

בעד

אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ

749077

252923

02/01/2020

מניות

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

דיון

אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ

749077

252923

02/01/2020

מניות

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

דיון

עלבד משואות יצחק בע"מ

625012

244419

05/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

סינאל מלל פייווי בע"מ

1084953

206287

05/01/2020

מניות

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

בעד

התנאים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
וביחס לפעילותה.

וויטסמוק תוכנה בע"מ

216010

43603

05/01/2020

מניות

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

ללא המלצה

וויטסמוק תוכנה בע"מ

216010

43603

05/01/2020

מניות

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

ללא המלצה

נימוקים

החלטת האסיפה

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

א.נ שוהם ביזנס בע"מ

1082007

159432

05/01/2020

מניות

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

בעד

כתב הפטור תואם את מדיניותנו ואינו מהווה פגיעה
בבעלי המניות

א.נ שוהם ביזנס בע"מ

1082007

159432

05/01/2020

מניות

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

בעד

כתב השיפוי תואם את מדיניותנו ואינו מהווה פגיעה
בבעלי המניות

קבוצת מיחשוב ישיר בע"מ

507012

446454

05/01/2020

מניות

 .1מינוי גב' ענת יקיר ("גב' יקיר") כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של
שלוש שנים החל מיום  8בפברואר  ( 2020מועד סיום כהונתה של גב' איריס
ילון שפירא ,המסיימת תקופת כהונה שלישית כדח"צית בחברה)

ללא המלצה

קפיטל פוינט בע"מ

1097146

50450

06/01/2020

מניות

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

דיון

קפיטל פוינט בע"מ

1097146

50450

06/01/2020

מניות

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

נגד

סקירה בלבד

השתתף בישיבות הדירקטוריון בשיעור נמוך
המקובל בשוק

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

קפיטל פוינט בע"מ

1097146

50450

06/01/2020

מניות

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

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

קפיטל פוינט בע"מ

1097146

50450

06/01/2020

מניות

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

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

קפיטל פוינט בע"מ

1097146

50450

06/01/2020

מניות

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

בעד

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

קפיטל פוינט בע"מ

1097146

50450

06/01/2020

מניות

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

נגד

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

קפיטל פוינט בע"מ

1097146

50450

06/01/2020

מניות

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

נגד

תנאי הפטור אינם תואמים את המקובל בשוק

קפיטל פוינט בע"מ

1097146

50450

06/01/2020

מניות

 .8אישור מחדש של מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה

נגד

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

אימקו תעשיות בע"מ

282012

43082

06/01/2020

מניות

מפעלי פ.מ.ס .מיגון בע"מ

315010

804925

06/01/2020

מניות

 .1אישור מחדש והארכת תוקף מדיניות התגמול הקיימת של נושאי המשרה
בחברה בהתאם לסעיף 267א' לחוק החברות לתקופה של שנה אחת ,החל
מיום  1בינואר .2020 ,מוצע בזאת לאשר מחדש ולהאריך את תוקף מדיניות
התגמול הנוכחית של נושאי המשרה בחברה ("מדיניות התגמול") בנוסח
המצ"ב לדוח זה כנספח א' ,לתקופה נוספת של שנה אחת ,החל מיום 1
בינואר  2020ועד ליום  31בדצמבר  , 2020וזאת בהתאם להוראות סעיף
 .1מוצע למנות את מר קרלו גרוס כדירקטור חיצוני (דח"צ) בחברה ,לתקופת
כהונה בת שלוש ( )3שנים ,שתחילתה ביום  20בינואר  .2020לפרטים
אודות מר קרלו גרוס הדרושים בהתאם לתקנה (36ב)( )10לתקנות הדוחות,
ראו סעיף  2להלן .מר גרוס חתם על הצהרה כנדרש על-פי סעיפים 224ב(א)
ו 241-לחוק החברות

בעד

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

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

מפעלי פ.מ.ס .מיגון בע"מ

315010

804925

06/01/2020

מניות

 .2אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה

בעד

מדיניות התגמול תואמת את מדיניותנו ואין בה בכדי
לפגוע בבעלי המניות

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

880275

06/01/2020

מניות

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

בעד

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

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

880275

06/01/2020

מניות

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

בעד

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

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

880275

06/01/2020

מניות

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

בעד

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

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

880275

06/01/2020

מניות

 .4מינוי מר דוד בבאי לדירקטור חיצוני בחברה.

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

880275

06/01/2020

מניות

 .5אישור אימוץ מדיניות תגמול חדשה

נגד

התקרות המצויות במדיניות נראות לנו כגבוהות
ביחס לגודל החברה וביחס לפעילותה

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

880275

06/01/2020

מניות

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

בעד

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

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

880275

06/01/2020

מניות

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

בעד

הפטור בנוסח מסויג בהתאם למקובל במדיניותנו

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

880275

06/01/2020

מניות

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

בעד

הפטור בנוסח מסויג בהתאם למקובל במדיניותנו

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

880275

06/01/2020

מניות

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

בעד

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

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

1099571

64952

07/01/2020

מניות

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

דיון

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

1099571

64952

07/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

1099571

64952

07/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

1099571

64952

07/01/2020

מניות

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

בעד

בעלת הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידה

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

1099571

64952

07/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

1099571

64952

07/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

1099571

64952

07/01/2020

מניות

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

בעד

לרואה החשבון יש את הניסיון והמוניטין הדרושים
למילוי התפקיד

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

1099571

64952

07/01/2020

מניות

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

נגד

תקרות המענקים המובאות במדיניות התגמול
עשויות להתפרש כגבוהות

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

1099571

64952

07/01/2020

מניות

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

נגד

תקרות המענקים המובאות במדיניות התגמול
עשויות להתפרש כגבוהות

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

1099571

64952

07/01/2020

מניות

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

נגד

תקרות המענקים המובאות במדיניות התגמול
עשויות להתפרש כגבוהות

קסטרו מודל בע"מ

280016

463269

07/01/2020

מניות

 .1מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה

בעד

כתב השיפוי תואם למדיניותנו

קסטרו מודל בע"מ

280016

463269

07/01/2020

מניות

 .2מתן כתבי פטור מאחריות לנושאי משרה

בעד

כתב הפטור תואם את מדיניותנו

קסטרו מודל בע"מ

280016

463269

07/01/2020

מניות

 .3מינוי דירקטור חיצוני

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

קסטרו מודל בע"מ

280016

463269

07/01/2020

מניות

 .4מינוי דירקטור

בעד

בעלת הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

המ-לט (ישראל-קנדה) בע"מ

1080324

944562

07/01/2020

מניות

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

בעד

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

צור שמיר אחזקות בע"מ

730010

715144

08/01/2020

מניות

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

בעד

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

צור שמיר אחזקות בע"מ

730010

715144

08/01/2020

מניות

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

בעד

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

בריל תעשיות נעליים בע"מ

399014

39483

08/01/2020

מניות

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

נגד

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

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

ברם תעשיות בע"מ

1094515

59085

09/01/2020

מניות

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

דיון

ברם תעשיות בע"מ

1094515

59085

09/01/2020

מניות

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

בעד

בעלי הידע והמוניטין המספיקים לטיפול בענייני
החברה

ברם תעשיות בע"מ

1094515

59085

09/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והניסיון הנדרשים לביצוע התפקיד

ברם תעשיות בע"מ

1094515

59085

09/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והניסיון הנדרשים לביצוע התפקיד

ברם תעשיות בע"מ

1094515

59085

09/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והניסיון הנדרשים לביצוע התפקיד

אזורים -חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ

715011

852445

09/01/2020

מניות

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

בעד

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

אזורים -חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ

715011

852445

09/01/2020

מניות

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

בעד

אנו מוצאים את חבילת התגמול הכוללת כתואמת
את המקובל בשוק.

אזורים -חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ

715011

852445

09/01/2020

מניות

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

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אזורים -חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ

715011

852445

09/01/2020

מניות

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

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

ברנמילר אנרג'י בע"מ

1141530

59059

12/01/2020

מניות

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

דיון

ברנמילר אנרג'י בע"מ

1141530

59059

12/01/2020

מניות

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

בעד

בעלי הידע והמוניטין המספיקים לטיפול בענייני
החברה

ברנמילר אנרג'י בע"מ

1141530

59059

12/01/2020

מניות

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

נגד

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

ברנמילר אנרג'י בע"מ

1141530

59059

12/01/2020

מניות

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

נגד

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

ברנמילר אנרג'י בע"מ

1141530

59059

12/01/2020

מניות

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

נגד

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

ברנמילר אנרג'י בע"מ

1141530

59059

12/01/2020

מניות

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

נגד

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

פוליגון נדל"ן בע"מ

745018

126149

13/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

פוליגון נדל"ן בע"מ

745018

126149

13/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

ג'י.אף .סי גרין פילדס קפיטל בע"מ

1122688

91806

13/01/2020

מניות

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

דיון

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

ג'י.אף .סי גרין פילדס קפיטל בע"מ

1122688

91806

13/01/2020

מניות

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

בעד

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

ג'י.אף .סי גרין פילדס קפיטל בע"מ

1122688

91806

13/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

ג'י.אף .סי גרין פילדס קפיטל בע"מ

1122688

91806

13/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

ג'י.אף .סי גרין פילדס קפיטל בע"מ

1122688

91806

13/01/2020

מניות

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

בעד

ג'י.אף .סי גרין פילדס קפיטל בע"מ

1122688

91806

13/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

ג'י.אף .סי גרין פילדס קפיטל בע"מ

1122688

91806

13/01/2020

מניות

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

בעד

מדיניות התגמול נראת לנו כסבירה ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

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

לידר החזקות והשקעות בע"מ

318014

190620

13/01/2020

מניות

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

בעד

מדיניות התגמול נראה לנו כסבירה ביחס לגודל
החברה וביחס להיקף פעילותה

לידר החזקות והשקעות בע"מ

318014

190620

13/01/2020

מניות

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

בעד

תנאיו נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה וביחס
להיקף פעילותה.

ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ

731018

1668944

13/01/2020

מניות

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

דיון

ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ

731018

1668944

13/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ

731018

1668944

13/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

החלטת האסיפה

נימוקים

דיון

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ

731018

1668944

13/01/2020

מניות

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

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ

731018

1668944

13/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ

731018

1668944

13/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ

731018

1668944

13/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ

731018

1668944

13/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ

731018

1668944

13/01/2020

מניות

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

בעד

יצוא-חברה להשקעות בע"מ

704015

225924

13/01/2020

מניות

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום
31.12.2018

דיון

יצוא-חברה להשקעות בע"מ

704015

225924

13/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התקפיד

יצוא-חברה להשקעות בע"מ

704015

225924

13/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התקפיד

יצוא-חברה להשקעות בע"מ

704015

225924

13/01/2020

מניות

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

בעד

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

החלטת האסיפה

נימוקים

מדיניות התגמול נראת לנו כסבירה ביחס לגודל
החברה והיקף פעילותה

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

נגד

 המכהן, בעל השליטה בחברה, הארכת הסכם העסקתו של מר רמי שביט.1
 בתוקף החל מיום,) שנים3(  לתקופה של שלוש,כמנכ"ל וכדירקטור בחברה
) (כולל2022  בדצמבר31  ועד ליום2020  בינואר1

מניות

13/01/2020

146870

1104959

 החזקות בע"מ365 המשביר

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

בעד

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

מניות

13/01/2020

408704

1100718

בריינסוויי בע"מ

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

בעד

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

מניות

13/01/2020

408704

1100718

בריינסוויי בע"מ

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

בעד

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

מניות

13/01/2020

408704

1100718

בריינסוויי בע"מ

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

בעד

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

מניות

13/01/2020

408704

1100718

בריינסוויי בע"מ

נימוקים

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

החלטת האסיפה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

בריינסוויי בע"מ

1100718

408704

13/01/2020

מניות

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

בעד

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

בריינסוויי בע"מ

1100718

408704

13/01/2020

מניות

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

בעד

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

בריינסוויי בע"מ

1100718

408704

13/01/2020

מניות

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

בעד

תנאיו נראיים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
והיקף פעילותה

בריינסוויי בע"מ

1100718

408704

13/01/2020

מניות

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

בעד

השכר המוצע לד" ר זכות בעבור כהונתו כיו"ר
דירקטוריון החברה הינו ביחס ישר להפחתת היקף
המשרה כאשר השכר הינו בדומה לשכר אשר לו
היה זכאי בעת אישור תנאיו הקודמים.

בריינסוויי בע"מ

1100718

408704

13/01/2020

מניות

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

בעד

ההתקשרות המוצעת באה על מנת להבטיח חפיפה
כראוי בעת החלפת התפקידים בחברה וע"כ לא
נסתייג מכך.

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

באשר ליתר כלל השינויים נועדו לאפשר את
התדירות בה ניתן יהיה לבצע שינויים פרסונאליים
במבנה הדירקטוריון וכן את קלות הביצוע בכך.

בריינסוויי בע"מ

1100718

408704

13/01/2020

מניות

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

בעד

בריינסוויי בע"מ

1100718

408704

13/01/2020

מניות

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

דיון

מצלאוי חברה לבנין בע"מ

1106749

69159

14/01/2020

מניות

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

בעד

בעלת הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ

1092204

511585

14/01/2020

מניות

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

בעד

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

עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ

1092204

511585

14/01/2020

מניות

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

בעד

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

מגוריט ישראל בע"מ

1139195

307895

14/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

מגוריט ישראל בע"מ

1139195

307895

14/01/2020

מניות

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

בעד

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

מגוריט ישראל בע"מ

1139195

307895

14/01/2020

מניות

 .3מתן התחייבות לשיפוי למר ירון זלצמן .

בעד

עד  25%מהונה העצמי של החברה ,בהתאם
למדיניותנו

מגוריט ישראל בע"מ

1139195

307895

14/01/2020

מניות

 .4מתן התחייבות לפטור מר ירון זלצמן .

בעד

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

מגוריט ישראל בע"מ

1139195

307895

14/01/2020

מניות

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

נגד

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

מגוריט ישראל בע"מ

1139195

307895

14/01/2020

מניות

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

בעד

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

מגוריט ישראל בע"מ

1139195

307895

14/01/2020

מניות

 . .7מתן התחייבות לשיפוי למר רכלבסקי.

בעד

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

מגוריט ישראל בע"מ

1139195

307895

14/01/2020

מניות

 . .8מתן התחייבות לפטור למר רכלבסקי

בעד

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

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ

1087824

468455

15/01/2020

מניות

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

בעד

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

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

1080613

216339

16/01/2020

מניות

 .1הענקת מנויות חסומות למנכ"ל החברה

בעד

ההקצאה המוצעת תואמת את הקווים המנחים על פי
מדיניותנו.

אינטר תעשיות בע"מ

1080928

45349

16/01/2020

מניות

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

בעד

לרואה החשבון המוניטין והניסיון הדרושים לתפקיד

אינטר תעשיות בע"מ

1080928

45349

16/01/2020

מניות

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

בעד

בעלת הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידה

אינטר תעשיות בע"מ

1080928

45349

16/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אינטר תעשיות בע"מ

1080928

45349

16/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

אינטר תעשיות בע"מ

1080928

45349

16/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

אינטר תעשיות בע"מ

1080928

45349

16/01/2020

מניות

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

בעד

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

אינטר תעשיות בע"מ

1080928

45349

16/01/2020

מניות

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

בעד

אינטר תעשיות בע"מ

1080928

45349

16/01/2020

מניות

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

בעד

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

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

נימוקים

החלטת האסיפה

המלצה

נושאים שעל סדר היום

סוג האסיפה

תאריך האסיפה

שווי שוק חברה
)אש"ח (א

מס' נייר

שם החברה

דיון

2018  דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת.9

מניות

16/01/2020

45349

1080928

אינטר תעשיות בע"מ

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

בעד

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

מניות

16/01/2020

2827910

256016

)בע"מ1985( פורמולה מערכות

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

בעד

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

מניות

16/01/2020

2827910

256016

)בע"מ1985( פורמולה מערכות

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקיד

בעד

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

מניות

16/01/2020

2827910

256016

)בע"מ1985( פורמולה מערכות

בעד

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

מניות

16/01/2020

2827910

256016

)בע"מ1985( פורמולה מערכות

משרד רואה החשבון הינו בעל הידע והניסיון
הדרושים לביצוע ביקורת בחברה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

א.מ.ת .מיחשוב בע"מ

382010

667005

16/01/2020

מניות

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

בעד

החלטת האסיפה

נימוקים

אנו מוצאים את התגמול המוצע כמקובל ביחס לשוק.

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

880275

16/01/2020

מניות

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

בעד

נדחה

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

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

880275

16/01/2020

מניות

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

בעד

נדחה

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

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

880275

16/01/2020

מניות

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

בעד

נדחה

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

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

880275

16/01/2020

מניות

 .4מינוי מר דוד בבאי לדירקטור חיצוני בחברה.

בעד

עבר

בעל הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

880275

16/01/2020

מניות

 .5אישור אימוץ מדיניות תגמול חדשה

נגד

נדחה

התקרות המצויות במדיניות נראות לנו כגבוהות
ביחס לגודל החברה וביחס לפעילותה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

880275

16/01/2020

מניות

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

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

880275

16/01/2020

מניות

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

בעד

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

880275

16/01/2020

מניות

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

בעד

עבר

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

612010

880275

16/01/2020

מניות

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

בעד

עבר

אינרום תעשיות בנייה בע"מ

1132356

1293809

16/01/2020

מניות

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

בעד

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

אינרום תעשיות בנייה בע"מ

1132356

1293809

16/01/2020

מניות

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

בעד

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

עילדב השקעות בע"מ

1083658

57605

19/01/2020

מניות

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

נגד

התגמול נראה לנו כגבוה ביחס לגבוה החברה וביחס
לפעילותה

עילדב השקעות בע"מ

1083658

57605

19/01/2020

מניות

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

נגד

התגמול נראה לנו כגבוה ביחס לגבוה החברה וביחס
לפעילותה

טלסיס בע"מ

354019

319421

20/01/2020

מניות

 .1אישור מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה

בעד

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

ניסן תעשיות רפואיות בע"מ

660019

244983

20/01/2020

מניות

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

דיון

נושאים שעל סדר היום

נימוקים

המלצה

החלטת האסיפה

בעד

עבר

עבר (רוב מיוחד
ללא פירוט)

הפטור בנוסח מסויג בהתאם למקובל במדיניותנו

הפטור בנוסח מסויג בהתאם למקובל במדיניותנו

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

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

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

ניסן תעשיות רפואיות בע"מ

660019

244983

20/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והמוניטין הדרושים לתפקיד

ניסן תעשיות רפואיות בע"מ

660019

244983

20/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

ניסן תעשיות רפואיות בע"מ

660019

244983

20/01/2020

מניות

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

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים לתפקיד

ניסן תעשיות רפואיות בע"מ

660019

244983

20/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים לתפקיד

ג'י.אף .סי גרין פילדס קפיטל בע"מ

1122688

91806

20/01/2020

מניות

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

דיון

ג'י.אף .סי גרין פילדס קפיטל בע"מ

1122688

91806

20/01/2020

מניות

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

בעד

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

ג'י.אף .סי גרין פילדס קפיטל בע"מ

1122688

91806

20/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

ג'י.אף .סי גרין פילדס קפיטל בע"מ

1122688

91806

20/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

ג'י.אף .סי גרין פילדס קפיטל בע"מ

1122688

91806

20/01/2020

מניות

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

בעד

ג'י.אף .סי גרין פילדס קפיטל בע"מ

1122688

91806

20/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

ג'י.אף .סי גרין פילדס קפיטל בע"מ

1122688

91806

20/01/2020

מניות

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

נגד

תנאי התגמול נראיים לנו כגבוהים ביחס לפעילות
החברה

אופקטרא נדל"ן והשקעות בע"מ

1080720

51583

20/01/2020

מניות

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

נגד

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

אמות השקעות בע"מ

1097278

8576587

20/01/2020

מניות

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

דיון

אמות השקעות בע"מ

1097278

8576587

20/01/2020

מניות

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

בעד

דיון

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אנו סבורים כי המשרד הינו בעל המוניטין והניסיון
להעברת 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

אמות השקעות בע"מ

1097278

8576587

20/01/2020

מניות

 .3מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אמות השקעות בע"מ

1097278

8576587

20/01/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אמות השקעות בע"מ

1097278

8576587

20/01/2020

מניות

 .5מינוי מחדש של מר מוטי ברזילי כדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אמות השקעות בע"מ

1097278

8576587

20/01/2020

מניות

 .6מינוי מחדש של מר אמיר עמר כדירקטור בחברה.

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אמות השקעות בע"מ

1097278

8576587

20/01/2020

מניות

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

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אמות השקעות בע"מ

1097278

8576587

20/01/2020

מניות

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

בעד

הינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי התפקיד.

אמות השקעות בע"מ

1097278

8576587

20/01/2020

מניות

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

בעד

הינה בעלת ההשכלה והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד.

אמות השקעות בע"מ

1097278

8576587

20/01/2020

מניות

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

בעד

מדיניות התגמול נמצאה על ידנו כסבירה על כלל
רכיביה.

להב אל.אר רילאסטייט בע"מ

136010

110779

21/01/2020

מניות

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

בעד

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

אלמור חשמל התקנות ושירותים ( )1986בע"מ

1142454

190850

21/01/2020

מניות

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

בעד

התנאים נראיים לנו כסבירים ביחס לתנאים
המקובלים בשוק

אלמור חשמל התקנות ושירותים ( )1986בע"מ

1142454

190850

21/01/2020

מניות

 .2עדכון תנאי כהונה והעסקה של נושא משרה בחברה

בעד

התנאים נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה
ופעילותה

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

החלטת האסיפה

נימוקים

אפקון החזקות בע"מ

578013

868355

21/01/2020

מניות

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

דיון

אפקון החזקות בע"מ

578013

868355

21/01/2020

מניות

 .2מינוי מחדש של מר ישראל רייף כחבר בדירקטוריון החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אפקון החזקות בע"מ

578013

868355

21/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

אפקון החזקות בע"מ

578013

868355

21/01/2020

מניות

 .4מינוי מחדש של מר חזי דברת כחבר בדירקטוריון החברה

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי תפקידו

אפקון החזקות בע"מ

578013

868355

21/01/2020

מניות

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

בעד

בעל המוניטין והניסיון הדרושים למילוי התפקיד

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ

1085497

35480

22/01/2020

מניות

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

דיון

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ

1085497

35480

22/01/2020

מניות

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

בעד

משרד רואי החשבון בעל המוניטין והנסיון הדרושים
למילוי התפקיד

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ

1085497

35480

22/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ

1085497

35480

22/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ

1085497

35480

22/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ

1085497

35480

22/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ

1085497

35480

22/01/2020

מניות

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

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

החלטת האסיפה

נימוקים

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ

1085497

35480

22/01/2020

מניות

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

בעד

בעלת הידע והנסיון הדרושים למילוי התפקיד

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ

1085497

35480

22/01/2020

מניות

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

בעד

תנאיו נראים לנו כסבירים ביחס לגודל החברה והיקף
פעילותה

בנק אגוד לישראל בע"מ

722314

1228101

22/01/2020

מניות

 .1חלוקת דיבידנד

בעד

מג'יק תעשיות תכנה בע"מ

1082312

1579669

23/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

מג'יק תעשיות תכנה בע"מ

1082312

1579669

23/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והנסיון הדרושים למילוי תפקידו

מג'יק תעשיות תכנה בע"מ

1082312

1579669

23/01/2020

מניות

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

בעד

בעל הידע והניסיון הדרושים למילוי תפקידו

מג'יק תעשיות תכנה בע"מ

1082312

1579669

23/01/2020

מניות

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

בעד

אין בהצעה בכדי לפגוע בבעלי המניות

מג'יק תעשיות תכנה בע"מ

1082312

1579669

23/01/2020

מניות

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

בעד

גול פרטנרס בע"מ (מחוקה)

1093046

0

23/01/2020

מניות

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

דיון

גול פרטנרס בע"מ (מחוקה)

1093046

0

23/01/2020

מניות

 .2אישור הארכת כהונתו של מר יצחק גילון כדירקטור

נגד

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

גול פרטנרס בע"מ (מחוקה)

1093046

0

23/01/2020

מניות

 .3אישור הארכת כהונתו של מר יעקב גילון כדירקטור

נגד

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

גול פרטנרס בע"מ (מחוקה)

1093046

0

23/01/2020

מניות

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

נגד

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

גול פרטנרס בע"מ (מחוקה)

1093046

0

23/01/2020

מניות

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

נגד

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

לרואה החשבון המוניטין והניסיון הדרושים למילוי
התפקיד

שם החברה

מס' נייר

שווי שוק חברה
אש"ח (א)

תאריך האסיפה

סוג האסיפה

נושאים שעל סדר היום

המלצה

גול פרטנרס בע"מ (מחוקה)

1093046

0

23/01/2020

מניות

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

בעד

לרואה החשבון הידע ,המוניטין והניסיון הדרושים
למילוי התפקיד

גול פרטנרס בע"מ (מחוקה)

1093046

0

23/01/2020

מניות

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

בעד

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

החלטת האסיפה

נימוקים

