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בע"מ (1966אפ -נובולוג )פארם  
 )"החברה"( 

 2020במרס  31
 

 

 לכבוד לכבוד
 רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

 באמצעות המגנ"א באמצעות המגנ"א

 

 א.ג.נ.,

 של החברה מיוחדתשנתית ודוח מיידי על כינוס אסיפה כללית הנדון: 

"(, בהתאם לתקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ותחברחוק ה)"  1999-בהתאם לחוק החברות התשנ"ט

"(, בהתאם תקנות הודעה ומודעה)" 2000-ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא על סדר היום(, התש"ס

"(, ובהתאם לתקנות ניירות תקנות הצבעה בכתב)" 2005-לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו

"(, ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה חות"תקנות הדו )" 1970-קופתיים ומיידיים(, התש"ל ת תערך )דו"חו

, 2020 מאיב 5, ' ג ביום"( אשר תתכנס האסיפה הכלליתמיוחדת של בעלי המניות של החברה )"שנתית וכללית 

   .14:00בשעה 

בה כל  1ועידה טלפונית יחת ש פרנס אווידאו קונשיחת  באמצעותס נתתכ יתפה הכללהאסיסיבות, נלאור ה

ה כוח  פמניות או מיועל ידי החברה לכל בעל ישלחו את זה. פרטי החיבור לשיחה המשתתפים יוכלו לשמוע זה 

דוא"ל או מספר הם כתובת ויצרף ל , במועד הנדרשהכוח טרם הישיבהייפוי או /לות ושישלח לה את אישורי הבע

יובהר, כי רק בעלי מניות אשר יחזיקו מניות של החברה במועד . תקשרותפרטי ההטלפון בו ניתן יהיה למסור לו את 

   (.03-6074422; פקס:03-6074444 :לבירורים ')טל להלן( יהיו זכאים להשתתף בשיחה 9הגדרתו בסעיף הקובע )כ

 הכללית האסיפה יום סדר עלש ההחלטות -' א חלק

 של החברה  לנושאי משרה מדיניות תגמולן לתיקו אישור  .1

מניות  בעלי ה על ידי האסיפה הכללית של של החברהושרה מדיניות התגמול א, 2017באוגוסט  7 םביו .1.1

 2017ביולי  31 סיפה מיוםמיידי על כינוס א פורסמה במסגרת דוח"(. מדיניות התגמול גמולמדיניות הת)"

ה המועד שבו הפכשנים מ 5חלוף , 2022בפברואר  22עד ליום  קףוהינה בתו (2017-01-065887)מס' אסמכתא: 

בה לקבוע לעניין החו)הקלות  ותהחבר תקנות( ל5)1 בהתאם לסעיף ,חברה פרטית לחברה ציבוריתברה מהח

 . 2013-דיניות תגמול(, תשע"ג מ

תיקון  מוצע לאשר, 2020במרס  18יום מ דירקטוריון החברהואישור , של החברהגמול ת ועדת התצמלבה .1.2

יים ודירקטורים קטורים חיצונהגמול של דירכך ש, םדירקטוריוסק בגמול הע מדיניות התגמולסעיף בל

וע כפי לגמול הקבי שיכהנו מעת לעת, יהיה שווה כפ או דמי ניהול,ם מקבלים שכר אינברה שים בחאחר

"( תקנות הגמול" ) 2000-סדירקטור חיצוני(, התש"קבע על פי תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לשי

 

 .לחץ כאן , קישור:16.3.2020ערך מיום  ניירותת בהתאם לעמדת סגל רשו  1

http://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%99%D7%9D/Corporations/Hodaot_segaL/General/Documents/HODAA160320_2.pdf
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ת עת לעדכן מי בהתאם לתקנות הגמול, כפי שיעוהמירב בין הגמול הקבוע לגמולבתוספת מחצית הפער 

 .יה מעת לעתחברה, כפי שתהבהתאם לדרגת הו

ממועד העובדה כי לאור  באופן ראוי ברהרצון לתגמל דירקטורים בחובע מן המנגנון הגמול נ ל המוצעהתיקון 

, הרחיבה החברה בצורה  2017בשנת  , עת הונפקה החברה לציבור,בחברהדירקטורים גמול האישור 

כתוצאה  .רכישת חברותבאמצעות והן  ה אורגניתחיבאמצעות צמ הן, ותחומי פעילותה היקפי את  תמשמעותי

ידם ללימוד צמ יםהנדרשהמאמצים והזמן יקף וה של הדירקטוריםחריותם אהיקף ן משמעותי ל באופגדמכך 

  .ריוןירקטוות הדשיבהנושאים שעולים לדיון על סדר יומן של י

  שינויים היהיה כדלהלן ) נוסחוכך ש יתוקןהתגמול דיניות למ 4, סעיף בהתאם להצעה תאם לאמורהב .1.3

 :מסומנים( מדיניות התגמולבביחס לנוסח  המוצעים

כפי שיכהנו   ,הגמול של דירקטורים חיצוניים ודירקטורים אחרים בחברה שאינם מקבלים שכר או דמי ניהול"

גמול והוצאות  כפי שיקבע על פי תקנות החברות )כללים בדבר בועקהגמול להשווה מעת לעת, יהיה 

קבוע לגמול פער בין הגמול הבתוספת מחצית ה "(תקנות הגמול)להלן: " 2000-תש"סהרקטור חיצוני(, לדי

מעת לעת ובהתאם לדרגת החברה, כפי שתהיה מעת לעת.   עודכן, כפי שי המירבי בהתאם לתקנות הגמול

ומחה דירקטור חיצוני מ ן האם הדירקטור הינו מומחה, בהתאם להגדרתובבחש יובאש וליכלעניין זה 

 " אות בהתאם לתקנות הגמול.הוצ החזרבתקנות הגמול. כמו כן, יהיו הדירקטורים האמורים זכאים ל

  י המניותלעפת בסי אעל ידי  ,מדיניות התגמוללכאמור התיקון אושר ילא ש כלבהר כי כ, מוספק למען הסר .1.4

עד לתום  למועד דוח זה,  נכון ,בחברה יימתיות התגמול הקחול מדינ, תמשיך לזה וןח זימפי דועל  ומנתהמז

 לעיל.  1.1תוקפה כאמור בסעיף 

 ים בחברה, כפי שהיו מעת לעתטורהמשולם לדירקקביעת הגמול  .2

ם צוניי ם חיטורידירקל גמול לאשר הענקת , מוצע לעיל 1ר בסעיף בכפוף לאישור התיקון למדיניות התגמול כאמו

 הגמול בגובה  ,ניהול דמי או שכר מקבלים שאינם יכהנו בה מעת לעת,המכהנים בחברה, וכפי שאחרים  דירקטוריםו

כפי , בתוספת מחצית הפער בין הגמול הקבוע לגמול המירבי בהתאם לתקנות הגמול הגמול בהתאם לתקנות הקבוע

רקטור האם הדי יובא בחשבוןיכול ש ין זהלעני מעת לעת.ובהתאם לדרגת החברה, כפי שתהיה  דכן מעת לעתועשי

רים האמורים כמו כן, יהיו הדירקטול. בתקנות הגמו "גדרת "דירקטור חיצוני מומחהבהתאם להו מומחה, הינ

 . בהתאם לתקנות הגמול חזר הוצאותזכאים לה

ונה פת כהלתקו  , עמי בן  דודמר ' מירי נוה ו גבשל החברה,  יםהחיצוני  םשל הדירקטורימחדש ים אישור מינוי  .3

 ים חיצוני םקטוריכדיר םבעבור שירותיה םלהולם שיש אישור התגמול לרבות בת שלוש שנים( שניה)נוספת 

, דוד בן עמי מרוגב' מירי נוה הראשונה של  םצפויה להסתיים תקופת כהונת, 2020י במא 14 ביום .3.1

  םייאשר את חידוש מינול מוצע  . ולכן,םישל החברה, בתום שלוש שנים ממועד מינוי םייחיצונ יםכדירקטור

 םת כהונה נוספת )שניה(, בת שלוש שניופתקל בחברה יםחיצוני יםקטורירכד, דוד בן עמי מרוגב' מירי נוה של 

 .  "(םהדירקטורים החיצוניי)להלן: "
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ה, הכל למיטב ידיעת החבר ,חות"דוהנות לתק 26כנדרש לפי תקנה  ,הדירקטורים החיצוניים אודות  טיםלפר .3.2

ל ים נוספים עתו "פרטתרשכו 2019לשנת  פתיהתקו לדוח הרביעי בפרק מפורטים, םיד לה עלנמסר כפי ש

 ה. ז דוח פרטים אלו נכונים גם למועד .ד"התאגי

  ן לחוק החברות, לפיה 241-ב)א( ו224הוראות סעיפים בהתאם ל ותעל הצהרחתמו  הדירקטורים החיצוניים .3.3

 דפרבנמצורף  צהרותיהםמהעותק , ים חיצוני ים טורכדירק םלמינויהתנאים הנדרשים  הםמתקיימים לגבי

  זה. ןמוזי דוחיחד עם 

כאמור  וההחלטה לעיל 1ל כאמור בסעיף גמוניות התמדיהתיקון ללאישור בכפוף ים וישור מינויף לאבכפו .3.4

  וגמול  תישנלגמול  , כך שיהיה שווההדירקטורים החיצוניים יהיו זכאיםגמול לו תהיעודכן , לעיל 2בסעיף 

פער בין הגמול הקבוע  מחצית הבתוספת  הגמולנות הקבוע כפי שיקבע על פי תקהתאם לסכום פות בהשתת

כפי שתהיה מעת ן מעת לעת ובהתאם לדרגת החברה, י שיעודכגמול, כפלגמול המירבי בהתאם לתקנות ה

 . ג'דוח זה הינו דרגה , אשר נכון למועד עתל

על  לעיל 2ההחלטה בסעיף או /ו לעיל 1כאמור בסעיף  ולהתגמ מדיניותלהתיקון אושר ילא ש כלכי כ ,מובהר .3.5

כפי   הקבוע ולגמליהיו זכאים ם הדירקטורים החיצוניי, זה פי דוח זימוןהמזומנת על  י המניותלעפת בסיאידי 

קבוע כ, לעת החברה, כפי שתהיה מעת מעת לעת ובהתאם לדרגת עודכן, כפי שיהגמולשיקבע על פי תקנות 

 . זהבחברה, נכון למועד יימת ול הקיות התגמבמדינ

כמקובל בחברה,  ונושאי משרה ריםקטוטוח אחריות דירהיכלל בביימשיכו ל חיצונייםהדירקטורים ה .3.6

 הרביעי בפרקא 29נה והכל כמפורט בתק פטור בתנאים המקובלים בחברהול ו להיות זכאים לשיפויוימשיכ

)מס'  2020במרס  19 ורסם ביום , כפי שפד"התאגיעל ספים ים נותו "פרטשכותר 2019לשנת  התקופתי וחלד

 . פניה הנכלל בדוח זה על דרך הה ,"(2019לשנת  הדוח התקופתי)להלן: " (2020-01-023188מכתא: אס

 . תיעשה בנפרד מהדירקטורים החיצונייםההצבעה לגבי אישור מינויו של כל אחד  .3.7

 חשבון מבקרה מינוי מחדש של משרד רואה .4

של  קרשבון המבכרואה הח, ר ושות'ברייטמן, אלמגור, זה –דלויט  אי החשבוןרו משרד מחדש של מינויואישור 

 .של החברה השנתית הבאה סיפה הכללית החברה עד לתום הא

קנון החברה, דירקטוריון החברה יקבע את שכרו של רואה החשבון המבקר של החברה )לאחר קבלת בהתאם לת

ורת, עולות ביקכרו עבור שירותים נוספים שאינם פאת שוכן  יקורתב פעולותעבור  המלצותיה של ועדת הביקורת( 

 החברה. ע אחרת על ידי האסיפה הכללית של בקנל אם לא והכ

שור  ואי שאינם דירקטורים חיצוניים( לתקופת כהונה נוספת) ם המכהנים בחברההדירקטורי מינוי מחדש של .5

  נאי כהונתם והעסקתםתעדכון 

, יו"ר(רמי דר ): ה"ה ם(,ם המכהנים בחברה )שאינם דירקטורים חיצונייקטוריהדיר של מחדש םימינוי אישור .5.1

ם האסיפה הכללית כהונה נוספת עד לתוופת לתק ,תי תלוי(טור בל)דירק יהונתן קפלןו , דורון שטיגרניתאי טל

, לפי  החברה השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתם בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון

 ."םהמועמדי"כונו יחד כל המועמדים למינוי מחדש המוזכרים לעיל י .וקדםהמ



 

 4 

הכל למיטב ידיעת החברה, כפי  ת,חו"ודהנות לתק 26מהמועמדים, כנדרש לפי תקנה ביחס לכל אחד  פרטיםל .5.2

 תושכותר 2019לשנת  התקופתי לדוח הרביעי בפרק מפורטים, מהמועמדים אחד כלשנמסר לה על ידי 

 .זה דוח פרטים אלו נכונים גם למועד .ד"תאגיעל ה נוספים םיפרט"

בחברה,  קטורקידו כדירלעיל חתם על הצהרה בקשר עם כישוריו ויכולתו לביצוע תפ םמועמדימהכל אחד  .5.3

 זה. ןזימו דוחיחד עם  בנפרדמהן מצורף עותק ברות ואשר ב לחוק הח224להוראות סעיף  בהתאם

ההחלטה בסעיף  או /ו לעיל 1ל כאמור בסעיף ניות התגמומדילון יקהתישור אלפוף כבישור מינויים וף לאבכפו .5.4

ממועד   (, יו"ר דירקטוריון החברהמר רמי דר ,עטלמ)  םהמועמדייהיו זכאים לו  גמולתהיעודכן , יללע 2

קנות הקבוע כפי שיקבע על פי תשנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכום לגמול  , כך שיהיה שווהמינויים מחדש

המירבי בהתאם לתקנות הגמול, כפי שיעודכן מעת לעת ל לגמון הגמול הקבוע בתוספת מחצית הפער בי הגמול

עדכון כי  מובהר, ג'.ו דרגה ה הינדוח ז, אשר נכון למועד היה מעת לעתהחברה, כפי שתובהתאם לדרגת 

ר שאושלגמול  זכאייות הלשיך החברה, אשר ימר הדירקטוריון יו", מר רמי דרל מתייחסהתגמול כאמור אינו 

  . 2017במאי  3החברה מיום של  לי המניותאסיפת בע על ידילו 

על   ,לעיל 2ו/או ההחלטה בסעיף  לעיל 1כאמור בסעיף  התגמוליניות דמהתיקון לאושר ילא ש כלכי כ ,מובהר .5.5

וריון דירקטיו"ר , מר רמי דר ,למעט)המועמדים , זה פי דוח זימוןהמזומנת על  י המניותלעפת בסיאידי 

מעת לעת ובהתאם לדרגת  עודכן, כפי שיולהגמקנות כפי שיקבע על פי ת הקבוע ולגמלם יהיו זכאי (החברה

 . זהבחברה, נכון למועד קבוע במדיניות התגמול הקיימת כ,  החברה, כפי שתהיה מעת לעת

להיות כמקובל בחברה, וימשיכו  ונושאי משרה ריםקטוימשיכו להיכלל בביטוח אחריות דיר המועמדים .5.6

  התקופתי וחלד הרביעי בפרקא 29נה רט בתקכמפו  והכל מקובלים בחברהפטור בתנאים הזכאים לשיפוי ול

 . ים נוספים על התאגיד"תו "פרטשכותר 2019לשנת 

 .תיעשה בנפרד מועמדיםד מהההצבעה לגבי אישור מינויו של כל אח .5.7

 דיון בדוחות הכספיים  .6

שנים עשר חודשים ה של ופתקל יני החברהעל מצב עני בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון)ללא החלטה( יון ד

 םוהינ  (2020-01-023188)מס' אסמכתא: 2020במרס  19, כפי שפורסמו ביום 2019דצמבר ב 31שהסתיימה ביום 

 בדוח זה על דרך ההפניה. ימוכלל

 הרוב הנדרש .7

  פים סעיעיל הינו הרוב הקבוע בסדר היום דלשעל  3-ו  1 פיםבסעי ההחלטות המנויותהרוב הנדרש לאישור  .7.1

תפים  רגיל של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשת , היינו, רובבהתאמה, לחוק החברותב( )239-ו  א)ב(267

 יים אחד מאלה:בהצבעה, ובלבד שיתק

או  במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה .7.1.1

לפי , יצונייםחוי הדירקטורים המינשור או באייניות התגמול מדהתיקון לאישי באישור  לי ענייןבע

שאינו  ן אישי יעט ענילמינוי הדירקטורים החיצוניים, ביחס למ) תפים בהצבעה משתהן, העניי
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במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו  (;כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה

לחוק החברות,  276סעיף ניין אישי יחולו הוראות לות הנמנעים; על מי שיש לו עבון קובחש

 שינויים המחויבים; ב

 שני עלה על שיעור של  לאלעיל  7.1.1 בסעיףהמניות האמורים  ליהמתנגדים מקרב בע ותקול סך .7.1.2

 ה.בחבר  עהההצב יותזכו ללאחוזים מכ

 קולות רגיל מכלל ובלעיל הינו רדיום ל סדר השע 5-ו 4 ,2 ההחלטות המנויות בסעיפיםהרוב הנדרש לאישור  .7.2

 הנמנעים. ן את קולותבעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, מבלי להביא בחשבו

 ין אישי יהודעה על ענ .8

המפורטות  החלטותאחת השר עם בקה לחוק החברות, בעל מניות המשתתף בהצבע 276בהתאם להוראות סעיף 

ני ההצבעה באסיפה או אם ההצבעה  כח, יודיע לחברה לפן אם באמצעות בא צמו ובי, בין אם בעלעיל 3-ו  1ים בסעיפ

הצבעה על ידי סימון בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם על גבי כתב ה -היא באמצעות כתב הצבעה 

בא כוחו ניה או הודיע בעל מ, אם לאו. לא ן אישי באישור ההחלטה על סדר היוםל ענייהוא בעל שליטה בחברה או בע 

 לו לא ימנה.א יצביע באסיפה וקוכאמור, ל

 המועד הקובע .9

לתקנות  3להוראות סעיף  בכפוףהשתתף ולהצביע באסיפה, זכות להמועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין ה

המועד "בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ) 2020 אפרילב 7, ' ג של יוםהצבעה בכתב, הינו תום יום המסחר 

 התקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו.  ואם לא", בהתאמה(. הבורסה"-" והקובע

 עהופן ההצבא .10

ן וכ י שלוחבכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באופן אישי או על ידבעלי המניות רשאים להצביע 

 באמצעות כתב הצבעה.

 אישור בעלות .10.1

, בעל מניה  2000-לית(, התש"סבאסיפה הכלך הצבעה ת במניה לצורבעלו)הוכחת בהתאם לתקנות החברות 

ות במרשם על שם החברה  מניה נכללת בין המניות הרשומ שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה

הצביע באסיפה באופן אישי, באמצעות יפויי כוח או ן למעוניי, ה"(בעל מניות לא רשום"להלן: ) לרישומים

ניה במועד הקובע, כנדרש רסה בדבר בעלותו במבואישור מאת חבר ה בעה, ימציא לחברהכתב הצ באמצעות

  "(.בעלות אישורלן: "על פי התקנות האמורות )לה

במניותיו בסניף  זיקהוא מח, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו לא רשוםבעל מניות 

לעניין זה   בקשהש זאת, ובלבד שאם ביקלוח בלבד, דמי המששל חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת 

ר  רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבמניות לא רשום  בעלתינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. 

 לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
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 כח  ייפוי הצבעה באמצעות .10.2

יות ין באסיפות כללימת ובכללית מסו באסיפה בין בעל מניות רשאי למנות שלוח להשתתף ולהצביע במקומו,

לפני   שני ימי עסקיםרה לפחות ובלבד שכתב הרשאה על מינויו של השלוח נמסר לחב של החברה באופן כללי,

  ף כתב ההרשאה צור, להמניות)כאשר ככל שמדובר בבעל מניות שלא רשום במרשם בעלי  אסיפהמועד ה

ת בחברה. האמור מניוייב להיות בעל אינו ח. שלוח זו ל דרישה אישור בעלות(, אלא אם כן ויתרה החברה ע 

 ולהצביע במקומו באסיפה. יחול גם על בעל מניות שהינו תאגיד, הממנה אדם להשתתף

א תאגיד יחתם בדרך הו הממנה יחתם על ידי בעל המניות או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם כתב ההרשאה

ר סמכותם של בדב כתב להנחת דעתהישור במסר לידה אש כי ייהחברה רשאית לדרוהמחייבת את התאגיד. 

ברה  מזכיר החלתקנון החברה.  17.2בסעיף  כתב ההרשאה יערך בנוסח המפורטהחותמים לחייב את התאגיד. 

שאה בנוסח שונה, ובלבד שהשינויים  הר בל כתב, לקם, לפי שיקול דעתםרשאי ואו דירקטוריון החברה יהי

לבד שיהיה מאושר על בשאה, וההר או עותק של כתבי קורמכתב הרשאה קבל רק החברה תאינם מהותיים. 

 י. ידי נוטריון או עורך דין בעל רשיון ישראל

 הצבעה באמצעות כתב הצבעה   .10.3

באמצעות כתב הצבעה.   יל,ורט לעאשר על סדר היום כמפ החלטותלכל ה ביחס להצביע רשאים ניותמ בעלי

גנ"א בכתובת: ל המא באתר ההפצה שן למצוהאמורה ניתהאסיפה נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה בגין 

www.magna.isa.gov.il  ובאתר הבורסה בכתובתwww.tase.co.il  אתר " ו"ההפצה אתרהלן: ")ל

 .", בהתאמה(הבורסה

סח כתב ההצבעה והודעות העמדה.  ת נו, בלא תמורה, אל ממנהלחברה ולקב ישירות בעל מניות רשאי לפנות 

ודעות העמדה באתר טרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והחבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלק

אם  אלאות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר בורסה, מניבעלי הההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם 

הודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד ד שהניין בכך, ובלבמעו נואיניות כי בעל המ הודיע כן

 קודם למועד הקובע.

 תב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה, הרשום לעיל. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כ

  לחברה  נשלח אם או בעלות אישור  לו צורף אם רק רשום לא מניות בעל לגבי תוקף יה יה בעהההצ לכתב

בעל מניות הרשום  לגבי תוקף יהיה ההצבעה לכתב. האלקטרונית ההצבעה כתמער באמצעות בעלות אישור

 או תעודת התאגדות. דרכוןעודת זהות, אם צורף לו צילום ת רקבספרי החברה, 

 . 2020אפריל  ב 26, ' א יוםנו: ימדה לחברה הת עהודעו  המועד האחרון למשלוח

, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי הוריון להודעות עמד רקטצאת תגובת הדירון להמהמועד האח

   .2020 אפריל ב 30, ' ה יום:  נוי יש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, המניות והדירקטוריון יבחר להג

 . 00:10שעה לא יאוחר מה , 0202 מאיב 5 , ' ג יוםנו: יהבעה לחברה תבי הצהמועד האחרון להמצאת כ

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
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 ניכתב הצבעה אלקטרו תהצבעה באמצעו .10.4

ט לעיל, באמצעות כתב הצבעה  בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפור

 "(.  אלקטרוני כתב הצבעה "הצבעה האלקטרונית )להלן: שיועבר במערכת ה

הבורסה  , זכאי לקבל מחבריב בע"ממניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל אב הניות שלזכותו רשומבעל מ

יוכל להצביע   חד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה, ולאחר תהליך הזדהות מאובטוקומספר מזהה 

להמציא  ו נדרשל מניה המצביע באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני, אינבע במערכת ההצבעה האלקטרונית.

: האלקטרונית הינה ההצבעה כתובת מערכת ר בעלות באופן המפורש לעיל.ולחברה איש

http://www.votes.isa.gov.il . 

ת ההצבעה  כבאמצעות מערעה הצבום המועד הקובע. הכתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בת

אז תנעל  (,08:00ה בשע , 2020 מאיב 5, 'ג ביום -)היינושעות לפני מועד האסיפה  6ית תסתיים נורטהאלק

 מערכת הצבעה האלקטרונית.

 קי ואסיפה נדחית ניין חו מ .11

חים בעצמם או נוכ בעלי מניות יהיו המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה יתהווה כאשר שני על פי תקנון החברה,

עניין  צבעה בחברה. ל יות ההמזכו 50%, והמחזיקים או המייצגים לפחות או באמצעות כתב הצבעה וחבאמצעות של

ות או יותר, י בעלי מניות אחרים, יחשב כשנ שלוח של בעלי מנימש גם כהמש ,ן חוקי, בעל מניות או בא כוחוימני

 ם הוא מייצג. יות אותבהתאם למספר בעלי המנ

, לאותו יום בשבוע הבאצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תידחה האסיפה ה מח חלפ

יקבע מקום אחרים כפי ש, שעה ואו ליום שתבוא על כך הודעה נוספת, ימבל מקום ה השעה ולאותולאות

 נמצא. לא ראשונהפה הלשמם נקראה האסי , ובאסיפה הנדחית ידונו בענייניםהודעה לבעלי המניותהדירקטוריון ב

ת ואו באמצע על ידי בא כח צמו אוכאמור, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בע הנדחיתמניין חוקי באסיפה 

סה על פי דרישת בעלי מניות, נדחית, למעט אם כונלאסיפה הכללית ה הקבועה בתום השעה , מניין חוקיכתב הצבעה

  10%מייצג לפחות או כוח או באמצעות כתב הצבעה, והמחזיק  י באח בעצמו או על ידשאז בעל מניות אחד הנוכ

 .יין חוקמזכויות ההצבעה בחברה יהווה מני

 םלסדר היו  הוספת נושא .12

ה תומצא לחברה עד שבעה  בסדר היום של האסיפברות לכלול נושא לחוק הח)ב( 66בקשה של בעל מניה לפי סעיף 

מתאים להיות נדון כי הנושא  ומצא דירקטוריון החברה מור,ה. הוגשה בקשה כאז מיידי ימים לאחר פרסום דוח

ם לאחר המועד האחרון להמצאת ימשבעה ימ לא יאוחרודכן יום מעסדר באתר ההפצה באסיפה, תפרסם החברה 

 אמור.קשה כב
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 ברהים על נציגיה של החיון במסמכים ופרטע .13

ר רן לאור, משנה למנכ"ל ומנהל  מעם עיל בתיאום מראש כאמור ל זה עומד לעיון במשרד החברה דוחעותק של 

ט של נתר האינטרבא פורסם גםוח זה משל ד . עותקוזאת עד למועד כינוס האסיפה ,(08-6604400)טל:  כספים ראשי

 . www.tase.co.ilבכתובת יירות ערך לנובאתר הבורסה www.magna.isa.gov.il תובת רשות ניירות ערך בכ

 

 בכבוד רב,

  ( בע"מ1966אפ -נובולוג )פארם

באמצעות: רן לאור, משנה 
 שילמנכ"ל ומנהל כספים רא
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