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 א.נ שוהם ביזנס בע"מ
 )"החברה"(

 2018 מאיב 29
 לכבוד 

 )"הרשות"( רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il 

 לכבוד 
 )"הבורסה"( בע"מ "אהבורסה לניירות ערך בת

www.tase.co.il 

 באמצעות המגנ"א                 ג.א.נ.,
 

 בעלי מניות החברהשל ומיוחדת שנתית בדבר כינוס אסיפה כללית  מעודכןדוח מיידי הנדון: 

 על סדר היום 6מס'  נושא הורדת
דוחות , תקנות ניירות ערך )("חוק החברות")להלן:  1999-, תשנ"טחוק החברותבהתאם להוראות 

תקנות החברות , ("םידוחות תקופתיים ומיידי"תקנות )להלן:  1970-התש"ל(, תקופתיים ומיידים

תקנות ניירות ערך  "(, הגמולתקנות ") 2000-)כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני( תש"ס

תקנות , "(תקנות הצעה פרטית)להלן: " 2000 –)הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(, התש"ס 

ותקנות החברות "(, תקנות הצבעה בכתב)" 2005-תשס"והחברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה( 

-)הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא על סדר היום(, תש"ס

 של בעלי מניות לש בזאת להודיע על כינוס אסיפה כללית תמתכבד החברה, (תקנות האסיפה")" 2000

היועצים המשפטיים של  במשרד 0014:בשעה  2018 יוניב 28 ,חמישי ביוםתתכנס , אשר החברה

)להלן:  השחר(מגדל ) 5320047 גבעתיים ,4אריאל שרון , ברח' ושות' גלוזמן משרד עוה"ד החברה,

 "(.האסיפה"

 :וההחלטות המוצעות בעניינם על סדר יומה של האסיפההנושאים העומדים  .1

 2017 -ו 2016 יםשל החברה לשנ דיון בדוחות הכספיים: 1נושא מס'  .1.1

 על מצב ענייני לרבות פרק תיאור עסקי התאגיד ודו"ח הדירקטוריוןהחברה,  דיון בדוחות

 לראשונה , אשר פורסם על ידי החברה2016בדצמבר  31ם לתקופה שהסתיימה ביו ,החברה

הדוח )להלן: " (2017-01-039121מס' אסמכתא ) 2017במאי  10ביום ועודכן  2017במרץ  7ביום 

, אשר פורסם על ידי 2017בדצמבר  31ם שהסתיימה ביו , ולתקופה "(2016לשנת התקופתי 

הדוח התקופתי לשנת )להלן: " (2018-01-019953מס' אסמכתא ) 2018במרץ  14ביום החברה 

: ערך ניירות רשות של ההפצה באתר יםהאמור ותניתן לעיין בדוח"(, 2017

http://www.magna.isa.gov.il מ"בע אביב-בתל ערך לניירות הבורסה של האינטרנט ובאתר :

http://maya.tase.co.il .דיון בלבד ללא הצבעה.יתקיים נושא זה ב 

 : חידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה2נושא מס'  .1.2

עמית משרד רואה החשבון של ו מחדש מינויאת לאשר מוצע בזאת : נוסח ההחלטה המוצעת

, החל ממועד אישור ההחלטה על ידי האסיפה מבקר של החברההחשבון ה הכרוא 'חלפון ושות

להסמיך את דירקטוריון כן ו ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה,

 .והחברה לקבוע את שכר

 אלי נידםמר  יוןהדירקטור יו"ר כהונת וחידוש : אישור מינוי3נושא מס'  .1.3

הנוכחי המכהן  מוצע בזאת לאשר מינוי וחידוש כהונת הדירקטור: נוסח ההחלטה המוצעת

 עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה., אלי נידםבחברה שאינו דירקטור חיצוני, מר 

http://www.isa.gov.il/
http://www.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
http://www.tase.co.il/
http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.co.il/
http://maya.tase.co.il/
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 , מר אלי נידם,מחדשלפירוט בדבר הפרטים הנדרשים אודות הדירקטור המועמד למינוי  .1.3.1

בדוח התקופתי של ראו האמור  לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים 26על פי תקנה 

(. 2018-01-019953)מס' אסמכתא:  2018במרץ  14שפורסם ביום  2017החברה לשנת 

דירקטור המפורטים בדוח התקופתי של הלמיטב ידיעת החברה לא חלו שינויים בפרטי 

 להלן. 1.3.2מור בסעיף למעט הא 2017החברה לשנת 

תקנות החברות )הצבעה בכתב ()ב( ב5.)א()7להלן הפרטים הנדרשים על פי תקנה  .1.3.2

 :2005-והודעות עמדה(, תשס"ו

 אלי נידם שם

 לא חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון

 2015 השנה בה החלה כהונתו כדירקטור בחברה

כל פרט מן הפרטים הנדרשים לפי  תקנה 

ניירות ערך )דוחות תקופתיים  לתקנות 26

אם חל בו שינוי  1970-ומיידיים(, התש"ל

מאז הגשת הדוח התקופתי האחרון של 

 החברה

- 

2.  

ב)ב( 224ב)א(, 224הצהרת הדירקטור המועמד למינוי מחדש בהתאם להוראות סעיפים  .2.3.1

תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות )לתקנת החברות  3תקנה לחוק החברות, ו

מצורפת בזאת  2005 - , תשס"ו(ופיננסית ולדירקטור בעל כשרות מקצועית חשבונאית

 לדוח זה. 1כנספח א'

יהיה זכאי, בהתאם למדיניות התגמול של בחברה,  רכדירקטומינויו עם חידוש יובהר כי  .2.3.2

המזעריים המופיעים לגמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה בהתאם לסכומים החברה, 

ביטוחי  בהתאם לסיווג החברה על פי תקנות אלו מעת לעת, וכן לכיסוי ,בתקנות הגמול

כתב התחייבות , ולבהתאם לפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה

 .לשיפוי וכתב פטור בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכן מעת לעת

 צחק אילןהבלתי תלוי מר י כהונת הדירקטור וחידוש : אישור מינוי4נושא מס'  .1.4

הנוכחי המכהן  : מוצע בזאת לאשר מינוי וחידוש כהונת הדירקטורנוסח ההחלטה המוצעת

 עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה., יצחק אילןבחברה שאינו דירקטור חיצוני, מר 

יצחק מר לפירוט בדבר הפרטים הנדרשים אודות הדירקטור המועמד למינוי מחדש,  .2.4.1

בדוח התקופתי ראו האמור  לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים 26על פי תקנה אילן, 

-2018-01)מס' אסמכתא:  2018במרץ  14שפורסם ביום  2017של החברה לשנת 

דירקטור המפורטים בדוח הלמיטב ידיעת החברה לא חלו שינויים בפרטי (. 019953

 להלן. 2.5.2, למעט האמור בסעיף 2017התקופתי של החברה לשנת 

תקנות החברות )הצבעה בכתב ()ב( ב5.)א()7ם הנדרשים על פי תקנה להלן הפרטי .2.4.2

 :2005-והודעות עמדה(, תשס"ו

 יצחק אילן שם

, ועדה לבחינת תגמולועדת  חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון

 דוחות כספיים.
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 2015 השנה בה החלה כהונתו כדירקטור בחברה

כל פרט מן הפרטים הנדרשים לפי  תקנה 

לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  26

אם חל בו שינוי  1970-ומיידיים(, התש"ל

מאז הגשת הדוח התקופתי האחרון של 

 החברה

 הפסקת כהונה בוועדת הביקורת

 

ב)ב( 224ב)א(, 224הצהרת הדירקטור המועמד למינוי מחדש בהתאם להוראות סעיפים  .2.4.3

ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות תנאים )לתקנת החברות  3תקנה לחוק החברות, ו

מצורפת בזאת  2005 - , תשס"ו(ופיננסית ולדירקטור בעל כשרות מקצועית חשבונאית

 לדוח זה. 2כנספח א'

יהיה זכאי, בהתאם למדיניות התגמול בחברה,  רכדירקטומינויו עם חידוש יובהר כי  .2.4.4

המזעריים לגמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה בהתאם לסכומים של החברה, 

בהתאם לסיווג החברה על פי תקנות אלו מעת לעת, וכן  ,המופיעים בתקנות הגמול

, ביטוחי בהתאם לפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה לכיסוי

כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכן מעת ול

 .לעת

 הבלתי תלוי מר אור פורטמן כהונת הדירקטור וחידוש : אישור מינוי5נושא מס'  .1.5

הנוכחי המכהן  : מוצע בזאת לאשר מינוי וחידוש כהונת הדירקטורנוסח ההחלטה המוצעת

 עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה., אור פורטמןבחברה שאינו דירקטור חיצוני, מר 

או מר לפירוט בדבר הפרטים הנדרשים אודות הדירקטור המועמד למינוי מחדש,  .2.5.1

בדוח ראו האמור  לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים 26על פי תקנה פורטמן, 

-2018)מס' אסמכתא:  2018במרץ  14שפורסם ביום  2017התקופתי של החברה לשנת 

דירקטור המפורטים בדוח הלמיטב ידיעת החברה לא חלו שינויים בפרטי (. 01-019953

 .להלן 2.6.2, למעט האמור בסעיף 2017התקופתי של החברה לשנת 

()ב( בתקנות החברות )הצבעה בכתב 5.)א()7להלן הפרטים הנדרשים על פי תקנה  .2.5.2

 :2005-והודעות עמדה(, תשס"ו

 אור פורטמן שם

 חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון
ועדת ביקורת, ועדה לבחינת 

 דוחות כספיים.

 2015 השנה בה החלה כהונתו כדירקטור בחברה

כל פרט מן הפרטים הנדרשים לפי  תקנה 

לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  26

אם חל בו שינוי  1970-ומיידיים(, התש"ל

מאז הגשת הדוח התקופתי האחרון של 

 החברה

- 

 

ב)ב( 224ב)א(, 224סעיפים הצהרת הדירקטור המועמד למינוי מחדש בהתאם להוראות  .2.5.3

תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות )לתקנת החברות  3תקנה לחוק החברות, ו
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מצורפת בזאת  2005 - , תשס"ו(ופיננסית ולדירקטור בעל כשרות מקצועית חשבונאית

 לדוח זה. 3כנספח א'

יהיה זכאי, בהתאם למדיניות התגמול בחברה,  רכדירקטומינויו עם חידוש יובהר כי  .2.5.4

המזעריים לגמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה בהתאם לסכומים של החברה, 

בהתאם לסיווג החברה על פי תקנות אלו מעת לעת, וכן ו ,המופיעים בתקנות הגמול

, ביטוחי בהתאם לפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה לכיסוי

שיפוי וכתב פטור בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכן מעת כתב התחייבות לול

 .לעת

 ותהרוב הנדרש לקבלת ההחלט .2

לעיל הינו רוב רגיל של  5 -ו ,4, 3, 2בנושאים מס'  המנויותהרוב הנדרש לאישור ההחלטות  .2.1

 .המשתתפים בהצבעהבעלי המניות קולות 

 ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תעשה בנפרד. .2.2

 ואסיפה נדחית מניין חוקי .3

באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח באיזה עניין דיון בהחברה, אין לפתוח  לתקנוןבהתאם  .3.1

 בעלי שני חוקי מנין יהוו כללית באסיפה. בדיון פותחת הכללית שהאסיפהת מנין חוקי בע

 ל ידיע או בעצמם הנוכחים בחברה, ההצבעה ( מזכויות1/3) שליש לפחות מניות המחזיקים

 .כחם באי

אם  -אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תתבטל האסיפה  .3.2

לשבוע  לחוק. בכל מקרה אחר תידחה האסיפה 63כונסה לפי דרישת מחזיקים עפ"י סעיף 

, לבעלי המניות שלאחר מכן באותו יום, באותו זמן ומקום, מבלי שתהיה חובה להודיע על כך

או למועד אחר אם  הנדחית, האסיפה קיום ועל מועד האסיפה דחיית על מיידי דיווח למעט 

אחרת ו/או מקום אחר כפי שיקבע  צוין כזה בהודעה על האסיפה או לכל יום אחר ו/או שעה

 "(האסיפה הנדחיתלהלן: ")הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. 

מהמועד שנקבע לאסיפה יהוו שני  נדחית לא ימצא מנין חוקי תוך חצי שעהה באם באסיפה .3.3

 כלשהם הנוכחים בעצמם או ע"י באי כחם מנין חוקי, ויהיו רשאים לדון ולהחליט בעלי מניות

 בעניינים שלמענם נקראה האסיפה.

בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות מערכת  .3.4

 1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 2ס' לפרק ז' ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן

פים ( כמפורט בסעי", בהתאמהחוק ניירות ערך"-" ומערכת ההצבעה האלקטרונית)להלן: "

 להלן. 5.7  -ו 4.4

 מועד האסיפה, סדרי האסיפה וההצבעה בה .4

עוה"ד במשרד  ,0014:בשעה  ,8201 יוניב 28, יחמיש ביוםתתכנס  השנתית כלליתהאסיפה ה .4.1

אם  ,אסיפה נדחית .)מגדל השחר( 5320047, גבעתיים 4גלוזמן ושות', ברח' אריאל שרון 

 ובאותה השעה. המקום ובאות 8201 יוליב 5, חמישיביום תתקיים  ,תידרש

לחוק  )ג(182המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף  .4.2

 "(. המועד הקובע)להלן: " 8201 אימב 31 ,חמישי יוםהחברות הוא 
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כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו  - זכאות להצביע .4.3

"( ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה )קרי מי שלזכותו בעל מניות רשום)להלן: "

רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי 

בעל מניות לא )להלן: " ( לחוק החברות1)177עיף שם חברה לרישומים, כאמור בס-המניות על

 "(, רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה. רשום

בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה  .4.4

ערך, )להלן: לחוק ניירות  2במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'

 "(.כתב הצבעה אלקטרוני"

כאמור, כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו של  - בא כוח להצבעה .4.5

 -בא הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד 

בא כוח בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך לחייב את התאגיד. המסמך הממנה 

"(, ייפוי כח )אם ישנו( שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, כתב המינוילהצבעה )להלן: "

עד  03-6090620בפקס שמספרו: או  ידניתבמסירה ושות'  גלוזמןמשרד עורכי הדין מצא ליו

 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. 10:00השעה 

 , והצבעה אלקטרוניתעמדההודעות , כתב הצבעה .5

רשאי בעל מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. כן רשאי בעל בנושאים שעל סדר היום  .5.1

מניות להביע עמדתו באשר לנושאים האמורים באמצעות הודעת עמדה. הצבעה באמצעות 

להלן שעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה אשר פורסם באתר ההפצה יכתב הצבעה ת

לרבות המסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב  ,דוח זה. את כתב ההצבעהואשר מצורף ל

, או בדואר 03-6090620ושות' בפקס שמספרו:  גלוזמןלמשרד עוה"ד יש להמציא , ההצבעה

לא יאוחר מהמועד האחרון )מגדל השחר(,  5320047, גבעתיים 4ח' אריאל שרון רלרשום 

  .כמפורט להלן ,להמצאת כתב ההצבעה

ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: אם בעל המניות הינו בעל  לכתב .5.2

צילום תעודת זהות, דרכון,  :אם הינו בעל מניות רשום, וכדין אישור בעלות: מניות לא רשום

למשרד עוה"ד בעל מניות רשאי לפנות ישירות  או תעודת התאגדות של בעל המניות הרשום.

 את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.ולקבל ממנה ושות'  גלוזמן

כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל  .5.3

יפורסמו הודעות  םבהם מצוי נוסח כתבי ההצבעה ואשר בה"( הבורסה)להלן: "אביב בע"מ 

: : אתר ההפצה של רשות ניירות ערךהינן נתנו כאלה(יהעמדה )ככל שי

www.magna.isa.gov.il , :אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

www.tase.co.il. 

המועד . לפני מועד האסיפהימים  10עד  המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו .5.4

 .ימים לפני מועד האסיפה 5צאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד האחרון להמ

 לכתב ההצבעהלרבות המסמכים שיש לצרף , האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברההמועד  .5.5

או האסיפה הנדחית,  האסיפהכינוס  בבוקר במועד 10:00השעה הינו  ,כמפורט בכתב ההצבעה

" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים מועד ההמצאהין זה "י. לענלפי העניין

 זה. 5.1 שפרטיו הינם כמפורט בסעיף  גלוזמן ושות' וה"דעלמשרד המצורפים 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
http://www.tase.co.il/
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כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של שעות לפני מועד  24בעל מניות רשאי, עד  .5.6

החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שתמנה 

 .לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו

בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות  - הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית .5.7

מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל 

מועד נעילת ( שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית )להלן: "6מתום המועד הקובע ועד שש )

בעה "(, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצהמערכת

האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה 

 באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. 

)ד( לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, 83יצוין, כי בהתאם לסעיף  .5.8

ל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בע

 תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה, לפני  - אישור בעלות .5.9

מועד האסיפה, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר 

לתקנות החברות )הוכחת בעלות קובע, בהתאם לטופס שבתוספת בעלותו במניה במועד ה

אישור " -ו "התקנות")להלן:  2000–במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(, התש"ס

בורסה החבר בעל מניות לא רשום כאמור, זכאי לקבל את אישור הבעלות מ .("הבעלות

ר על מענו תמורת דמי שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדוא

רשום, בדואר אלקטרוני,  מניות לאבורסה ישלח לבעל החבר משלוח בלבד, אם ביקש זאת. 

בלא תמורה, קישורית לנוסח ההצבעה והודעת העמדה באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך 

ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך  ,אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך

 . מסוים ובמועד קודם למועד הקובע

לחילופין, בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת 

ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת. בלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני 

ההצבעה  לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת 5יא44מאושר לפי סעיף 

 דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל לו. –האלקטרונית 

( לפחות מזכויות ההצבעה 1%בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד ) – שינויים בסדר היום .5.10

באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא 

( ימים 3מתאים להיות נידון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שלושה )

י הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כ

יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון מתוקן, וזאת לא יאוחר 

( ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא בסדר 7משבעה )

 היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

 זימון האסיפההחברה לעניין טיפול בדו"ח  ייגנצ .6

-03טלפון: )מגדל השחר(.  5320047, גבעתיים 4רח' אריאל שרון מעוה"ד גלוזמן ושות', משרד 

 .03-6090620, פקס: 6088300

 עיון במסמכים .7



 
  -7- 

 

 

לנושאים העומדים על סדר בעלי מניות החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכל מסמך הנוגע  .7.1

בשעות העבודה המקובלות ושות'  גלוזמןיומה של האסיפה כאמור לעיל, במשרד עוה"ד 

 .03-6088300בטל':  מראשובתיאום 

( או יותר מסך 5%בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים ) .7.2

ר מתוך סך כל זכויות ההצבעה כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמו

בעל לחוק החברות )" 268שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 

"(, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין שליטה

לעיל(, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי  8במשרדה של החברה )שמענה מצוין בסעיף 

 5%לתקנות הצבעה. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה  10פורט בתקנה ההצבעה כמ

מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת. כמות  1,503,165מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 

מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות  5%המניות הרגילות של החברה המהווה 

 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת.  767,781החברה, בידי בעל שליטה הינה, למיטב ידיעת 

 בכבוד רב,                           

 א.נ שוהם ביזנס בע"מ

 :נחתם על ידי

 מנכ"ל אלי כהן,

 אלי נידם, יו"ר דירקטוריון

 2018 במאי 29בתאריך: 

 נספחים
 

 
 מר אלי נידם: הצהרת הדירקטור  1נספח א'

 
 

 מר אילן יצחק: הצהרת הדירקטור  2נספח א'
 
 

 : הצהרת הדירקטור מר אור פורטמן 3נספח א'
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