אלטשולר שחם גמל ופסיה בע"מ
ח.צ513173393 .
)"החברה"(
 13פברואר 2020
לכבוד
רשות יירות ערך
www.magna.isa.gov.il

לכבוד
הבורסה ליירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.maya.tase.co.il

הדון :דוח מיידי בדבר כיוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המיות של החברה
יתן בזה דוח מיידי בהתאם לחוק החברות ,התש"ט") 1999-חוק החברות"( ,חוק יירות ערך ,התשכ"ח-
") 1968חוק יירות ערך"( ,תקות יירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל") 1970-תקות
הדוחות"( ,תקות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת ושא
לסדר היום( )"תקות הודעה ומודעה"( ,התש"ס ,2000-ותקות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(,
תשס"ו") 2005-תקות הצבעה בכתב"( ,בדבר כיוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המיות של החברה ,אשר
תתכס ביום  19במרץ ,2020 ,בשעה  14:00במשרדי החברה אשר ברח' הברזל 19א תל-אביב )בהתאמה,
"הדוח המיידי" ו" -האסיפה הכללית"(.
 .1הושאים וההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה
1.1

מיוי מחדש של מר בארי בן זאב כדירקטור חיצוי בחברה לתקופת כהוה וספת
1.1.1

מוצע לאשר את מיויו מחדש של מר בארי בן זאב כדירקטור חיצוי בדירקטוריון
החברה ,לתקופת כהוה וספת בת שלוש שים ,שתחל החל ממועד אישור מיויו על-ידי
האסיפה המזומת בזאת .יצוין כי תקופת כהוה זו תהיה תקופת הכהוה השלישית
והאחרוה של מר בארי בן זאב כדירקטור חיצוי בחברה לצורכי סעיף  245לחוק
החברות.

1.1.2

מר בארי בן זאב מכהן כדירקטור חיצוי בחברה מיום  20במרץ ,2014 ,עומד בכל
הוראות חוק החברות לעיין כשירותו לכהן כדירקטור חיצוי ומסר לחברה הצהרה
בהתאם לסעיפים 224ב ו 241-לחוק החברות ,אשר העתק ממה מצורף כספח א)(1
לדוח מיידי זה.

1.1.3

יצוין ,כי מר בן זאב סווג על-ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבואית ופיסית
כמשמעות מוח זה בתקות החברות )תאים ומבחים לדירקטור בעל מומחיות
חשבואית ופיסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית( ,התשס"ו") 2005-תקות
המומחיות"( .בוסף ,מר בן זאב עומד בדרישות הכשירות של רשות שוק ההון ביטוח

וחיסכון )"רשות שוק ההון"( ,ומיויו כפוף לקבלת הודעה מרשות שוק ההון לפיה היא
איה מתגדת למיוי כאמור.

1.2

1.3

1.1.4

אודות הפרטים הדרושים לפי תקות  26ו36-ב)א( 10לתקות הדוחות ,בוגע לדירקטור
חיצוי ראו פרק  7לתשקיף שפורסם על-ידי החברה ביום  10ביולי) 2019 ,מס' אסמכתא:
") (2019-01-070528התשקיף"( .יצוין ,כי לא חלו שיויים בפרטים הדרושים ,כאמור
לעיל ,ממועד התשקיף ועד היום.

1.1.5

תאי התגמול של מר בארי בן זאב הים בהתאם למפורט בסעיף  8.1.3.1לתשקיף.

מיוי מחדש של מר שי דתיקה כדירקטור חיצוי בחברה לתקופת כהוה וספת
1.2.1

מוצע לאשר את מיויו מחדש של מר שי דתיקה כדירקטור חיצוי בדירקטוריון החברה,
לתקופת כהוה וספת בת שלוש שים ,שתחל החל מיום  25במאי .2020 ,יצוין כי תקופת
כהוה זו תהיה תקופת הכהוה השייה של מר שי דתיקה כדירקטור חיצוי בחברה
לצורכי סעיף  245לחוק החברות.

1.2.2

מר שי דתיקה מכהן כדירקטור חיצוי בחברה מיום  25במאי ,2017 ,עומד בכל הוראות
חוק החברות לעיין כשירותו לכהן כדירקטור חיצוי ומסר לחברה הצהרה בהתאם
לסעיפים 224ב ו 241-לחוק החברות ,אשר העתק ממה מצורף כספח א) '(2לדוח מיידי
זה.

1.2.3

יצוין ,כי מר דתיקה סווג על-ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבואית ופיסית
כמשמעות מוח זה בתקות המומחיות .בוסף ,מר דתיקה עומד בדרישות הכשירות של
רשות שוק ההון ,ומיויו כפוף לקבלת הודעה מרשות שוק ההון לפיה היא איה מתגדת
למיוי כאמור.

1.2.4

אודות הפרטים הדרושים לפי תקות  26ו36-ב)א( 10לתקות הדוחות ,בוגע לדירקטור
חיצוי ,ראו פרק  7לתשקיף .יצוין ,כי לא חלו שיויים בפרטים הדרושים ,כאמור לעיל,
ממועד התשקיף ועד היום ,וזאת למעט שיויים לעיין חברותו כדירקטור בחברות
מסוימות.1

1.2.5

תאי התגמול של מר שי דתיקה הים בהתאם למפורט בסעיף  8.1.3.1לתשקיף.

תיקון תקון החברה
מוצע לתקן את תקון החברה בהתאם לתיקוים המסומים בוסח התקון המצורף כספח ב'
להלן.

1.4

אישור תגמול לעובד שהיו קרוב של בעל השליטה
1.4.1

מר ארז וילף ,אחיו של בן זוגה של הגב' גלי בר מבעלות השליטה העקיפה בחברה ,2מכהן
כמהל השקעות תחום קופות גמל ופסיה באלטשולר שחם בע"מ והחברות הבות שלה
)"אלטשולר בע"מ" ו"-הקבוצה" ,בהתאמה( במשרה מלאה 3ובכפיפות לסמכ"ל
ההשקעות של הקבוצה.

 1כון למועד דיווח זה ,מר דתיקה איו מכהן עוד כדירקטור בחברות הבאות :חילזון  11-10 5בע"מ; התחה בתל אביב בע"מ; ו-
איסייטדאיפו RSP ,טכולוגיות.
 2למיטב ידיעת החברה 9.9% ,ממיות חברת אלטשולר בע"מ ,בעלת השליטה בחברה ,מוחזקות ,בין היתר ,על-ידי רוי בין בר )באמות
עבור ילדיה :גלי בר ודי בר( )מתוכם  25.33%מוחזקים על-ידי אמן(.
 90% 3משרה עבור החברה ,ו 10%-עבור אלטשולר בע"מ וחברות הבות שלה )מלבד החברה(.

1.4.2

בימים  4בפברואר 2020 ,ו 5-בפברואר 2020 ,אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה
)בהתאמה( והמליצו לאסיפה הכללית של החברה לאשר את תאי התגמול של מר וילף,
המפורטים בסעיף  1.4.4להלן )"תאי התגמול"( ,על בסיס הימוקים המפורטים בסעיף
 1.4.6להלן.

1.4.3

כל חברי ועדת התגמול והדירקטוריון השתתפו בישיבות האמורות לרבות ,ה"ה בארי בן
זאב ,שי דתיקה ,יעקב רוזין ,גה קז-ברייר ואהוד חתומי הדירקטורים החיצויים של
החברה ,ולמעט ה"ה רן שחם ,דפה בסה ותומר כהן ,אשר למען הזהירות ,בשים לב
לחלקה של אלטשולר בע"מ בתגמול )כמפורט להלן( ,לא השתתפו בהצבעה.

1.4.4

לפיכך מוצע לאשר כי ,החל מיום  1ביואר ,2020 ,תאי מסגרת התגמול להם יהיה זכאי
מר וילף יהיו ,כדלקמן:
-

תקופת מסגרת התגמול – שלוש שים ,בכפוף להמשך העסקתו בקבוצה.

-

רכיב קבוע – אשר יכלול ) (1שכר בסיס חודשי בגובה של  34אלפי ש"ח )אשר ועדת
התגמול של החברה תהא רשאית לאשר את העלאתו עד לגובה של  40אלפי ש"ח
בחודש על פי תקופה של עד שלוש שים( .כמו כן ,בוסף לשכרו החודשי ,יהיה זכאי
מר וילף להוצאות השתתפות ברכב או קבלת רכב מהחברה )לרבות הוצאות(,
הוצאות אחזקה ושימוש בטלפון ייד ,ביטוח בריאות והפקדות להסדר פסיוי
ולקרן השתלמות; ו (2)-מעק קבוע רבעוי בגובה של  35אלפי ש"ח לרבעון .ועדת
התגמול ודירקטוריון החברה יהיו רשאים ,בסיבות חריגות שיומקו ,להפחית את
גובה המעק הקבוע הרבעוי ביחס לתקופה כלשהי.

-

רכיב משתה – מעק שתי בשיקול דעת בגובה של עד  64אלפי ש"ח בשה ,כאשר
תשלום המעק בפועל ביחס לכל שה ,יובא לאישור האסיפה הכללית.

-

תגמול הוי – לפרטים וספים ראו דוח זימון אסיפה מיום  25בספטמבר) 2019 ,מס'
אסמכתא ,(2019-01-083652 :הכלל בזאת על דרך ההפיה.

-

עלות שכר – בהתאם להסכם השירותים בין החברה לאלטשולר בע"מ ,כמפורט
בסעיף  8.2.1לתשקיף ,החברה תישא ב 90%-מעלות שכרו של מר וילף ואלטשולר
בע"מ תישא ב 10%-מעלות שכרו.

תאי התגמול המוצעים הים כמקובל בקבוצה ,בהתאם לתאי מדייות התגמול
לעובדים ובעלי תפקיד מרכזי בחברה ,4ואים שוים באופן מהותי מתאי התגמול של
מקביליו של מר וילף בתפקיד.
1.4.5

בוסף ,מוצע לאשר כי בגין שת  ,2019ישולם למר וילף תגמול בשיקול דעת בהיקף של
עד  8אלפי ש"ח וזאת כפי שיקבע על ידי ועדת תגמול ודירקטוריון החברה בסמוך למועד
אישור הדוחות הכספיים של החברה לשת .2019

1.4.6

ימוקים לאישור התגמול
-

למר וילף תואר בכלכלה ויהול מהאויברסיטה הפתוחה ויסיון עשיר ביהול
השקעות בכלל ,ובתחום הגמל ופסיה בפרט ,והיו בעל הוותק ,ההשכלה ,כישורים
והמומחיות לשמש כמהל השקעות תחום גמל ופסיה בקבוצה.

 4לפרטים וספים ראו סעיף  8.2.1לפרק  8לתשקיף.

1.4.7

-

מר וילף מועסק בקבוצה כבר למעלה  12שים וקיימת שביעות רצון והערכה לפועלו
ולתרומתו המתמשכת של מר וילף לפעילותה הקבוצה בכלל ,והחברה בפרט.

-

להיכרותו של מר וילף עם פעילות הקבוצה ,אופן התהלותה ואופייה ,כמו גם
לידיעותיו בתחום הגמל והפסיה משקל והשפעה על תרומתו להצלחת החברה.

-

תאי התגמול להם יהיה זכאי מר ארז וילף הים כמקובל בקבוצה ואים שוים
באופן מהותי מתאי התגמול של מקביליו בתפקיד .כמו כן ,תאי התגמול לו יהיה
זכאי הים סבירים בהשוואה לתאי התגמול המקובלים בשוק ובעף לבעלי
תפקידים דומים ,בהתחשב בהיקף העסקתו ,באופי התפקיד ובכישוריו לביצוע
התפקיד ,והים בהתאם לתאי מדייות התגמול לעובדים ובעלי תפקיד מרכזי
בחברה.5

-

החברה סבורה כי ,בשים לב לאופי פעילות החברה ,תאי התגמול המוצעים לעיל
יוצרים תמריץ ראוי וירתמו את מר וילף לטובת החברה ולפיתוח פעילותה.

מידע וסף בהתאם לתקות יירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה( ,תשס"א-
") 2001תקות עסקת בעל שליטה"(:
עסקאות דומות – למיטב ידיעת החברה ,לא היו עסקאות דומות להתקשרויות המוצעות
לפי דוח מיידי זה בשתיים שקדמו לתאריך האישור או שהן עדיין בתוקף במועד אישור
ההתקשרות המוצעת כאמור ,בין החברה לבין מר וילף ,למעט כמפורט להלן (1) :אישור
תאי תגמול ושכר שאים שוים באופן מהותי )בכפוף לעליית שכר כמקובל בשוק
בהתחשב בתפקידו ובוותק של מר וילף( מהתאים המפורטים לעיל; ו (2)-הקצאת כתבי
אופציות של החברה – לפרטים וספים אודות הקצאת כתבי אופציות למר ארז וילף ראו
דיווח מיידי של החברה מיום  25בספטמבר) 2019 ,מס' אסמכתא,(2019-01-083652 :
הכלל בזאת על דרך ההפיה.

1.4.8

מידע וסף כדרש במסגרת התוספת השישית לתקות הדוחות )מוצג באלפי ש"ח –
בהחה של  12חודשי עבודה(:6

פרטי מקבל התגמולים

שם
ארז וילף

תפקיד
מהל
השקעות

היקף
משרה
90%

תגמולים* בעבור שירותים
שיעור
החזקה
בהון
התאגיד
-

שכר
735

מעק
66

תשלום
מבוסס
מיות
274

דמי
יהול
-

דמי
ייעוץ
-

תגמולים* אחרים

עמלה
-

אחר
-

ריבית/דמי
שכירות/אחר
-

סה"כ
1,075

*הסכומים המצויים לעיל הם במוחי עלות ,בטרול מס שכר
 .2כיוס האסיפה הכללית
2.1

מועד ומקום כיוס האסיפה
זומה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המיות של החברה ליום  19במרץ ,2020 ,בשעה 14:00
במשרדי החברה רח' הברזל 19א תל-אביב ,אשר על סדר יומה הושאים המפורטים בסעיף  1לעיל.

2.2

הרוב הדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום

 5לפרטים וספים ראו סעיף  8.4.2לפרק  8לתשקיף.
 6התוים בטבלה מוצגים לפי  100%מעלות ההעסקה .כמפורט בסעיף  1.4.4לעיל ,החברה ושאת ב 90%-מעלות שכרו של מר ארז וילף.

הרוב הדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיף  1לעיל ,היו כמפורט להלן:
2.2.1

2.2.1.1

במיין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המיות
שאים בעלי שליטה בחברה או עיין אישי באישור המיוי ,למעט עיין אישי
שאיו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה ,המשתתפים בהצבעה; במיין כלל
הקולות של בעלי המיות האמורים לא יובאו קולות המעים.

2.2.1.2

סך הקולות המתגדים מקרב בעלי המיות האמורים בפסקה  .2.2.1.1לעיל
לא עלה על שיעור של שי אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

2.2.2

הרוב הדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף  1.3לעיל ,בהתאם לאמור בסעיף 20
לחוק החברות ולסעיף  8לתקון החברה ,היו רוב רגיל של בעלי המיות המשתתפים
בהצבעה ,כאשר במיין הקולות כאמור לא יובא בחשבון קולות המעים.

2.2.3

הרוב הדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף  1.4לעיל ,בהתאם לסעיף  275לחוק
החברות ,היו רוב קולות בעלי המיות הוכחים באסיפה הכללית ,הרשאים להצביע
והצביעו בה ,ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

2.2.4

2.3

הרוב הדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים  1.1ו 1.2-לעיל ,בהתאם לסעיפים
)239ב( ו)245-א (1לחוק החברות ,היו רוב קולות בעלי המיות הוכחים באסיפה
הכללית ,הרשאים להצביע והצביעו בה ,ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

2.2.3.1

במיין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המיות
שאים בעלי שליטה בחברה או עיין אישי באישור העסקה ,המשתתפים
בהצבעה; במיין כלל הקולות של בעלי המיות האמורים לא יובאו קולות
המעים.

2.2.3.2

סך הקולות המתגדים מקרב בעלי המיות האמורים בפסקה  .2.2.3.1לעיל
לא עלה על שיעור של שי אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

שיעור החזקותיהם של בעלי השליטה יקה להם את הרוב הדרש לקבלת החלטה בושא
המפורט בסעיף  1.3שעל סדר היום ,אך לא יקה להם את הרוב הדרש לקבלת החלטות
בושאים  1.2 ,1.1ו 1.4 -שעל סדר היום.

מיין חוקי לקיום האסיפה
על פי תקון החברה ,מיין חוקי יתהווה בשעה שיהיו וכחים ,בעצמם או על ידי שלוח או
באמצעות כתב הצבעה ,שי בעלי מיות או יותר ,שלהם עשרים וחמישה אחוזים ) (25%מזכויות
ההצבעה בחברה ,תוך מחצית השעה מהמועד שקבע לפתיחת האסיפה.

2.4

אסיפה דחית
לא כח באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שקבע לתחילת האסיפה הכללית מין
חוקי ,תדחה האסיפה הכללית בשבוע ימים ,באותה שעה ובאותו מקום ,כך שתתכס ביום 26
במרץ 2020 ,בשעה  14:00במשרדי החברה ברח' הברזל 19א תל-אביב ,וזאת מבלי שתימסר על כך
הודעה וספת .באסיפה דחית בעל מיות אחד יהווה מין חוקי לפתיחת האסיפה ,ללא קשר
לשיעור החזקתו במיות החברה.

2.5

המועד הקובע ,הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה
בהתאם לסעיף )182ג( לחוק החברות ותקה  3לתקות ההצבעה בכתב ,המועד הקובע לעיין
הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר ביירות הערך של החברה
בבורסה ,ביום  19בפברואר") 2020 ,המועד הקובע"(.
בהתאם לתקות החברות )הוכחת בעלות במיה לצורך הצבעה באסיפה הכללית( ,התש"ס2000-
)"תקות הוכחת בעלות במיה"( ,בעל מיות שלזכותו רשומה מיה אצל חבר בורסה ואותה מיה
כללת בין המיות הרשומות במרשם בעלי המיות על שם חברה לרישומים )"בעל מיות לא
רשום"( ,זכאי להוכיח את בעלותו במיות החברה במועד הקובע ,לצורך הצבעה באסיפה הכללית,
בדרך של המצאת אישור לחברה מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למיה ,לא יאוחר מ-
 24שעות לפי מועד כיוס האסיפה .בעל מיות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר
הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מיותיו ,בסיף של חבר הבורסה או בדואר אל מעו תמורת
דמי משלוח בלבד ,אם ביקש זאת .בקשה לעיין זה תיתן מראש לחשבון יירות ערך מסוים.
בהתאם להוראות תקה 4א לתקות הוכחת בעלות במיה ,מסר אלקטרוי מאושר לפי סעיף
44יא 5לחוק יירות ערך ,שעייו תוי המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרוית  -דיו כדין
אישור בעלות לגבי כל בעל מיות הכלל בו.
בעל מיות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה בעצמו או על ידי שלוח
מיופה כוח ,לאחר שיופקד כתב מיוי במשרדי החברה לפחות  48שעות לפי מועד כיוס האסיפה
הכללית )"כתב המיוי"( .מיויו של שלוח יהיה בכתב בחתימת הממה .תאגיד שהוא בעל מיות
בחברה רשאי להסמיך ,על פי החלטת מהליו או גוף מהל אחר שלו ,את כוחו של אותו אדם שהוא
ימצא למתאים להיות ציגו באסיפה .אדם המוסמך כזכר לעיל ,יהיה רשאי להשתמש מטעם
התאגיד שהוא מייצגו באותן זכויות הצבעה שהתאגיד בעצמו היה יכול להשתמש בהן אילו היה
בעל מיות יחיד .יושב ראש האסיפה רשאי לדרוש מכל אדם מוסמך כאמור הוכחה סבירה להיותו
ציג מוסמך של התאגיד ,כתאי להשתתפותו באסיפה .כאשר הממה הוא תאגיד ,ייערך כתב
המיוי בכתב על-ידי מורשי החתימה של התאגיד ובחותמת התאגיד ,או בחתימת בא-כוחו
המוסמך.

2.6

הצבעה באמצעות כתב הצבעה
בעל מיות רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה המצורף כספח ד' לדיווח מיידי
זה .הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השי של כתב ההצבעה ,המצורף לדוח זה.
יתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף  88לחוק החברות ,ככל שיתו,
באתר ההפצה של רשות יירות ערך בכתובת") http://www.magna.isa.gov.il :אתר ההפצה"(,
באתר האיטרט של הבורסה ליירות ערך בתל-אביב בע"מ ,בכתובתhttp://maya.tase.co.il :
)"אתר הבורסה"( .בעל מיות רשאי לפות ישירות לחברה ולקבל ממה את וסח כתב ההצבעה
והודעות העמדה )ככל שתיתה( ,או בהסכמתו ,קישורית לוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה.
חבר הבורסה ישלח לא יאוחר מחמישה ) (5ימים לאחר המועד הקובע ,בלא תמורה ,בדואר
אלקטרוי ,קישורית לוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה )ככל שתיתה( ,באתר ההפצה ,לכל
בעל מיות של החברה שאיו רשום במרשם בעלי המיות של החברה ואשר מיותיו רשומות אצל
אותו חבר בורסה ,אלא אם כן הודיע בעל המיות כי איו מעויין בכך ,ובלבד שההודעה יתה לגבי
חשבון יירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

בעל מיות לא רשום המעויין להצביע באמצעות כתב הצבעה ,יציין על גבי החלק השי של כתב
ההצבעה את אופן הצבעתו ,וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור
בעלות ,כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע שעות ) (4לפי מועד
כיוס האסיפה הכללית.
בעל מיות הרשום במרשם בעלי המיות של החברה והמעויין להצביע באמצעות כתב הצבעה,
יציין על גבי החלק השי של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו ,וימסור אותו לחברה או ישלח לה
אותו בדואר רשום ,בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכוו או צילום תעודת
ההתאגדות ,כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד שש ) (6שעות לפי מועד כיוס
האסיפה הכללית.
2.7

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוית
בוסף על האמור ,רשאי בעל מיות לא רשום להצביע באסיפה הכללית ביחס לכל הושאים שעל
סדר היום לעיל באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרוית )כהגדרתה
בתקות הצבעה בכתב( )"מערכת ההצבעה האלקטרוית"(.
חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרוית רשימה ובה הפרטים הדרשים לפי סעיף
44יא)4א() (3לחוק יירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המיות הלא רשומים המחזיקים יירות ערך
באמצעותו במועד הקובע )"רשימת הזכאים להצביע במערכת"(; ואולם ,חבר בורסה לא יכלול
ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מיות שהעביר לו עד השעה  12:00בצהריים של המועד
הקובע הודעה כי איו מעויין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרוית,
לפי תקה )13ד( לתקות הצבעה בכתב.
חבר בורסה יעביר ,סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרוית על
קבלה תקיה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרוית )"אישור מסירת
הרשימה"( ,לכל אחד מבעלי המיות המויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה
האלקטרוית ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרויים או באמצעות מערכות
התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה ,את הפרטים הדרשים לשם הצבעה במערכת
ההצבעה האלקטרוית.
בעל מיות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרוית רשאי לציין את אופן
הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוית .ההצבעה באמצעות
מערכת ההצבעה האלקטרוית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש ) (6שעות
לפי מועד כיוס האסיפה הכללית )"מועד עילת המערכת"( ,ותהיה יתת לשיוי או לביטול עד
למועד עילת המערכת.

2.8

שיויים בסדר היום; המועד האחרון להוספת ושא לסדר היום על ידי בעל מיות
לאחר פרסום דוח זימון זה יתכו שיויים בסדר היום ,לרבות הוספת ושא לסדר היום ,ויהיה יתן
לעיין בסדר היום העדכי ובהודעות העמדה שתפרסם החברה באתרי ההפצה.
בהתאם לסעיף )66ב( לחוק החברות ,בעל מיה ,אחד או יותר ,שלו אחוז אחד לפחות מזכויות
ההצבעה באסיפה הכללית ,רשאי לבקש מדירקטוריון החברה לכלול ושא בסדר יומה של האסיפה
הכללית ,בלבד שהושא מתאים להיות דון באסיפה הכללית .בקשה לפי סעיף זה ,תומצא לחברה
עד שבעה ) (7ימים לאחר פרסום זימון האסיפה ,קרי ,עד ליום  20בפברואר .2020 ,ככל שהוגשה
בקשה כאמור ,קיימת אפשרות כי ושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתרי

ההפצה .מצא דירקטוריון החברה כי ושא שהתבקשו לכלול בסדר היום מתאים להיות דון
באסיפה הכללית ,תפרסם החברה סדר יום מעודכן לא יאוחר משבעה ) (7ימים אחרי המועד
האחרון להמצאת הבקשה להכללת ושא וסף על סדר היום ,עד ליום  27בפברואר.2020 ,
2.9

הודעות עמדה
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המיות של החברה היו עד עשרה )(10
ימים לפי מועד האסיפה ,הייו עד יום  9במרץ .2020 ,בעל מיה רשאי לפות לחברה ישירות
ולקבל ממה ,בלא תמורה ,את וסח הודעות העמדה ששלחו אליה .החברה תפרסם את הודעות
העמדה ,ככל שיהיו ,לא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר קבלתן .הודעת עמדה שתכלול את תגובת
דירקטוריון החברה אפשר ותוגש לא יאוחר מחמישה ) (5ימים לפי מועד כיוס האסיפה ,קרי עד
ליום  14במרץ.2020 ,
חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוי ,בלא תמורה ,קישורית לוסח הודעות העמדה ,באתר ההפצה,
לכל בעל מיות לא רשום המחזיק מיות באמצעותו ,לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום
פרסומן באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע ,לפי המאוחר ,אלא אם כן הודיע בעל המיות כי
אין הוא מעויין בכך ,ובלבד שההודעה יתה לגבי חשבון יירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד
הקובע.

 2.10ציגי החברה לעיין הטיפול בדוח
עורכי הדין יר דאש ,יהודה אהרוי או קרן כטיגל ממשרד הרצוג ,פוקס ,אמן ,מרח' ויצמן  4ת"א
)טל' ;03-6922020 :פקס ,(03-6966464 :הים ציגי החברה לעיין הטיפול בדוח זה.
 2.11המקום והמועד בהם יתן לעיין בדוח
יתן לעיין בדוח מיידי זה ובמסמכים הזכרים בו ,במשרדי החברה שכתובתם ברח' הברזל 19א
תל-אביב ,על-פי תיאום מראש עם המשה למכ"ל ומהל כספים ומטה ,גב' שרון גרשביין ו/או גב'
אסת עתבי סמכ"ל ,יועצת משפטית ,בטלפון  073-2331933בימים א' עד ה' ,בין השעות – 10:00
 ,15:00וזאת עד למועד כיוס האסיפה הכללית .כמו כן ,יתן לעיין בדוח באתר האיטרט של
רשות יירות ערך שכתובתו  www.magna.isa.gov.ilובאתר האיטרט של הבורסה שכתובתו
.www.maya.tase.co.il

בכבוד רב,
אלטשולר שחם גמל ופסיה בע"מ
ע"י עו"ד אסת עתבי ,סמכ"ל ,יועצת משפטית
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