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      לכבוד      לכבוד 

 "( הבורסהאביב בע"מ )"-הבורסה לניירות ערך בתל   "(הרשותרשות ניירות ערך )"

   באמצעות מערכת המאיה  באמצעות מערכת המגנ"א 

 ג.א.נ.,

 

   2001- על פי תקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(, תשס"א מעודכןדוח עסקה הנדון: 

   של בעלי המניות של החברה מיוחדתוכן הודעה על זימון אסיפה כללית 

תקנות עסקה עם בעל )"  2001-בהתאם לתקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(, התשס"א

ערך "(,  שליטה ניירות  לתקנות  התש"ל  בהתאם  ומיידיים(,  תקופתיים  "(  הדוחות  תקנות)"  1970-)דוחות 

"( והתקנות על פיו, החברה מתכבדת בזאת להודיע על  חוק החברות)" 1999  -ובהתאם לחוק החברות, התשנ"ט

 22,  'ב11,  'הביום    "(החברהאלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ )"של בעלי המניות של    מיוחדת כינוס אסיפה כללית  

"(,  האסיפהאביב )"-, תל16, מגדל אלרוב, קומה  46במשרדי החברה, בשד' רוטשילד  ,  15:00, בשעה  2021  במרץ

    להלן. שעל סדר יומה הנושא המפורט

 

   :האסיפהשעל סדר יומה של  הנושאים

  העניין  בעל  מניות  לפיו,  החברה  לביןג'ורג'י אקירוב    מר   בין  Lockaעסקת    נשוא)א( מתווה ההסדרה  אישור  

או מכוח עסקת לוקה לצד תנאים ומגבלות נוספות,  /ו   בלוקה  כלשהן  חובותאו  /ו  זכויות   כל  תקננה  לא  בלוקה

מ  אחת  לפחות  בהתקיים  מכוחן  והחובות  הזכויות  כל  את  להעניק  תחזורנה  אלו  מניות  החלופות    2-כאשר 

)ב( עסקת המסגרת  לדו"ח  (2)ב()1.12-ו(  1)ב()1.12בסעיפים    המפורטות לגרוע מכלליות האישור  ומבלי  וכן,   ;

 .הכללית בנושא  האסיפהכמפורט בדו"ח נשוא זימון   הכל -)ד( לדו"ח 12האמורה בסעיף  

 

של עיקרי ההחלטה המוצעת בנוגע לנושא שעל   ותיאור  נוספים  פרטיםאו  /ו  העסקה  עיקרי  תיאור .1

 הכללית המיוחדת של החברה   האסיפהסדר יומה של 

 :רקע .א

אישרה האסיפה הכללית של החברה עסקת מסגרת, בין היתר בדבר ייסוד   2007ביולי  22 ביום .1.1

חדשה,    והפעלת "Locka Holding BV  "(Lockaחברה  או  בתחום  לוקה"  תעסוק  אשר   ,)"

המלונאות והנדל"ן מחוץ לישראל )אם בעצמה ואם באמצעות חברות בנות(, ובין השאר נקבעו  

בה ומימון פעילותה. במסגרת דוח העסקה, שאושר    Lockaל  התנאים להשקעות בעלי המניות ש

על ל- כאמור  ביחס  המייסדים  הסכם  הוראות  כי  נקבע,  החברה,  של  הכללית  האסיפה  - ידי 

Locka  "(המייסדים   הסכם)"  ו/או , כנזכר בדוח העסקה, בין השאר לעניין העמדת הלוואות 

 
כאשר מטעמי נוחות העדכונים מסומנים    שבכותר  מהמועדוהדו"ח המעודכן    4.2.2021: הדו"ח המקורי הינו מיום  ביאור  1

 באמצעות "סימוני מהדורה".
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תקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(, לערבויות ייחשבו כעסקת מסגרת בהתאם  

 "(. עסקת המסגרת)" 2000-תש"ס

להסכם    ובהתאםא'    נספחכ  המצורף  העסקה  לדוח  1.4.2  לסעיף  בהתאם  כי  יצוין  בתמצית

  אקירוב'ורג'י  ג(, מר  80%החברה )  --  ר, כי הצדדים להסכם המייסדים המייסדים נקבע, בין הית

יעמידו הלוואות בעלים לפי      --"(  השלישי  הצד( )"5%)  קשור  בלתי'  ג  וצד"(  העניין  בעל( )"15%)

ביחס ל"הון עצמי",    Locka  - בהתאם לדרישות והסכמות בין הבנקים המממנים ו  Lockaצרכי  

הב הלוואות  של  הכולל  שסכומן  של  ובלבד  סך  על  יעלה  לא  ארה"ב  10,000,000עלים    דולר 

. כמו כן, נקבע כי הצדדים יפעלו כמיטב יכולתם לשם "(המקסימלי  הבעלים  הלוואות  סכום)"

וכי    Lockaקבלת מימון בנקאי או מימון על ידי גורמים פיננסים חיצוניים לשם מימון פעילות  

  אמצעי מימון נוספים, יועמדו לה אמצעי מימון נוספים על ידי החברה  Locka -ככל שיידרשו ל

להלן הנזכר  ובדו"ח  המייסדים  בהסכם  העלויות    Locka.  כמפורט  מלוא  את  לחברה  תשלם 

הכרוכות בהעמדת ההלוואה לחברה על ידי הגורם המממן, וכן תשלם לחברה ריבית בשיעור  

. "(המרווח  תוספת)"  לשנה משיעור הריבית בו יחייב הגורם המממן את החברה   0.5%-הגבוה ב

האופן. באותו  יטופלו  הן  המימון,  להעמדת  ערבויות  שיידרשו  לעסקת  כן,  -כמו  ככל  בהתאם 

תוספת רווח בשיעור  בבתמורה לתנאי שוק ו  שנקבעהת מתמורת השירותים  ינהנ   החברהלוקה  

COST + 5% " :(.לחברה  המרווח)יחד עם תוספת המרווח" 

ראו את    (המייסדים  הסכם  בדבר)כולל    לפרטים נוספים והרחבה בדבר עסקת לוקה .1.1

מיום   החברה  של  מיום    7.6.2007דוח העסקה  לדוח  במצורף  דווח    אשר11.202019.כפי שגם 

מיום    מיידי (, דיווח  בהתאמה",  לוקה  עסקת"  - ו  " 2007"ח  דו, ""העסקה  דוח)"  א'  נספח כ"ב  מצ

לתקנות    22הכללית של החברה וכן את הפירוט ביחס לתקנה   האסיפהאישור   בדבר 22.7.2007

ומיידים(, תש"ל )דוחות תקופתיים  ערך  נוספים(  התקנות)"   1970-ניירות  )פרטים  ד'  בפרק   )"

 . "(2019 שנתי"ח דו)" ((.038112-01-2020)אסמכתא   2019לדוח התקופתי של החברה לשנת 

  21לפרק א' וכן תקנה    8.2.2נוספים בדבר לוקה, פעילותה ונתוני הפיננסים, ראו סעיף    לפרטים

  ליום   הרבעוני, את הדו"ח הכספי  2019- , את הדו"ח הכספי השנתי ל2019לפרק ד' לדוח השנתי  

  ( מיליון יורו30.213)  הינו לוקה של העצמי  ההון כאמור 3  רבעון"ח דו למועד לרבות 30.9.2020

 . ללוקה ביחס  ןנתונים ושווי נכסים מוערך מעודכ  6בהערת שוליים ראו  וכן

ביום   .1.2 הנהלת החברה,  הנ"ל, החליטה  להגביל את עצמה  9.7.2009בהמשך לעסקת המסגרת   ,

"(. הסדר זה אושר  ההגבלות)"  2בקשר עם העמדת הלוואות ו/או ערבויות מכח עסקת המסגרת

 
, להגביל את עצמה בקשר עם העמדת הלוואות ו/או  9.7.2009הנהלת החברה, ביום    החליטה"ל,  הנ  המסגרת  לעסקת  בהמשך  2

ערבויות מכח עסקת המסגרת. תקרת יתרת סכומי ההלוואות )בניכוי החזרי הלוואה( וסכומי הערבויות שתעמיד החברה  

מיליון אירו   80על: )א( , כאמור לעיל( לא תעלה 30.9.2009)מעבר לסכומים שהועמדו עד ליום  Lockaלהמשך פעילותה של 

מיליון אירו עבור    250מיליון לירות שטרלינג עבור העסקה בלונדון; )ג( סכום נוסף של    190עבור העסקה באמסטרדם; )ב(  

, כאמור לעיל, או חמש שנים ממועד החלטת  Lockaעסקה או עסקאות עתידיות, בהתאם להמשך פעילותה המתוכננת של  
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ועדת   ידי  והעל  מיום  הביקורת  החברה  של  מיידי  דו"ח  ראו  נוספים  לפרטים  דירקטוריון. 

",  2009"ח  דו)"   'ב  נספחכ מצ"ב    אשר11.202019.כפי שגם דווח במצורף לדוח מיום    9.7.2009

בפרק ד' )פרטים    לתקנות  22פי תקנה    עלוכן הפירוט    "(המסגרת"ח  דו: "2007"ח  דו   עם  וביחד 

 . 2019 שנתי ח "לדולשנתתקופתי לדוח הנוספים( 

 ."לוקה עסקת: "להלן  יחדיו ייקראו  וההגבלות לוקה עסקת

)בהתאמה(, אישרו פה    2014למרץ    23-ו   17דירקטוריון בישיבותיהם מימים  הועדת הביקורת ו  .1.3

לוקה ולהאריך את ההתקשרות    עסקתאחד, שלא לממש את אפשרות היציאה של החברה מ

  עמדהשנים, באופן שעסקת לוקה )כולל ההגבלות וכן עסקת המסגרת(    3לתקופה נוספת של  

)אסמכתא    23.3.2014. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  2017בתוקף עד יולי  

2014-01-021441  .) 

אישרו פה    )בהתאמה(,  2017רץ  למ  28-ו   16דירקטוריון בישיבותיהם מימים  הועדת הביקורת ו  .1.4

ולהאריך את ההתקשרות    עסקתאחד שלא לממש את אפשרות היציאה של החברה מ לוקה 

שנים, באופן שעסקת לוקה )כולל ההגבלות וכן עסקת המסגרת( תעמוד    3לתקופה נוספת של  

  29.3.2017. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  2020יולי  ב  22  יוםבתוקף עד  

 (.2017-01-031821)אסמכתא 

"( מחזיקה:  לוקה   קבוצת)לרבות באמצעות חברות בנות( )"  Lockaלמועד דוח זימון זה,    נכון .1.5

בפריז, צרפת )המלון נסגר    St-Germainהממוקם ברובע    Lutetia)א( במלוא הזכויות במלון  

ים הגבוהים  לצורך שדרוג והסבה על מנת שיעמוד בסטנדרט   2014במהלך הרבעון השני של שנת  

והחל    2018מחדש באופן מדורג החל מחודש יולי    ונפתח הקבוצההמאפיינים את יתר מלונות  

שנת   כ  2019מתחילת  ובו  במלואו(,  מרכז    184  - נפתח  אירועים,  אולמות  וסוויטות,  חדרים 

ב )ב(  וספא;  מסעדות  כ  מלוןעסקים,  יש  ובו  "הקונסרבטוריום",  הולנד,    130  -באמסטרדם, 

וכ וחדרים  )ג  650  -סוויטות  יוקרה;  לחנויות  להשכרה  שטחים  רויאל"  מ"ר  "קפה  במלון,   )

בהיקף של    מסחר סוויטות וחדרים. הנכס כולל גם ספא, מסעדה ושטחי    160 -בלונדון, ובו יש כ

 אלף מ"ר.    24 -מ"ר, והינו בשטח כולל של כ  1,300 -כ

לדוח התקופתי של החברה    8ומלונות הקבוצה בחו"ל, ראו סעיף    Lockaנוספים על    לפרטים

 .  2019 שנתיח "לדו לשנת

 :הביניים תופתקו .ב

 
  מהמסגרת  נמוך   יהיה  שלעיל   מהעסקאות  אחת  עבור  בפועל  והניצול  במידהי המוקדם מביניהם.  (, לפ9.7.2009הדירקטוריון )

  לא  בפועל השימוש  עוד כל, לעיל המנויה  אחרת  בעסקה( שייווצר וככל)אם   חוסר לכיסוי  לשמש יכול"ל  הנ העודף , שנקבעה

 .לעיל כאמור  המסגרת  סכומי של הכולל  מהסכום  יחרוג
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שבין החברה    ביחסיםלהחלטת דירקטוריון החברה בקשר לבחינת המשך עסקת לוקה    בהמשך .1.6

הוק  -ועדה אד  הוקמה   20203  ביולי  22ביום    פגה  אשר,  "(העניין  בעל)"  אקירוב  'ורג'יגלבין מר  

' שמואל האוזר,  פרופ  הינם  שחבריה  דירקטוריונית  וועדהתלויה של דירקטוריון החברה  בלתי

-אד  ועדת)"  חיצוני  יועץ  בליווי  ,בחברה  דירקטורית,  לוין  ענת'  הגבו"ת בחברה;  דביו"ר הוועדה,  

"( אשר מטרתה לבחון את עסקת לוקה ולהגיש את המלצותיה בנוגע לעסקת לוקה כאמור  הוק

 . החברהלאורגנים הרלוונטיים בחברה, וזאת טרם זימון אסיפה כללית מיוחדת של 

,  2020ביולי    22פגה ביום    העניין  בעלבכך שעסקת לוקה ביחסים שבין החברה לבין    בהתחשב .1.7

נוסף לצורך גיבוש מסקנותיה והעברת המלצותיה לוועדת    הוק לפרק זמן - ולאור צרכי ועדת אד

לזמן אסיפה כללית מיוחדת בקשר    הנדרש החברה    בכך הביקורת והדירקטוריון וכן, בהתחשב  

בספטמבר    2  ביוםהוק,  -, ובהמשך להמלצת ועדת אד "(2020  לוקה  עסקת)"  עם עסקת לוקה 

לוקה במתכונתה    עסקתהארכת    את  החברההמניות של    בעליהכללית של    האסיפה   אישרה   2020

  22.7.2020מיום    דשים וח  4הנוכחית )כולל ההגבלות בעסקת לוקה( למשך תקופה קצרה בת  

ליום   ועד  לוקה(  עסקת  תוקף  ,  החברה  דירקטוריון  לאישור  בהמשך  וזאת,  22.11.2020)תום 

של    םמיידי  יםנוספים ראו דיווח, לפרטים  החברה  של  הביקורת  ועדת  של  ואישור  המלצה  לאחר

  - ו  (2020-01-079863  )אסמכתא:  28.7.2020זימון אסיפה כללית בנושא מימים    בדברהחברה  

 . (2020-01-085678)אסמכתא  27.8.2020

  ההגבלות וההתאמות הבאות בעסקת לוקה שחלו בנוסף להגבלות   נקבעו   "לנ ה  הביניים  בתקופת .1.8

  החברות  קבוצת  ידי  על  חדשים  נכסיםאו  /ו  מלונות  לרכישת  התקשרות  תתאפשר  לא: )א(  כאמור

  השקעות  לבצע   יהיה  ניתן  לא; )ב(  בעקיפין או  במישרין "( לוקה קבוצת)" לוקה  ידי  על   שנשלטת

כי    מובהר.  קיימים  מלון  בתי  של  חדשות  הסבותאו  /ו  חדשים  שיפוריםאו  /ו  בשדרוגים  חדשות

של לוקה או    שוטפים  ולצרכים  הרגיל  העסקים  במהלך  מימון  העמדת  מנועל  כדי  באמור  אין

; )ג( 4גבלות לגבי היקף המימון שיועמד על ידי החברה ללוקההחברות בת שלה )בלבד( ובכפוף ל

,  2020)עד שנה(; )ד( עסקת לוקה    קצר  לטווח   יחודשו  "להנ הלוואות שיסתיימו בתקופת הביניים  

אם וככל שתאושר תחול, בהתאם לתנאיה, רטרואקטיבית בתוקף מתום מועד עסקת לוקה,  

כפי שיפורט במסגרת זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה לאישור עסקת לוקה  

 .  "(הרטרואקטיבית ההתחול)"  2020

  פגה  העניין  בעל ביחסים שבין החברה לבין    "ל הנ  הביניים  בתקופת   לוקה   שעסקת   בכך   בהתחשב .1.9

צרכי  2020  בנובמבר   22ביום   ולאור  אד   החברה ,  וועדת  הביקורת  -)לרבות  ועדת  הוק, 

זמן נוסף לגיבוש החלטה בנוגע לעסקת לוקה ביחסים שבין החברה לבין   לפרקוהדירקטוריון(, 

הכללית של בעלי המניות של החברה את    האסיפהאישרה    2020בדצמבר    28  ביום,  העניין  בעל

 
 , לפיה לא  2019( ממהלך חודש מאי  14א.101בעמדת סגל רשות ניירות ערך במסגרת שאלות ותשובות )שאלה מס'    בהתחשב   3

)ומבלי    החברה  של  המניות  בעלי  של  הכללית   האסיפה  לאישור  להביאה   מבלי  מסגרת  כעסקת  העסקה  את  יותר  להאריך  ניתן 

  רכה הוא  העסקה  מכן לאחר  כי  יוער   הרשות(.  באתרלגרוע מהתוקף המשפטי נורמטיבי של עמדות הרשות, כקבוע בין היתר  

 .11.3.2021 ליום עד  בתוקף  הינהזה  למועדו לעת  מעת
 מיליוני אירו.   20-כ, היתרה הבלתי מנוצלת של המימון על פי המגבלות בעסקת לוקה הינה  30.9.2020: נכון ליום ביאור  4
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תקופ  )הראשונה(,  הביניים  לתקופת   ביחס  שאושרה   מתכונתב  לוקה  עסקת   הארכת   ת למשך 

ם תקופת עסקת לוקה בתקופת הביניים( ועד  )תו  22.11.2020  מיום  החל  נוספתקצרה    ביניים

ועדת  8.3.2021ליום   של  ואישור  המלצה  לאחר  החברה,  דירקטוריון  לאישור  בהמשך  וזאת   ,

דיווח  נוספים ראו  זימון אסיפה    בדברשל החברה    םמיידי  יםהביקורת של החברה, לפרטים 

   .(2020-01-116512)אסמכתא:  2020 בנובמבר 19  מיוםכללית בנושא 

, חלו  לעילזה    לדוח   .891  בסעיף   כמפורט הקבועות ביחס לתקופת הביניים )הראשונה(,    ההגבלות .1.10

ביחס לעסקת לוקה בתקופת הביניים הנוספת     תקופת   של  למועדים  הנדרשות  בהתאמותגם 

 .  הנוספת הביניים

ייקראו   הביניים  בתקופות  לעיל  המפורטות  וההתאמות  לוקה  "יחדיו)עסקת    לוקה  עסקת: 

 "(. הביניים בתקופת

 האסיפההנושא שעל סדר יומה של   ,בנושא לוקה העניין בעל מול  אל הסדרהאישור מתווה  .ג

 :)"מתווה ההסדרה"( הנוכחית

ספטמבר    במהלך .1.11 אד2020חודש  ועדת  מסרה  הרלוונטיים  -,  לאורגנים  המלצותיה  את  הוק 

הדילול'    בדבר  ,החברה  יועצי  עם  בדיקות  להשלמת  בכפוף,  בחברה בסעיף    כמפורט 'מתווה 

האורגנים הרלוונטיים בחברה,    בידי  שאושר  הדילולמתווה    ."(הדילול  מתווה)"זה    לדוח)ב(  1.19

  עםמתווה הדילול ותנאיו    על י היועצים המשפטיים לנהל מו"מ  ' האוזר בליוו פרופהסמיכו את  

אשר הינה  (  לל החזקות עסקי ביטוח בע"מ)כבעלת המניות    נציגי  עם  לרבות  ,השונים  הצדדים

  קיום)במידה והיא מצביעה( נדרש לצורך    ואישורה  הרוב מקרב בעלי מניות המיעוט בחברה

המיוחד   הרוב  "  " המהותית  העניין  בעלת  צוות)"דרישת    לפי ",  המהותית  העניין  בעלת או 

העניין    מתווה   להעברת   ובהמשךהמגעים    במסגרת .  (העניין בעלת  לצוות  החברה  של  הדילול 

פרופ'     נמנים  עליו  ,המהותית  העניין  בעלת  מצוות  13.10.2020  ביוםהמהותית, נשלחה לחברה  

  ביןעו"ד שותפים בכירים במשרד המייצג את בעלת העניין המהותית,    2-ו   עופר רוני )אהרון(  

,  החברהבעלת העניין המהותית כהצעה שאם תוצע על ידי    צוות ידי  - על  שהוגדרה היתר הצעה  

להמליץ לחברי ועדות ההשקעה של קרנות כלל ביטוח לתמוך   יוכלו  המהותית  העניין בעל צוות

הדילול    (."כלל  דילול  מתווה)"  כךב מתווה  של  עקרונות  אותן  על  מבוסס  כלל  דילול  מתווה 

  .לדו"ח זה 5.4 סעיף וראו זה"ח לדו)ב( 1.19 בסעיף מפורטכ

 . פרי  נשאו  לא המהותית  העניין בעלתהממושכים עם   המגעים

  במגעים   ההצלחה  היעדרכאמור ולאור    הדילול  למתווה  ביחס  שבוצעו  בדיקות  השלמתל  בהמשך .1.12

העניין  גובש,  המהותית  העניין   בעלת  צוות  מול  אל בעל  בהסכמת    ,(לעיל)כמוגדר  בחברה,, 

 : כדלהלן, אישור האסיפה לאחרשיכנס לתוקף בסמוך   המעודכן  המתווה

או מכוח עסקת /ו  בלוקה  כלשהן  חובות או  /ו  זכויות  כל  תקננה לא  בלוקה  העניין  בעל  מניות (א)

ההוראות הבאות: )א( בעל העניין לא יוכל למכור    ויחולו,  "("(. בעל העניין  מניות לוקה )"

)ב( לא    ;  (זה  לדוח )ב(  1.12  סעיף  מהוראות   לגרועו/או להעביר את מניות בעל הענין )מבלי  

  כל  לבצעאו  /ו  החלטה   כל   לקבל או  /ו  בלוקה  יה תחול על החברה כל מגבלה באשר למניות 
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מקרה כאמור המגבלות החלות  מובהר כי ב  כאשר  )מכירת פעילות, מיזוג וכו'(  בלוקה  פעולה

; )ג( במקרה של מכירת חברת לוקה, בעניין  תיוותרנה   למתווה   בהתאם   העניין  בעל  מניות  על

הזכות )   ,נוסף  צד  בהסכמת  צורך  ללא,  לחברה  העניין  בעל  מניות  מכירת   Dragלכפות 

Along  )בלבד  העניין  בעל  מניות  של   הנקוב  הערך  תשלום  כנגד  לוקה   חברת  ממכירת  כחלק 

  שיתקבל  ככל  לפועל  ההסדרהאת מתווה    להוציא  מנת  עלש  יצוין   זה  לעניין  .(זניח)סכום  

, בהתאם ליועצי החברה והסכמות הצדדים, יידרשו הצדדים נשוא דו"ח זה  האסיפהאישור  

ולעדכן    "( לוקה  להסכם  תוספת)"  להתקשר בתוספת להסכם המייסדים של עסקת לוקה

בהתאם   "להנ  ההסדרהאת מסמכי ההתאגדות של לוקה באופן שישקף ויאפשר את מתווה  

מנגנון    תמצית  תובא, כאשר לעניין זה  .על לוקה ועסקת לוקה  לדינים הרלבנטיים החלים

  ותעגן   תסדיר   לוקה   להסכם  התוספת: )א( החברה  שקיבלה   ליעוץ בהתאם  ההסדרהמתווה  

ו1.12את ההוראות הקבועות בסעיף   זה  )ב(-)א(  )ב(  לדוח  (  הולנדית)חברה    לוקה  תקנון; 

הוראות הסכם המייסדים והתוספת  דרך ההפניה    עליחולו    כי  תנייה   תווסףתש  באופן  יתוקן 

 להסכם לוקה.  

העניין    מניות (ב) הזכויות    תחזורנהלא  בעל  כל  את  באחתמכוחן  והחובותלהעניק  אלא   ,  

 (:  בלבד) הבאות מהחלופות בהתקיים לפחות אחת

נשוא דוח    האסיפהממועד אישור    חודשים  12שבעל העניין בחברה, עד תום    במקרה ( 1)

יבקש להימנע מהדילול נשוא מתווה ההסדרה )הגם שאין לו    "(הזכאות  תקופתזה )"

)בין בעצמו    הזכאותכל חובה לכך בהתאם לדין או בהתאם לעסקת לוקה( ניתנת בידו  

לצד    מניותיו   מכירתצד ג', לרבות מי שירכוש ממנו  באמצעות  לרבות)  אפשרותהובין  

שהחברה צד    וללא)   ובמישרין בפועל  להעמיד(  כאמור  מימון  שיעמיד,  חלקן  או  כולן,  ג'

פרו  חלקה  את(  לכךאחראית    או לוקה  וזאת  15%)  להחזקותיו  רטה -במימון   ,)

  ידי החברה ללוקה )ערבויות, מימון-על  (5)ו/או יועמד   בהתאמה לאופן המימון שהועמד

, בהתאם לנתונים שבידי  31.12.2020נכון ליום    כאשר  (6( 'וכו  בעלים   הלוואות,  בנקאי

 
 חובה   גם: מובהר כי במקרה של מימוש הזכאות כאמור תחול ביאור  5

תנייה ו/או  ולא נקבע    (ולנד)ה   המייסדים  הסכם  של  הדין  הוראות  תחול  עליהלהמשיך להעמיד מימון יחסי כאמור    חוזית

 . סנקציה נוספת מעבר לדין

יידרש כי החברה    ,הזכאות  את  ליישם  מנת  על: )א(  לוקה  של  פיננסים  נתונים  בדבר  וגילוי  הזכאות  יישום  אופן  בדבר  ביאור  6

לסוג המימון    ובהתאמה   העניין  בעלמניות    בשיעור   בהתחשב  העודף   המימון   בגיןתוחלף במימון לוקה כדי החלק היחסי  

ערבויות,   )ב(    בעלים  הלוואות ,  מימון)היינו,  לא    בהתאם,  31.12.2020  ליום  נכון וכו'(;  )נתונים  החברה  שבידי  לנתונים 

( הכולל שמעמידה החברה  ללוקה  המקסימלי  הבעלים  הלוואות  לסכום)מעבר    העודףהמימון    סךמבוקרים ולא סקורים(,  

-כעל סך של    עומדהמיוחס למימוש הזכאות )כולל ערבויות(    והסכום,  אירו  מיליון   585- כ)כולל ערבויות( עומד על סך של  

, בהתבסס על טיוטות  31.12.2020ליום    ,מכך  הנגזר   העצמי   וההון ,  לוקה  נכסי   של   הצפוי   המוערך  שוויה; )ג(  אירו   מיליון   7.78

, אלא  מסוקריםאו  /ו   מבוקרים   דוחות  פי   על   ולא סופיות,    שמאויותעל    מבוסס   לא "ל  הנשל נכסי לוקה )מובהר ש  שמאויות 

  במסגרת  שיפורסם  כפי   בפועל   העצמי   וההון   שווי ה  בדבר  וודאות   כל   ואין שהתקבלו בידי החברה,    שמאויותעל פי טיוטות  

  לירות  מיליון   302.5  של  סך   על  עומד( שווי מלון קפה רויאל כולל יחידות המסחר הצמודות  1: )(2020  לשנת  החברה  דוחות 
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החברה )נתונים לא מבוקרים ולא סקורים(, הסכום המיוחס למימוש הזכאות )כולל 

  העניין  בעל   מניות   אז   וכי ,  "(הזכאות)"  מיליון אירו   87.7- סך של כ ערבויות( עומד על  

צורך    בלוקה   ממניות  הנובעות  הזכויות   כלל  את  להקנות יחלו    מאליהן   יחולו ללא 

,  ככל שהזכאות לא מומשה  בתום תקופת הזכאות  כי  יובהר .  7נוסף   כלשהובאישור  

   .מאליה תפקע  בחברה העניין בעל  של האמורה  הזכאות

  לחוק   בהתאם   הנדרשים   האישורים  כל   ( זמן  מגבלת)ללא    עת  בכל  ו יתקבלש  במקרה ( 2)

הכללית של החברה בהתאם לפרק החמישי    האסיפה אישור    יתקבל  לרבות ,  החברות

  האסיפה ידי  -שיקבעו על   תנאיםל  בכפוף  הכלוובתנאים   החברות לחלק השישי לחוק  

 .  הכללית האסיפהשל  ולפי שיקול דעתה הבלעדי ,שיקבעו וככל אם  ,הכללית

לפני ביצוע כל חלוקה    לרבות ,  תשלומים  לקדימות  בנוגע   הקיימים  ההסדרים  לחול  ימשיכו  (ג)

  היחסי  לחלקה  מעבר  החברה  הלוואות  פירעון: )א(  דלהלן,  התשלומים  מפל  פי   על בחברה,  

בסעיף    המקסימלי  ההלוואות  סכום   נשוא   הבעלים  הלוואות   לסכום)מעבר     1.1האמור 

-)פרו  יחסי  ובאופן(  דולר  מיליון  10)  המקסימלי  הבעלים  הלוואות  סכום  פירעון לדוח(; )ב(  

 .מניות בעל כלידי -על שהועמד הסכום לשיעור( טהר

לב לבקשות שהתקבלו בחברה    ובשים  שקיפות  מטעמי,  החברה  של  התאגידי  בממשל   בהתחשב (ד)

  בחברה  השליטה  לבעל  עודפת  זיקהסבורה שאין    החברהש)הגם  לאחר פרסום מתווה ההסדרה  

  במהלך ,  (להלן"ק )ה(  בס  לאמורובין היתר בשים לב    )א(1.12  בסעיף  האמור  יישום   לאחר  לרבות

הזכאות   המסגרת'  תחול תקופת  ו/או    העמדתש  באופן,  'עסקת  ערבויות  ו/או  הלוואות 

 
כולל    לוטסיה ( שווי מלון  2; )30.9.2020  ליום   נכון   השווי  הערכת   לפי   שטרלינג  לירות  מיליון  317.5  של  סך  לעומת  ,שטרלינג

( שווי מלון  3; )30.9.2020ן יורו לפי הערכת שווי נכון ליום  מיליו  416לעומת סך של    , מיליון יורו  418עומד על סך של    ניטין מו

של    קונסבטוריום  סך  על  יורו  167עומד  ליום    , מיליון  נכון  שווי  להערכת  בהתאם  לשוויו  )30.9.2020בדומה    כנגזר  (4; 

( מיליון יורו  30.213)-כ של סך מיליון אירו, לעומת ( 41.5)-כ  על לעמוד צפוי המוערך  לוקה של העצמי  ההוןמהנתונים הנ"ל, 

 . 30.9.2020 ליום הרבעוני "ח הכספי דובהתאם ל

 , יצוין כי בתקופת הזכאות לא יחולקו רווחים כלשהם בלוקה.  6: בשים לב להבהרה בס"ק )א( להלן וכן באמור בה"ש  ביאור  7
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נוספים    9אירו   מיליון  250, ולמען הסדר הטוב תחת קביעת תקרה של עד  קהלטובת לו  8שירותים 

  1.1  בסעיף  קבועכ  והתמורה  המימון  למנגנון  בהתאם  במהלך תקופת הזכאות,לקיים    מעבר

זה תמומש    ככללרבות    לדו"ח  מסגרת  ייחשבו    ,10לחברה   המרווח   כנגדשהזכאות  כעסקת 

התש"ס עניין(,  בעלי  עם  בעסקאות  )הקלות  החברות  לתקנות  שיועמדו    2000-בהתאם  וככל 

, מעת לעת, לא יידרש אישור  לוקההלוואות ו/או ערבויות ו/או יינתנו שירותים על ידי החברה ל

אסיפת בעלי המניות של החברה, אולם יידרש אישור מוקדם של דירקטוריון וועדת הביקורת  

של החברה, לכל אחת מפעולות אלו. עם קבלת אישור לביצוע הפעולות כאמור, תפרסם החברה  

- ם( התש"ללתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיי  (5א)37דו"ח מיידי בהתאם לתקנה  

"ח  דו  נשוא  המסגרת  עסקת  למנגנון  בהתאם  הינו  האמור  המנגנון.  "(המסגרת   עסקת)"  9701

 מצורף.ה 2007"ח  בדו כמובא 2007

-ו  4.1  בסעיפים  מפורטנקבע בין היתר בהתחשב ב  2007נשוא דו"ח    לחברה כי המרווח    יצוין 

וכן    2007לדו"ח    1.16. השירותים  ינהנ  החברה)א(   יוסף:היתר    ביןהמצורף,  מתמורת  ת 

ו  שנקבעה שוק  לתנאי  בשיעור  בבתמורה  רווח  )ב(  COST + 5%תוספת    נהנית   החברה ; 

  בנקידי  -על   מועמדים  הכספיםהעמדת ערבויות ו/או הלוואות )שבפועל    בגיןהמרווח    מתוספת

והינה    מרבית  בעלת  שהיא  בחברהערבויות(  ל  דומהב   נוהגת  ההלוואה  ובהתאם הזכויות בה 

  בין  בהתחשבלרבות כיום    חשיפהאו  / ו התקיים סיכון    לאחברת בת מהותית שלאורך השנים  

לחשיפה    בלוקה   החברה  של  בפועל  הזכויות  בהיקף  היתר יותר  קטן  סיכון  קיים  לחברה 

מהמימון מאשר הסיכון הגדול יותר שלא להמשיך ולקדם ולפתח את לוקה ועסקיה שהינה  

; )ג(  2019ח השנתי  "לפרק א' לדו   19.2אחד ממנועי הצמיחה של החברה כמפורט גם בסעיף  

דו"ח    המרווח במסגרת  עוד  נקבע  החברה;  2007לחברה  של  הכללית  האסיפה  )ד(   באישור 

 
  ובין  "שירותים על ידי החברה באמצעות עובדים מקבוצת אלרוב"   היינו ,  2007"ח  דו  נשוא  בעסקה  כקבוע   הינם  השירותים  8

  , 21  לתקנה   ביחס  הגילוי  רביעי   פרק  2019-ל  השנתי"ח  בדו   כמפורט ,  ובעל העניין, כאשר  הדירקטוריון  ר "יוהיתר, באמצעות 

נושאת    Lockaולהמשיך את ההסדר לפיו    העת   באותה מטעמי שמרנות וכדי לזכות את החברה, שלא להפסיק  כי    הוחלט

  כאשר (  2021שנים )עד אישור הדוח השנתי לשנת    3בחלק מעלות דמי הניהול המשולמים ליו"ר, וזאת לתקופה נוספת של  

ביחס לבעל העניין    כיו החברה   דירקטוריון "ר  יומהעלות בגין    %30-נושאת/מחויבת בכ  , Lockaפרסום דוח זה,    למועד   נכון 

, כך שיחס  העניין  בעל בעלות העסקתו של    Lockaלפיו יחושב יחס הנשיאה של    החברהובהתאם להחלטות קודמות של  

נכון    כאשר   מנוהלים(הנשיאה בעלות יהיה בהתאם למדד של מפתח הכנסות מהחדרים של המלונות )חלף מפתח של חדרים  

  נוספים לפרטים  .העניין בעל מהעלות בגין  %46-נושאת/מחויבת ב Locka, ובהתאם למדד ההכנסות  למועד פרסום דוח זה

 .ההפניה דרך על  המובא, 21 לתקנה  ביחס   הפירוט,  רביעי פרק, 2019 השנתי בדוח הנכלל הפירוט  את ראו   והרחבה

תקופת הזכאות החברה לא תבצע השקעות בפרויקטים חדשים. הסכום האמור כולל סכומים המיוחסים   במהלך   כי יובהר   9

לוקה כמו של קבוצת  שוטפת  קיים  -לפעילות  מימון  להחלפת  החברה(  גם סכומים המיוחסים  של  בערבות  אינו  )שחלקו 

  גיוס   של  דרך   על במקרה של מימון    שנים למעט   3, ככלל מימון לתקופה קצרה שאינה עולה על  החברה  בערבות   חדש   במימון 

  בהתאםו   ללוקה   המימון   עלויות   מימון  הוזלת   לצורך זאת    וכל   (,שנים  8-כ)עד    יותר   ארוכה  להיות   יכולה   התקופה   אז   וכי 

כי    עוד   .החברה  דעת  ולשיקול   לוקה  קבוצת   של  העסקיים  לצרכים ,  זה  לדו"ח  1.1הינם, כמפורט בסעיף    התנאיםיובהר 

תשלם   וכן  המממן,  הגורם  ידי  על  לחברה  הכרוכות בהעמדת ההלוואה  העלויות  מלוא  לחברה את  תשלם  לוקה  לרבות: 

 ככל שיידרשו ערבויות להעמדת המימון, הן יטופלו באותו האופן. ו, המרווח תוספת  אתלחברה 

   .לחברה  המרווח  לתשלוםמבחינת ציבור בעלי המניות   נפקות  ןאיכי במידה והזכאות לא תמומש כי אז  מובהר   10
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גם תנאי עסקת לוקה; -המרווח לחברה נקבע גם בשים לב למכלול תנאי מתווה ההסדרה כמו

  ותנאים   התקשרות  משקפים,  לחברה  המרווחתנאי עסקת המסגרת הכוללים גם את    מכלול(  ה)

תנאים הוגנים    משקףהנסיבות    במכלול( המרווח לחברה  ו; )עסקאות  של  זה  בסוג  מקובלים

  משפחתו  ובני  השליטה  בעל  החזקות  שיעור  נוכח,  כלכלי  אריתמטי  במבחן(  ז)וסבירים;  

העניין בלוקה )קודם להחלת    בעל   החזקת  שיעור  וכן   בלוקה  החברה  החזקות  שיעור ,  בחברה

  העברת  פני   על  ללוקהערך    להעברת  אינטרס  של  אריתמטית(, נשללת אפשרות  ההסדרהמתווה  

קיימת לו    ואריתמטית, מירב האינטרסים של בעל השליטה הינם בחברה  היינו  .לחברה  ערך

 ;  בלוקה מאשר בחברה  סכומים   ימצאותעדיפות לה 

כי  מובהר (ה)(ג) ספק,  כל  הסר  למען  אישור  החל  ,  הממועד  ידי    הסדרהמתווה  האסיפה  על 

הזכאות  לאחרהכללית,  העניין    מניות  תקופת  מניות  בעל  עוד  ללא    יישארוהעניין    בעל)וכל 

)למעט תוספת להסכם    של עסקת לוקה  המייסדים  והסכם  לוקה  עסקת(,  חובות  או/וזכויות  

תהיה כל מניעה ולא יידרש כל   לא, כןו, כלשהן חובות  או/ולוקה( לא יקנו לבעל העניין זכויות 

ב התקשרות  ו/או  עסקה  לכל  ובכלל,  החברות  חוק  לפי  נוסף,  לוקה  אישור  לבין  החברה  ין 

  נוסף  אישור  כל  ידרשי( ובין היתר לא תהיה כל מגבלה ולא  לוקה  של  בת   תו חבר  עם )לרבות,  

  של  בת  חברת   כל ל  , )לרבות  ללוקה ידי החברה  -על   כלשהם '  וכו   ערבויותאו  /ו  מימון  להעמדת 

   (.לוקה

  : הבהרות

הביניים    תותקופב  לוקה  עסקתובשים לב לכך שבמהלך    ההסדרהמתווה    נוכח )א( 

)ובכלל( לא בוצעו חלוקות בלוקה, אזי אין רלבנטיות לתחולה הרטרואקטיבית  

   .(לעילזה  בדוח)כמוגדר 

  שמהווה   מתווה   הינו,  הכללית  האסיפה אשר מובא לאישור בפני    ההסדרה  מתווה  )ב( 

  בדוח הוק  -)בין היתר כמובא במסגרת עמדת וועדת אד  הדילול  ממתווה  אף  שיפור

  של   טובתהב(  1: )בהתחשב  ,בין היתר  ,העניין  בעל  הסכמת   את  קיבל,  (להלןזה  

)לוקה  לרבות  ונכסיה   החברה  באישור    (2;  לצורך    האסיפה הצורך  מיוחד  ברוב 

לוקה   מימון  העמדת  והמשך  לוקה  עסקת    למשבר היתר    ביןלב    בשים)המשך 

המגעים  (מלונאותה  תחום  ,לוקה  פעילות  תחום  על  והשפעתו  הקורונה לצד   ,

  למשטר  בהתאםווהמו"מ שקיימה החברה עם בעלת המניות המהותית כמתואר 

  מהותי   נזק   לגרום  עלולה   המימון  הפסקת  כאשר  -  החברות  בחוק  כקבוע  התאגידי

   .וללוקה  לחברה

  ההסדרה לוקה וגיבוש מתווה החברה ואורגניה בכל הקשור עם עסקת   התנהלות )ג( 

בפני   לאישור  מובא  תוך    האסיפה אשר  החברות,  חוק  להוראות  בהתאם  הינה 

  והמתואר   ההסדרהכן, מתווה  -שנלקחה בחשבון אך טובת החברה ונכסיה. כמו

  29.5.2019  מיום  הנגזרת  בקשת   הליךעולה בקנה אחד עם עמדת החברה ביחס ל
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)התנגדות החברה לרבות    30.5.201911  מיום  בדיווח  כמפורט "(  הנגזרת   הבקשה)"

בהתאם למשטר    הכללית  האסיפהבין היתר מחמת שהנושא נמצא בפני מדוכת  

( כפי שהובאה בפני כב' ביהמ"ש ואף מיישם את  התאגידי כקבוע בחוק החברות

מן   )התנגדות החברה כאמור(  בנושא הבקשה הנגזרת  עמדת החברה לביהמ"ש 

 הכוח אל הפועל.  

היתר    והינ   ונחיצותו  ההסדרה  מתווה  כי  מובהר  עוד )ד(    בממשל   בהתחשבבין 

את   לכבד  יש  כי  ועמדתה  החברה  של  ערך    עמדת התאגידי  ניירות  רשות  סגל 

, לפיה  2019( ממהלך חודש מאי  14א.101במסגרת שאלות ותשובות )שאלה מס'  

כעסקת מסגרת מבלי להביאה לאישור    לוקה  עסקתלא ניתן להאריך יותר את  

הכללית של בעלי המניות של החברה )ומבלי לגרוע מהתוקף המשפטי    האסיפה

הרשות( ובהתאם החברה    באתרנורמטיבי של עמדות הרשות, כקבוע בין היתר  

לוקה בעסקת  ובחברה(    רואה  בשוק  ומקובלת  נהוגה  פרקטיקה  )שמהווה 

היות   העניין  לבעל  וחובות  זכויות  שהקנתה בגין    תורם ש  פעילשותף    ולרבות 

ביום  , היינו  שנים  13-כ  לאחר  כפגה  ,ייחודים  מקצועיים  ערכים  עםלבניית ההון  

 .(הביניים בתקופותלוקה  סקתע )מבלי לגרוע מהארכות  2020  ביולי 22

  מבין   אחת  אף  עוד   וכל  הכללית   האסיפה   ידי   לע  יאושר  ההסדרה   ומתווה  ככל )ה(

זה  )ב(    21.1  בסעיף   המצוינות   החלופות ההחזקה  לדו"ח  שיעור  תתקיים, 

   .%294.1על  עמודיהאפקטיבי של החברה בלוקה 

בכך    מובהר ( ו) הכרוכות  הרגולטוריות  הנסיבות  נוכח  נולד  ההסדרה  מתווה  כי 

שלוקה הינה חברה בת פרטית של חברה ציבורית )החברה( ובעל העניין הינו צד  

קשור לבעל השליטה בחברה, ואין במתווה ההסדרה כדי לגרוע ממערכת היחסים  

לרבות    השלישי  הצד  לבין  החברה  שביןהסכם המייסדים    נשואהחוזית המחייבת  

  למעט ,  בכך  אין  ובהתאם  וכן;  לדו"ח זה  1.1מהוראות המימון כמפורט בסעיף  

 
יפו, תובענה ובקשה לאישורה כתביעה    - הוגשה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב    29.5.2019ביום    "...  11

מניות    269.5-ו  2018מניות משנת    181-נגזרת על ידי שני בעלי מניות בחברה האחים רוי ודניאל חכמי )מחזיקים, כנטען, ב
ל השליטה בחברה(, מנהל הפעילות המלונאית של החברה )מר ג'ורגי  (, כנגד החברה, יו"ר הדירקטוריון )בע2016החל משנת  

אקירוב, בנו של בעל השליטה בחברה( )"מנהל הפעילות המלונאית"( וכן כנגד חלק מהדירקטורים שכיהנו ו/או מכהנים  
, 2.7.20072בחברה )"הבקשה"(. עניינה של הבקשה הינה בעסקת מסגרת, שאושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום  

חדשה,   חברה  והפעלת  בLocka Holding BV ("Locka")ליסוד  מחזיקה  שהחברה  הפעילות    80%-,  מנהל  ממניותיה, 
ממניותיה, שתעסוק ברכישה, בניה, התאמה,    5%-ממניותיה וצד שלישי בלתי קשור מחזיק ב  15%-המלונאית מחזיק ב

-המלונאות בחו"ל, והכוללת הוראות בדבר השקעות בעלי המניות בהשכרה, מסחר ופעילויות נלוות בנכסי נדל"ן בתחום  
Locka  ומימון פעילותה, ומכוחה החברה מעמידה ל-  Locka  עסקת"( ערבויות ו/או הלוואותLocka  וזאת כנגד תשלום ,)"

back to back   ידי  -עלLocka    מרווח  לחברה של מלוא העלויות הכרוכות בהעמדת ההלוואה לחברה מגורם מממן ובצירוף
בפרק ד' )פרטים    22ובגילוי ביחס לתקנה   7.6.2007והכל כמפורט בדוח עסקה שפורסם ביום    - )ריבית( נוסף לטובת החברה  

)הכולל, בין היתר, פירוט טבלאי של הלוואות ו/או    31.3.2019כפי שדווח ע"י החברה ביום    2018נוספים( לדוח השנתי לשנת  
מכוח עסקת המסגרת(, המובאים בזאת על דרך ההפניה.    Lockaדי החברה לטובת  י-ערבויות ו/או שירותים שהועמדו על

אותה    15.11.2011ידי האסיפה הכללית, כי מאז יום  -לא אושרה כדין על  Lockaבתמצית, נטען בבקשה )כמוכחש( כי עסקת  
יהמ"ש להצהיר כי  עסקה לא הובאה לאישור האסיפה וכן כי העסקה הוארכה מעת לעת שלא כדין, ובין היתר מתבקש ב 

וכי החברה תפוצה    Lockaהעסקה הינה בלתי חוקית וליתן צו המורה למנהל הפעילות המלונאית להעמיד את חלקו במימון  
 ." בגין נזקיה הנטענים. החברה לומדת את התובענה )המוכחשת( ותגיש תגובתה לבית המשפט כנדרש
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  החברה   של  תביעהאו  /ו   טענה,  זכות  מכל  לגרוע  כדי,  ההסדרה  במתווה  כקבוע

   .השלישי הצד  ביןאו /ו עצמם לבין   בינם העניין בעלאו /ו

  ההסדרה   למתווה  ביחסזה  "ח בדו הנכלל  הפירוט  כי,  ספק כל  הסר למען , מובהר )ז( 

הוראות ו/או תניות המקנות זכויות    כל  בו  יהיו  לאו  ממצה  הינו  המסגרת  ועסקת

  הבהירות   ולמעןו/או חובות שאינן רשומות במסגרת דו"ח זה, לרבות, אך לא רק,  

כי,   המסגרת  ההסדרה  מתווה מ  לגרוע  ומבלי   למעט יצוין  תניות    אין,  ועסקת 

  לבין   בינם  העניין   בעלאו  /ו   החברהשל    טענות או  / ו  מזכויות   הגורעות   נוספות

וככל, לרבות בקשר    אם,  ו/או צד כלשהו כלפי משנהו  השלישי  הצד  ביןאו  /ו  עצמם

,  משפטיים  הליכים,  המסגרת  עסקת,  ההסדרה  מתווה מי מהצדדים,    זכויותעם  

 ועוד כיו"ב.   הנגזרת תתביע

 

 

 ומתן משא לניהול מיוחדת ועדה אודות גילוי: 101-23 משפטית'עמדה  ל בהתאם נוסף גילוי .ד

 :ערך ניירות רשות', שליטה בעלי בעסקאות

בחברה; הגב' ענת לוין,    "תדבהאוזר, יו"ר הוועדה,    שמואל : פרופ'  12הוק - אד  ועדתזהות חברי   .1.13

  רביעי   פרקל  26דירקטורית בחברה. לפרטים בדבר חברי הוועדה, ראו את הפירוט ביחס לתקנה  

 . ההפנייההמובא בזאת על דרך  2019של החברה לשנת  השנתי  לדוח

מחברי   .1.14 למי  יש  לבעל    הוק-אד  ועדתהאם  לחברה,  אחרת  זיקה  לרבות  בעסקה,  אישי  עניין 

, למעט היותם דירקטורים בחברה )הגב' ענת  אין:  קה, ומהות ענין זההשליטה בה או לצד לעס

 לוין הינה דירקטורית בחברה ומר שמואל האוזר הינו דירקטור בלתי תלוי בחברה(. 

וסמכויותיה, האם   הוק-אד  ועדת, לרבות ציון הגורם שהחליט על הקמת  הוק- אד  ועדתסמכויות   .1.15

הוסמכה לבחון חלופות לעסקה המוצעת, והאם הוסמכה לבחור ולשכור יועצים    הוק-אד  ועדת

   :נפרדים

 . דירקטוריוןה  :הוק-אד ועדתשהחליט על הקמת  הגורם

האפשרויות  :  הוק-אד  ועדת  סמכויות השלכות  את  החברה,  של  המבט  מנקודת  לבחון,  )א( 

חברה בעסקת לוקה  השונות העומדות בפני החברה ובכללן האם יש להאריך את התקשרות ה

צורך   יש  והאם  לוקה  לעסקת  הקיים  המתווה  את  לבחון  )ב(  ההתקשרות;  את  להפסיק  או 

לנהל מו"מ עם הצדדים להסכם   לפי שיקול דעתה,  )ג(  לנסיבות;  עם   בקשרבעדכונו בהתאם 

 . )ד( להיפגש עם כל גורם שתראה לנכון -ועסקת לוקה או לקבוע קווים מנחים למו"מ כאמור;  

 
 ,  הדירקטורים  שארהוק  -אד  ועדת  חברים  הינם  אשר"ת(,  דב)  האוזר  אלשמו   ומר  לוין  ענת'  הגב,  הדירקטורים  למעט, כי  יצוין  12

 בקשה הנגזרת. ל צד  הינם  החברה  של החיצונים  הדירקטורים  לרבות
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למנות יועצים לסיוע  ו  לבחורהוסמכה    הוק-אד  ועדת : כן.  נפרדים  יועצים  ולשכור   לבחור  הסמכה .1.16

בבחינת הנושא שעל סדר יומה ככל שתידרש לכך בהתאם לשיקול דעתה, לרבות יועץ משפטי,  

ו/או יועץ מס. הוועדה מינתה את פרופ' אסף חמדני כיועץ   יועץ כלכלי  יועץ לממשל תאגידי, 

 . הוק-אד לוועדתחיצוני 

בעבודתה, תוך ציון אם יש להם    הוק-אד   לוועדתזהות יועצים או נותני שירותים אחרים שסייעו   .1.17

עניין אישי בעסקה לרבות זיקה אחרת לחברה, לבעל השליטה בה או לצד לעסקה, ומהות עניין  

, שאין לו עניין  הוק-אד  לוועדתמינתה את פרופ' אסף חמדני כיועץ חיצוני    הוק-אד  ועדת:  זה

  לוועדה  וייעץ  סייע  מר אודי רוזנברג, מנכ"ל גיזה רוזנברג אבןכן,  - כמואישי או זיקה כאמור.  

הוועדה החליטה לשכור את  , כי  יצוין  "(.הכלכלי  היועץ )"  היבטים כלכליים ל  נוגעב   מבחינתה

היכרותו לנוכח  לתגובת  ש  אף  על   לוקה  עסקתעם    שירותיו  מומחה  חו"ד  העניק  רוזנברג  מר 

 בקשת הנגזרת. להחברה 

להבטחת אי תלות עבודתה,    (או החברה)  הוק-אד  ועדתתיאור תמציתי של הסדרים שקבעה   .1.18

היעדר   להבטחת  וכן  בעבודתה,  אותה  ששימש  המידע  וסודיות  דיוניה  סודיות  על  לשמירה 

  ועדת: חברי  מעורבותם של בעלי העניין בעסקה בדיוניה, בנתונים המוצגים לפניה ובהחלטותיה

מינוי  החליטה על    הוק-אד  ועדתהינם בלתי קשורים לבעל השליטה או לבעלי עניין;    הוק-אד

לחברה;   או  השליטה  לבעל  קשור  בלתי  בכיר  חיצוני  זהות    הוק- אד  ועדתיועץ  על  החליטה 

נוכחות בעל השליטה, בעלי עניין או    ללא  התקיימו  הוק-אד  ועדתלוועדה; ישיבות      היועצים

 . הוק-אד ועדתנושאי המשרה, אלא בהתאם לבקשת 

שביצעה   .1.19 המהותיות  הפעולות  המידע  הוק- אד  ועדתתיאור  סוגי  ציון  פעלה;  בו  הזמן  ומשך   ,

בעבודתה, לרבות ציון חוות דעת מקצועית    הוק- אד  ועדתוהנתונים המהותיים אשר שימשו את  

התייחסות   תוך  המוצעת,  לעסקה  שנבחנו  המהותיות  החלופות  ציון  לה;  הוגשה  אשר 

ידי  -לבחירה בחלופה הרלוונטית; אם לא נבחנו חלופות על  הוק-אד ועדת למאפייניהן ולנימוקי 

נימוקיה לכך; המלצות הוועדה פירוט המלצות הוועדה והנימוקים להן, וכן    –   הוק- אד  ועדת

 :  המתנגדים, אם היו כאלה  הוק- אד ועדתנימוקי חברי 

ות  ישיב  30  -כ  קיימהו  4.6.2020  ביום  החברה דירקטוריון ידי  עלהוקמה    הוק-אד  ועדת (א)

קיבלה חוות דעת   היא  הוק-אד  ועדתהעבודה של    תקופתכאשר במהלך    ו/או פגישות

ו כלכלית  דעת  חוות  לרבות,  אד  מיסויתדעת    חוותשונות  ועדת  החלטת  הוק, - )לפי 

ו/או מיועצי החברה(-מהיועץ הכלכלי של ועדת אד   מקצועיים   גורמים, דנה עם  הוק 

וכן,    הצדדים  עם,  שונים לוקה  משפטיים    הוק-אד  ועדת  נציגלעסקת  יועצים  בליווי 

 . 'וכוהעניין המהותיות   בעלת נציגי עםדיונים   קיימו 

למתווה    מסרההוק  -אד  ועדת  18.9.2020  ביום (ב) ביחס    להארכתו  הדילולהמלצותיה 

הביקורת   לוועדת  לוקה  ובתמצית:   הדילול  מתווה  -עסקת  לעיל,  וכמתואר  כמוגדר 

 ספציפית   זמן  בנקודתלוקה    יו ששו   ככלו  מסוימים  מסחרים  תנאיםשל    בהתקיימותם

 כשווי  מראשעל ידי הוועדה    נקבע   אשרסכום ספציפי    על  יעלה  לא  מראש  נקבעאשר  
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 העניין  בעלשל    ו ימניות ייכנס לתוקף מנגנון דילול    אזי   (עצמי  הון)במונחי    ללוקה   ריאלי 

לא תידרש    לוקה  כי(  1, בין היתר: )בחשבון  לקחה  הנדונה  חלופהה.  "(הדילול  מתווה)"

נקודת זמן ריאלית אשר תעניק    קביעת(  2; )מיידי  באופן  למימושאת נכסיה    להעמיד 

התקופה   את   המשבר   השלכות  של  בחשבון  לקיחה  תוך  עסקיה  להתפתחותללוקה 

  על הצורך בהבאת מנהלים חדשים ללוקה  ייתור (3; )הקורונה נגיף אירוע בצל הכלכלי

 . בכך הכרוכות  העלויות

בהסכמתו של   הצורך  לרבות  המתווה של    מסוימים כן, נלקחו בחשבון חסרונות    כמו

 '.וכו , הצורך בהערכות שווי, הסכמת בעל המניות צד ג' העניין בעל

אשר   חברהה( הפסקת מימון בידי  1: )וביניהןבחנה גם חלופות נוספות    הוק-אד  ועדת

זו, הינה, העמדת    חלופה   של משמעותההינה בעייתית כאשר    הוק-אד ועדתלדעתה של 

ההלוואות החברה ללוקה לפירעון אשר תגרור מימוש נכסים בתקופת של משבר כלכלי  

( לישראל;  מחוץ  היוקרה  מלונות  בתחום  החברה  פעילות  והפסקת    ניסיון (  2עולמי 

מול   אל  ההסדר  את  המיוחס    "נטו"   החלק   בגין  בחברה   המיעוט   מניות   בעלי לבודד 

העניין בעל  החזקות  )לנושא    נלקח  ואולם  המקורי   במתווה   לוקה   עסקת  המשך  (3; 

 . המהותיות המניות בעלת התנגדות  בחשבון

 הבשיל.   לאזה לעיל   בדוחהדילול כמתואר  מתווה  (ג)

לאחר שגובש מתווה    וזאת  הוק -אד  ועדת  בפנילעיל הובא    כמפורט  ההסדרה  מתווה (ד)

העניי  עם  כאמור  ההסדרה ינואר    ישיבות  שלושקיימה    הוועדה.  ןבעל  חודש  במהלך 

.  ההסדרהשבהן נמסרו לה דיווחים בנוגע להתפתחויות במו"מ והרקע למתווה    2021

עליו המליצה הוועדה    המקורי   הדילול בין השאר, הוסבר לוועדה כי המו"מ על מתווה  

הכללית(, וכי במהלך המו"מ הסכים בעל   באסיפה לא צלח )לאור הצפי שלא יאושר  

בפני    ההסדרה  מתווה   מנגנון להעניין   הוצגו  וכן  מסוימים  הוק  -אד  ועדת בתנאים 

נוספים לאחר שהחברה ערכה בחינות עם יועציה ביחס לאספקטים והשלכות    שיקולים

 (.כמתואר שנדונו הנוספים  למתווים היתר בין לב)בשים  ההסדרההנובעות ממתווה 

אד  התקבלה  28.1.2021ביום   (ה) ועדת  הביקור   המליצה  אשרהוק  - החלטת  ת לוועדת 

 . ההסדרהמתווה  את לאשר   החברהוהדירקטוריון  

מתווה   החליטההוק  -אד   ועדת אישור  על  והדירקטוריון  הביקורת  לוועדת  להמליץ 

 : הבאים  מהנימוקים וזאת,  ההסדרה

הנוגעים    השיקולים   נבחנו   18.9.2020  מיוםהוק  - אד  ועדת  בהחלטת  (1) השונים 

לטובתה של אלרוב, מתווים אפשריים והיתרונות והחסרונות של כל מתווה. על  

 . הדילולמתווה  עלהוק -אד  ועדתרקע זה, המליצה  

שנמסרו    לפי (2)   למתווה  ביחס   הסכמה   לגבש   ניתן  לא ,  הוק-אד  לוועדתהדיווחים 

 . הוק-אד ועדתעליו המליצה  הדילול

לעיל  הדלעילמתווה    נשוא  הנימוקים  על  בהתבסס (3)   על,  ההסדרה, מתווה  כמובא 

  תנאים  לה  מקנה  ואף,  החברה  טובת  עם  אחד  בקנה  הוא  אף  עולהובכפוף לתנאיו,  
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, במנותק  )למעט בעל מניות המיעוט צד ג'(  בלוקה  מלאה  בעלות  -   יותר  משופרים 

 מביצועי לוקה בעתיד.  

אולם,   (, הזכאות)בתקופת    לעיל  כמוגדר  זכאותה  מוקנית  העניין  לבעל,  אמנם (4)

   .18.9.2020זו עולה בקנה אחד עם המתווים שנידונו בהחלטה מיום   אפשרות

וועדת האד  עברו: העדכונים נשוא דו"ח זה לא  הבהרה הוק, הגם שכל חבריה אישרו את  -לאישור 

 העדכונים בכובעם כחברי דירקטוריון.  

 הכללית המיוחדת  האסיפה החלטה מוצעת לנושא שעל סדר היום של  נוסח .2

, ומבלי לגרוע  כן; ו החברה  לביןג'ורג'י אקירוב    מר  בין  Locka  עסקת  נשוא  ההסדרה  מתווה  )א(אישור  "

בדו"ח נשוא זימון    כמפורט  הכל   - )ד( לדו"ח  12המסגרת האמורה בסעיף    עסקת  )ב(מכלליות האישור  

   ".הכללית בנושא האסיפה

 שעל סדר היום  עניין אישי ומהות העניין האישי ביחס לנושא .3

בעל השליטה בחברה, כמפורט    הינואקירוב    אלפרדמר    ידיעת החברה, נכון למועד הדוח  למיטב .3.1

 . ההפנייהדרך  -בזאת על המובא  5.1.2021מיום   מיידי בדיווח

עניין אישי בנושא שעל סדר היום בשל    קיים , לרבות חברות שבשליטתו,  אקירובאלפרד    למר .3.2

  הנדונות  התקשרויות ל  )בנו של בעלי השליטה( שהוא צד  אקירוב'ורג'י  געניינו האישי של מר  

 . החברות  בחוק המונח כהגדרת, השליטה בעל  של וקרובו 

אקירוב  ג  למר .3.3 אישי    קיים'ורג'י  היום    עלש  בנושאעניין  בכך  וזאת  סדר    צד  שהואבהתחשב 

 הנדונות.    להתקשרויות

 שעל סדר היום או עסקאות דומות לה נשוא נושא ההעסקעסקאות מסוג  .4

מסוג   עסקאות  יפורטו  היום,    ההעסקלהלן  סדר  שעל  נושא  שקדמו  נשוא  השנתיים  בתוך  שנחתמו 

אישור   במועד  בתוקף  עדיין  שהן  או  הדירקטוריון  ידי  על  הנדונות  העסקאות  אישור  לתאריך 

 . לעיל  כמתואר לוקה עסקת הדירקטוריון כאמור, כדלקמן:

 סדר היום  שעל נושאההדרך שבה נקבעה התמורה נשוא  .5

בחשבון במסגרת הדיונים שנערכו בנושא זה,  החברה בחנה והביאה  ,  ההסדרהמתווה    אישור  לצורך

 :בין היתר, את הפרמטרים הבאים

מאחזקותיה בלוקה גדל    האפקטיבי   הנהתה  ששיעור   החברהאת    מזכהלמעשה    ההסדרה  מתווה  .5.1

;  העניין  לבעל מצידה.  תמורהמתן    ללא( וכל זאת  זה  לדוח)ב(  1.12  סעיף   מהוראות )מבלי לגרוע  

   . זה ח"ולד  7.7ראו גם את הפירוט בסעיף   המסגרת  עסקת  לענייןו

במימון לוקה    החלק  העמדתכנגד    זה  ח"לדו(  1)ב()1.12  בסעיף  כמפורט  הזכאות  מימוש  לעניין .5.2

)א(  15%)  להחזקותיו   רטה -פרו בחשבון:  נלקח  הזכויות    בעל(  מלוא  של  הבעלים  הינו  העניין 

על החברה ליישם    שמקל   באופן עם החברה    מיטיב הינו    האמור  המנגנון במניות בעל העניין; )ב(  
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החלק במימון    העמדתאת מתווה ההסדרה כך שהוא יחול מיידית ולא תידרש אכיפה בעתיד; )ג(  

מדת מימון יחסי כאמור  הע   המשךלחובה חוזית    בנטילת   כרוךבאופן יחסי לשיעור ההחזקה  

תנאים משופרים יותר לעומת    חברהל  כאמורקנה  מ  ההסדרה  מתווה; )ד(  לעיל  5בהערת שוליים  

  עומד)ערבויות, הלוואות( הנדרשים לצורך מימוש הזכאות    המימון  סכומי; )ה(  מתווי הדילול

כ  31.12.2020ליום   אירו  87.7- על  לא    בהתאם וזאת    מיליון  )נתונים  החברה  שבידי  לנתונים 

, וההון העצמי הנגזר מכך, ליום  לוקה  נכסיהצפוי של    המוערך  השווי ; )ו(  מבוקרים ולא סקורים(

טיוטות  31.12.2020 על  בהתבסס  על    שמאויות ,  מבוסס  לא  שהנ"ל  )מובהר  לוקה  נכסי  של 

ולא  סופיות  שמאויות  פי טיוטות  מסוקרים  או/ו  מבוקרים  דוחות  פי  על ,  על    שמאויות , אלא 

שהתקבלו בידי החברה, ואין כל וודאות בדבר השווי וההון העצמי בפועל כפי שיפורסם במסגרת  

  על  עומד( שווי מלון קפה רויאל כולל יחידות המסחר הצמודות  1(: )2020דוחות החברה לשנת  

  הערכת   לפי  שטרלינג  לירות  מיליון  317.5  של  סך  לעומת,  שטרלינג  לירות  מיליון  302.5של    סך

מיליון    418עומד על סך של    ניטיןכולל מו  לוטסיה( שווי מלון  2; )30.9.2020  ליום  כון נ  השווי 

של   סך  לעומת  ליום    416יורו,  נכון  שווי  הערכת  לפי  יורו  )30.9.2020מיליון  מלון  3;  שווי   )

מיליון יורו, בדומה לשוויו בהתאם להערכת שווי נכון ליום    167עומד על סך של    קונסבטוריום 

  41.5)-כ  על   לעמוד   צפוי  המוערך  לוקה  של  העצמי  ההון"ל,  הנ  מהנתונים  כנגזר(  4; )30.9.2020

הכספי  30.213)-כ  של  סך   לעומת(,  אירו  מיליון לדו"ח  בהתאם  יורו  מיליון    ליום   הרבעוני ( 

  6ה"ש  ב  כאמור   ,מסוקרים  ולא   מבוקרים  לא  דוחות   פי  על,  וההון העצמי של לוקה  .30.9.2020

   .( מיליון יורו5.41)  -כ הינו  202012.31. ליום

ביעדים    פעילות ..5.35.2 עמידה  לשם  לרבות  לקבוצה  מאוד  מהותית  הינה  פיתוחה  והמשך  לוקה 

בסעיף   כמפורט  החברה  לעצמה  שהעמידה  לשנת    18האסטרטגיים  השנתי  של    2019לדוח 

 החברה. 

שמתווה    ,לעיל  כמתוארהוק  -האד  וועדתידי  - על  שהובאו  והשיקולים  הפרמטרים ..5.45.3 לרבות 

, על ובכפוף לתנאיו, עולה אף הוא בקנה אחד עם טובת החברה, ואף מקנה לה תנאים  ההסדרה

   , ולשם הנוחות: כלל דילול מתווה לעומתו  הדילול מתווה לעומת  .יותר  משופרים

, מבוסס על אפשרות לדילול  זה  )ב( לדו"ח9.11הדילול: המתווה, כמפורט בסעיף    מתווה (א)

עתידי של בעל העניין בכפוף לשווי לוקה בפרק זמן עתידי שיקבע )השווי הינו במונחי הון  

בעל    זכויות   מלוא   הדילולעצמי ללוקה בתום פרק הזמן שיקבע כאמור(. מובהר כי במתווה  

  לבחינת   עד   דילול   מבוצע   ולא גם מלוא הזכויות במניות בעל העניין נשארות בידו  -כמו העניין  

בעל    הדילול   תווה במ  כי   מובהר  וכן  כאמור  שיקבע  הזמן  פרק  בתום  הפיננסיות  התוצאות 

 העניין איננו משתתף כלל במימון העודף בגין מימון קיים ובכלל. 

בעל    םאות  על  מבוסס:  כלל  דילול  מתווה (ב) של  עתידי  לדילול  על אפשרות  היינו  עקרונות, 

העניין בכפוף לשווי לוקה )רף עליון ותחתון מחמירים יותר לבעל העניין מאשר במתווה  

  השווי  זה שנים(, כאשר גם במתווה    5הדילול( בפרק זמן עתידי שיקבע )פרק זמן בטווח של  

דילול כלל נכללו    במתווה.  הינו במונחי הון עצמי ללוקה בתום פרק הזמן שיקבע כאמור

הגבלות נוספות לרבות מתווה דילול כלל מגביל עצמו למימון קיים ולא למימון נוסף לגביו  
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גם מלוא  -זכויות בעל העניין כמו   מלואכלל    דילולכי גם במתווה    מובהרהתבקשו מגבלות.  

בידו   נשארות  העניין  בעל  במניות    התוצאות  לבחינת  עד  דילול  מבוצע  ולאהזכויות 

  העניין  בעל  כלל  דילול   במתווה  גם כי   מובהר  וכן  כאמור  שיקבע הזמן  פרק  בתום  הפיננסיות

 .קיים מימון בגין העודף במימון כלל משתתף איננו

  בלוקה   העניין  בעל  מניות: )א(  על  מבוסס ,  זה  "חלדו  1.12  בסעיף  כמפורט:  ההסדרה  מתווה  (ג)

  בעל  מניות; )ב(  בכלל  ולא   בעתיד  לא ,  לוקה  בשווי  תלות   ללאחובות  / זכויות  כל   תקננה   לא

  יתר  יחולו  מיידית  וכן,  כלשהן  חובות או  / ו  זכויות  כל  תקננה  לא  מיידית  בלוקה  העניין

,  זכאותה  מימוש  לצורך  נדרשהעניין    בעל(  ג; )זה  "חלדו)א(  1.12  בסעיף  כמפורט  המגבלות

  המימון   בגין  העניין  בעל  מניות  בגין  היחסי  המימון  מלוא  יועמד  כי,  הזכאות  תקופת  בתוך

  ממניות   הנובעות  הזכויות  כלל  את  להקנות  מאליהן  יחולו  העניין  בעל  מניות  אז  ורק  העודף

 . ( לדו"ח(2)ב()1.12)מבלי לגרוע מסעיף  בלוקה

התאגידי של החברה ועמדתה כי יש לכבד    בממשל  בהתחשבבין היתר    הינו  ונחיצותו  המתווה  כי ..5.55.4

( ממהלך חודש  14א.101סגל רשות ניירות ערך במסגרת שאלות ותשובות )שאלה מס'    עמדתאת  

עסקת לוקה )שמהווה פרקטיקה נהוגה ומקובלת בשוק ובחברה(   כמתואר, ובהתאם 2019מאי 

  עםלבניית ההון    םשתור  פעילשותף    ו לרבות בגין היות   העניין   לבעל  וחובות   זכויות   שהקנתה 

ביום  שנים  13-כ   לאחר  כפגה,  ייחודים  מקצועיים  ערכים היינו  לגרוע    2020  ביולי  22,  )מבלי 

 (. הביניים בתקופותלוקה  עסקתמהארכות  

 שעל סדר היום האישורים הנדרשים ביחס לנושא .6

התגמול   .6.1 החברה  הביקורתו הביקורתועדת  האד  של  וועדת  להמלצת  כמתואר(-)בהמשך    הוק 

כן,  -. כמו31.1.2021  מיום ה  ת בישיבשעל סדר היום    ההנדונאת ההתקשרות  אחד(  -)פהאישרה  

 .זה"ח דו  נשוא  העדכונים  את גם 17.3.2021 ביוםוועדת התגמול והביקורת של החברה אישרה 

של החברה,    והביקורת, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול  אחד(-)פה  דירקטוריון החברה אישר .6.2

ההתקשרות   היום    ההנדונאת  סדר  הדירקטוריון  -כמו  .3.2.2021  וםמי  הבישיבשעל   כן, 

 גם את העדכונים נשוא דו"ח זה.  17.3.2021החברה אישר ביום  של

אישור האסיפה הכללית של החברה אשר תכונס    הטעונשעל סדר היום    ההנדונ ההתקשרות   .6.3

 כקבוע להלן.  

 שעל סדר היום לנושא והדירקטוריון  ביקורתתמצית נימוקי ועדת ה .7

, את  המיוחדת  תגמול ודירקטוריון החברה אישרו, בכפוף לאישור האסיפה הכלליתוה  ביקורתועדת ה

  5בנושא שעל סדר היום וזאת בהתחשב ועל בסיס האמור בסעיף    ההפעולות ו/או ההתקשרות הנדונ 

 וכן בהתחשב בין היתר בתמצית הנימוקים שלהלן:  זה  עסקה לדוח

ביעדים    פעילות .7.1 עמידה  לשם  לרבות  לקבוצה  מאוד  מהותית  הינה  פיתוחה  והמשך  לוקה 

בסעיף   כמפורט  החברה  לעצמה  שהעמידה  לשנת    18האסטרטגיים  השנתי  של    2019לדוח 

 ברה. הח
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ברוב מיוחד לצורך המשך עסקת לוקה והמשך העמדת מימון לוקה    האסיפהבאישור    הצורך .7.2

)בשים לב בין היתר למשבר הקורונה והשפעתו על תחום פעילות לוקה, מלונאות(, לצד המגעים  

והמו"מ שקיימה החברה עם בעלת המניות המהותית כמתואר בהתאם למשטר התאגידי כקבוע  

 הפסקת המימון עלולה לגרום נזק מהותי לחברה וללוקה.   כאשר -בחוק החברות  

  לבעל   כי  מובהר   לרבות,  למעשה מזכה את החברה ללא מתן תמורה מצידה  ההסדרה  מתווה  .7.3

 . כך בגין תמורה מוקנית לא  העניין

לעומת    יותר  משופריםבקנה אחד עם טובת החברה, ואף מקנה לה תנאים    עולה  ההסדרה  מתווה .7.4

 הוק. - ידי וועדת האד- מתווה הדילול כמתואר, כפי שגם צוין על

 . לעיל כמתוארהוק -האד וועדת ידי  - על שהובאו  והשיקולים  הפרמטרים, הנימוקים .7.5

  החברה   נקטה  בה,  החברה  של  התאגידי  מהממשל  כחלק,  והקפדנית  הנאותה  הפרוצדורה .7.6

  שמואל'  פרופ   יושבים  שבראשההוק  -אד   ועדת  שביצעה  ההליך  לרבות,  לעיל  בהרחבה  כמתואר

,  פגישותאו  /ו   ישיבות   30-כ  כלל   אשר,  חמדני  אסף'  פרופ  הינו   לה   והיועץ ,  לוין  ענת'  וגב  האוזר

  של   וכן   והתגמול   הביקורת   וועדת  של   נוספות  וישיבות  נוספים  צדדים  עם  מגעים  לצד

 שיש  סבורה  שהחברה  הראוי  התאגידי  המשטר  עם  אחד  בקנה  שעולה  פרוצדורה,  הדירקטוריון

 . לפיו לפעול

לבקשת הנגזרת )התנגדות    ביחסעם עמדת החברה   אחדוהמתואר עולה בקנה  ההסדרהמתווה   .7.7

בהתאם למשטר    הכללית  האסיפההחברה לרבות בין היתר מחמת שהנושא נמצא בפני מדוכת  

( כפי שהובאה בפני כב' ביהמ"ש ואף מיישם את עמדת החברה  התאגידי כקבוע בחוק החברות

הפועל אל  הכוח  מן  כאמור(  החברה  )התנגדות  הנגזרת  הבקשה  בנושא    עסקת.לביהמ"ש 

לעיל,  חברהההמסגרת:   בהרחבה    מטעמי ו  החברה   של  התאגידי  בממשל  בהתחשב, כמתואר 

הזכאות    שבמהלך  עצמה  על   החילה ,  שקיפות תנאיה,    תחול תקופת  כל  על  המסגרת,  עסקת 

  בסעיפים , כאשר יצוין כי המרווח לחברה נקבע בין היתר בהתחשב  הקלותבהתאם לתקנות ה

  שנקבעה ת מתמורת השירותים  ינהנ  החברה)א(   :היתר  ביןהמצורף, וכן    2007לדו"ח    6.1.1- ו  4.1

המרווח    מתוספת  נהנית  החברה; )ב(  COST + 5%תוספת רווח בשיעור  ב בתמורה לתנאי שוק ו

  ההלוואה ובהתאם  בנקידי  -על   מועמדים  הכספיםהעמדת ערבויות ו/או הלוואות )שבפועל    בגין

ו  מרבית  בעלת  שהיא  בחברהערבויות(  ל  בדומה  נוהגת בה  מהותית  הזכויות  בת  חברת  הינה 

  הזכויות   בהיקף  היתר  בין  בהתחשבלרבות כיום    חשיפהאו  /והתקיים סיכון    לאשלאורך השנים  

לחברה קיים סיכון קטן יותר לחשיפה מהמימון מאשר הסיכון הגדול    בלוקה  החברה  של  בפועל

  יותר שלא להמשיך ולקדם ולפתח את לוקה ועסקיה שהינה אחד ממנועי הצמיחה של החברה 

לחברה נקבע עוד    המרווח; )ג(  2019-לפרק א' לדוח השנתי של החברה ל  19.2כמפורט גם בסעיף  

באישור האסיפה הכללית של החברה; )ד( המרווח לחברה נקבע גם בשים   2007במסגרת דו"ח  

גם תנאי עסקת לוקה; )ה( מכלול תנאי עסקת המסגרת  - לב למכלול תנאי מתווה ההסדרה כמו

רווח לחברה, משקפים התקשרות ותנאים מקובלים בסוג זה של עסקאות;  הכוללים גם את המ

)ז(   וסבירים;  הוגנים  תנאים  משקף  הנסיבות  במכלול  לחברה  המרווח    אריתמטי   במבחן)ו( 
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  בלוקה   החברה  החזקות  שיעור,  בחברה  משפחתו  ובני  השליטה  בעל  החזקות  שיעור  נוכח,  כלכלי

מתווה    בעל  החזקת  שיעור  וכן להחלת  )קודם  בלוקה  אפשרות  ההסדרההעניין  נשללת   ,)

מירב  היינו  .לחברה  ערך  העברת  פני   על  ללוקהערך    להעברת  אינטרס  של  אריתמטית  ,

  סכומים ימצאות קיימת לו עדיפות לה   ואריתמטיתהאינטרסים של בעל השליטה הינם בחברה  

     . בלוקה מאשר בחברה

הביקורת והדירקטוריון סברו כי ההתקשרויות הנדונות הינן סבירות, הוגנות ולטובתה    ועדת .7.8

 . של החברה

 אחד על ידי הדירקטורים המשתתפים. - פה האושרדלעיל  הההחלט 

 שמות הדירקטורים שהשתתפו בהחלטת ועדת התגמול והדירקטוריון ביחס לנושא שעל סדר היום  .8

  ןאו -השתתפו הדירקטורים הבאים: ר. בר  31.1.2021  ום מי  :בהחלטת וועדת הביקורת והתגמול .8.1

וע.  "צ(,  דח) )דח"צ(  קרביץ  )דירקטור א.  הדירקטורים    17.3.2021  וםמי ו;  (יתלוין  השתתפו 

 (.  יתלוין )דירקטור"צ(, א. קרביץ )דח"צ( וע.  דח ) ןאו -הבאים: ר. בר

החברה .8.2 דירקטוריון  בר  3.2.2021  וםמי  :בהחלטת  ר.  הבאים:  הדירקטורים  און  -השתתפו 

  וםמיו(;  רף )דירקטורא.  ו  ש. האוזר )דב"ת(  "צ(,חד)  קרביץ.  א  )דח"צ(, ע. לוין )דירקטורית(,

  קרביץ.  אאון )דח"צ(, ע. לוין )דירקטורית(,  -השתתפו הדירקטורים הבאים: ר. בר  17.3.2021

 רף )דירקטור(. א. ו)דח"צ(, ש. האוזר )דב"ת( 

 בעלי השליטה שלהם עניין אישי בעסקאות ומהות עניינים האישי שמות  .9

 לעיל.  3לפרטים בדבר עניינו האישי של ה"ה אקירוב ראו את האמור בסעיף 

 הדירקטורים שהינם בעלי עניין אישי  שמות .10

 לעיל.  3אקירוב ראו את האמור בסעיף   אלפרד לפרטים בדבר עניינו האישי של ה"ה

 מיוחדת של בעלי המניות של החברה זימון אסיפה כללית   .11

"( שעל  האסיפהניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה )" .11.1

 סדר יומה הנושאים המפורטים לעיל. 

במשרדי החברה במגדל אלרוב,   ,15:00 , בשעה2021במרץ  22, 'ב11, 'ה האסיפה תתקיים ביום  .11.2

 "(. משרדי החברה( )"16, ת"א )קומה 46שד' רוטשילד  

, 'ד  )ג( לחוק החברות, כל מי שיהיה בעל מניות בחברה בסוף יום המסחר של182בהתאם לסעיף   .11.3

"( )ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר  המועד הקובע)"  2021  פברוארב  17

כתב   שלוח.  ידי  על  או  אישית  בה  ולהצביע  באסיפה  להשתתף  רשאי  יהיה  שלפניו(,  הראשון 

החברה   במשרדי  ויופקדו  החברה  תקנון  להוראות  בהתאם  יהיו  כוח  וייפוי  שליח  של  המינוי 

דחית, וזאת בכפוף להוכחת הבעלות  שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנ  48לפחות  

הכללית(,   באסיפה  הצבעה  לצורך  במניה  בעלות  )הוכחת  החברות  לתקנות  בהתאם  במניות 
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הכללית2000-התש"ס באסיפה  תוקף  הכוח  לייפוי  יהיה  לא  כן,  ייעשה  ולא  היה    המיוחדת   . 

הכללי באסיפה  ולהצביע  להשתתף  כוח  בא  או  נציג  מינוי  כי  יובהר,  הנדחית.  ת  ובאסיפה 

הינו    מיוחדתה שהממנה  מקום  או  המניות  בעל  יד  בחתימת  בכתב,  יהיה  המניות  בעל  בשם 

תאגיד, חייב המסמך לשאת חתימות מחייבות בהתאם לתקנון אותו תאגיד. אם הממנה הינו  

תאגיד יצורף לייפוי הכוח אישור של עורך דין או של רואה חשבון או של גוף מוסמך אחר בדבר 

 תאגיד, והכל בהתאם לאמור בתקנון החברה. מורשי החתימה בשם ה

)ב( לחוק החברות לכלול נושא לסדר היום תומצא לחברה  66בקשה של בעל מניות כאמור בסעיף   .11.4

יתווספו   כי  והחליטה החברה,  כאמור  הוגשה בקשה  זימון האסיפה.  לאחר  ימים  עד שלושה 

 נושאים לסדר היום, יופיעו פרטיהם באתר ההפצה כהגדרתו להלן.  

  רוב קולות בעלי המניות הנוכחים   :הינו  המיוחדתהכללית    ב הנדרש לאישור ההחלטות באסיפההרו .12

, בעצמם או באמצעות באי כוחם, והרשאים להצביע ומשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים  באסיפה

ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם  י )א( במני  אחד מאלה: ן קולות הרוב באסיפה הכללית 

ן כלל הקולות של בעלי המניות האמורים  י ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניבעלי  

לחוק החברות,    276על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף  לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;  

)ב( סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה )א( לא  ;  בשינויים המחויבים

  עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

 המועד הקובע  .13

בסעיף   כאמור  באסיפה,  להצביע  בחברה  מניה  בעל  זכאות  לקביעת  לחוק    182המועד הקובע 

 . 2021  פברואר ב   17  - ה '  ד החברות, הינו תום יום המסחר של יום  

 מניין חוקי  .14

על פי תקנון ההתאגדות של החברה, יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיה נוכח, בעצמו או על ידי באי כוחו,  

תר, המחזיק בלפחות שליש מזכויות ההצבעה בחברה במועד הקובע את הזכאות  בעל מניות אחד או יו

להשתתף באסיפה. בעל מניות המשמש גם כבא כח של בעלי מניות אחרים באסיפה, יחשב כשני בעלי  

 מניות או יותר, דהינו: הוא עצמו ובתוספת מספר בעלי המניות אותם הוא מייצג כאמור.

שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו יום    אם כעבור מחצית השעה מן המועד

בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או לכל מועד מאוחר יותר, כפי שיצוין בהודעה על האסיפה  

"( "(. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי תוך  האסיפה הנדחיתבה לא נכח מנין חוקי כאמור 

הנדחית, כי אז כל מספר של בעלי מניות, הנוכחים בעצמם או    מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה

על ידי באי כוחם, יהווה מניין חוקי ובעלי המניות הנוכחים יהיו רשאים לדון בעניינים שלמענם נקראה  

 האסיפה.

 במניה  בעלות הוכחת .15
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, בעל  2000-תש"סבהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(,  

אביב בע"מ ואותה מניה נכללת בין  -מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל

להצביע   מעוניין  והוא  לרישומים  שם חברה  על  המניות  בעלי  הרשומות במרשם  החברה  של  המניות 

ותו למניה,  , ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכהמיוחדת  באסיפה הכללית 

לטופס   בהתאם  הקובע,  במועד  במניה,  בעלותו  מניות    1בדבר  בעל  האמורות.  לתקנות  שבתוספת 

שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא  

קש  מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם בי 

וכן בעל מניות לא רשום רשאי   ניירות ערך מסוים  תינתן מראש לחשבון  זה  לעניין  וכי בקשה  זאת, 

 להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.  

  הצבעה במערכת אלקטרונית .16

והודעות עמדה(, התש )הצבעה בכתב  ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות    2005-ס"ובהתאם 

ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, בעל מניה לא רשום שיחזיק במניות החברה במועד הקובע יהיה  

האחרון   המועד  האלקטרונית.  ההצבעה  מערכת  באמצעות  היום  סדר  שעל  בנושא  להצביע  רשאי 

עד    או  המיוחדת  שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית   6להצבעה במערכת האלקטרונית הינו עד  

שעות לפני כינוס האסיפה    12מועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך, ובלבד שלא יעלה על 

"(. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד  מועד נעילת מערכת)"  המיוחדת הכללית  

 מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה. 

לסעיף    יובהר, ביותר מדרך אחת תימנה  83כי בהתאם  והצביע בעל מניה  )ד( לחוק החברות, במידה 

הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת  

  להצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני.

 נציגי החברה לעניין טיפול בדוח המיידי   .17

ת"א, טלפון:    96ו/או נועם צבר ממשרד בלטר גוט אלוני | נאמן קינן, רח' יגאל אלון    עוה"ד תמר מעוז

-03, מגדל אלרוב, תל אביב; טלפון:  46או, משד' רוטשילד    03-6246000; פקסימיליה:  03-5111111

 .  03-7147772; פקסימיליה:  7147777

המוצע .18 ההחלטות  של  המלא  בנוסח  לעיין  ניתן  בהם  והמועדים  המועמדים  המקומות  ובהצהרת  ות 

   לכהונה

רוטשילד   בשדרות  קומה  46במשרדי החברה,  טל:  - , תל16,  ,  03-7147772, פקס:  03-7147777אביב, 

)בתיאום מראש(; וכן ניתן לעיין בהצהרת המועמדים כאמור לעיל    16:30  -9:30ה' בשעות    -בימים א'  

ה של  האינטרנט  ואתר  ערך  ניירות  רשות  של  ההפצה  אביב  בכתובות אתר  בתל  ערך  לניירות  בורסה 

 .  www.tase.co.il -; וwww.magna.isa.gov.ilבע"מ: 

 בכבוד רב, 
 אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ 
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ביום   מנכ"ל  - על  "ח(הדו  בראש  ראו,  המעודכן"ח  הדו)למועד    4.2.2021נחתם  מ"מ  אלחכם,  מאיר  מר  ידי: 

 .כספיםוסמנכ"ל 
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 בע"מ נדל"ן ומלונאות אלרוב 

 כתב הצבעה  

 )להלן: "תקנות ההצבעה"(  2005-בהתאם לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, תשס"ו

 חלק ראשון 

 ."("החברהבע"מ )להלן:  אלרוב נדל"ן ומלונאות: שם החברה .1

 .: אסיפה כללית מיוחדתסוג האסיפה .2

החברה בשדרות    במשרדי  ,0051: בשעה  1202,  במרץ   22  11- ה   ,'ב'ה  יום:  האסיפההמועד והמקום לכינוס   .3

   "(, ובכל אסיפה נדחית.האסיפהאביב )להלן: "-תל  ,46רוטשילד  

ניתן להצביע באמצעות   ו, לגביהמיוחדת  הכללית  אסיפהה  יומה שלשעל סדר    הנושאתמצית  פירוט   .4

 כתב ההצבעה 

  בעל   מניות   לפיו ,  החברה  לביןג'ורג'י אקירוב    מר  בין  Lockaעסקת    נשוא)א( מתווה ההסדרה  אישור  

או מכוח עסקת לוקה לצד תנאים  /ו  בלוקה   כלשהן   חובותאו  /ו  זכויות   כל   תקננה   לא   בלוקה   העניין 

ומגבלות נוספות, כאשר מניות אלו תחזורנה להעניק את כל הזכויות והחובות מכוחן בהתקיים לפחות  

מ מכלליות  לדו"ח  (2)ב()1.12-ו(  1)ב()1.12בסעיפים    המפורטותהחלופות    2- אחת  לגרוע  ומבלי  וכן,   ;

  האסיפה כמפורט בדו"ח נשוא זימון    הכל  -)ד( לדו"ח  12האישור )ב( עסקת המסגרת האמורה בסעיף  

  .1הכללית בנושא 

הנוכחית    האסיפהאל מול בעל העניין בנושא לוקה, הנושא שעל סדר יומה של    הסדרהאישור מתווה  

לרבות באופן שמניות בעל העניין    2האסיפה אישור    לאחרלתוקף בסמוך    שיכנס ,  "(מתווה ההסדרה)"

בלוקה לא תקננה כל זכויות ו/או חובות כלשהן בלוקה ו/או מכוח עסקת לוקה. מניות בעל העניין לא  

והכל בהתאם למפורט בהרחבה   ;מהחלופות  2-מתחזורנה להעניק את כל הזכויות מכוחן, אלא באחת 

 בדו"ח נשוא כתב זה. 

  ולגבינושא  ביחס ל  המיוחדתלנושא שעל סדר היום של האסיפה הכללית    תמוצעה  הההחלט  נוסח .5

 ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה

; וכן, ומבלי לגרוע  החברה  לביןג'ורג'י אקירוב    מר  בין  Lockaעסקת    נשואההסדרה    מתווה  )א(אישור  "

כמפורט בדו"ח נשוא זימון    הכל   - )ד( לדו"ח  12עסקת המסגרת האמורה בסעיף    )ב(מכלליות האישור  

 " .האסיפה הכללית בנושא

 סמכים עיון במ .6

 
 זה תהיה המשמעות הקבועה להם בדו"ח העסקה נשוא כתב זה.   4לכל ההגדרות בסעיף   1

 זה תהיה המשמעות הקבועה להם בדו"ח העסקה נשוא כתב זה.   4לכל ההגדרות בסעיף   2
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במסמכים לגביהם קיימת זכאות עיון )הנוסח המלא של ההחלטה  בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין  

לעיל(  הובא  רוטשילד    המוצעת  ברחוב  תל 16)קומה    46במשרדי החברה,  א'-(,  בימים  בין  -אביב,  ה', 

ניירות ערך 03-7147777, בתיאום מוקדם בטל':  10:00-16:00השעות   וכן באתר ההפצה של רשות   ,  

הבורס  http://www.magna.isa.gov.ilבכתובת:   של  האינטרנט  בתלובאתר  ערך  לניירות  אביב  -ה 

 .http://maya.tase.co.ilבכתובת:  "(הבורסהבע"מ )"

 : שעל סדר היום, שלגביה ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה הלקבלת ההחלט הנדרשהרוב  .7

, בעצמם  באסיפה  המניות הנוכחיםרוב קולות בעלי  הינו    שעל סדר היום  הנושא   לאישורהרוב הנדרש  

ובלבד שיתקיים אחד מאלה: כוחם, והרשאים להצביע ומשתתפים בהצבעה,  )א(    או באמצעות באי 

אישי  י במני ענין  בעלי  המניות שאינם  בעלי  קולות  רוב מכלל  ייכללו  הרוב באסיפה הכללית  קולות  ן 

במני בהצבעה;  המשתתפים  העסקה,  המ יבאישור  בעלי  של  הקולות  כלל  יובאו  ן  לא  האמורים  ניות 

לחוק החברות, בשינויים    276על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף  בחשבון קולות הנמנעים;  

)ב( סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה )א( לא עלה על שיעור  ;  המחויבים

   .של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה

  :האופן ההצבעציון  .8

  בנוסף ,  מוקצה  בו,  זה  הצבעה  כתב  שלאת אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום    יצייןבעל מניות  

 : לסימון מקום

ההחלטהבעל    היות  .8.1 באישור  אישי  ענין  בעל    מהות   ולתיאור,  בחברה  השליטה  בעל  / המניות 

 . הרלבנטית  הזיקה

  של  גילוי  בהנחיית)כהגדרתם    מוסדי  משקיע  או  בחברה  בכירה  משרה  נושא  המניות  בעל  היות .8.2

  מוסדיים   וגופים  בכירה  משרה   נושאי,  עניין  בעלי   של  הצבעה  אופן  בדבר   ערך  לניירות  רשות

 (. 2011 בנובמבר 30 מיום

 הקולות.  ןיבמני , לא תבוא הצבעתו  לעיל  8.2ו/או    8.1כאמור בסעיפים  סימן בעל מניות את תשובתו    לא

 : והודעות עמדהמען החברה למסירת כתבי הצבעה  .9

   אביב.-תל  ,46רוטשילד  'במשרדי החברה בשד

 : המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה כן המועד הקובע ו .10

  182המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף   .10.1

המועד )להלן: "  2021  פברוארב  17  -ה,  'ד  יוםשל  בתום יום המסחר )נעילתו(  לחוק החברות הינו  

  "(.הקובע

  .האסיפה  מועד   לפניימים    10  המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה של בעל מניות הינו עד .10.2

  ימים  מחמישה  יאוחר  לא  הינו  העמדה  להודעות  הדירקטוריון  תגובת  להמצאת  האחרון  המועד

 . האסיפה מועד  לפני 

 :כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות עמדה .11
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 .v.ilwww.magna.isa.go:  "(אתר ההפצה )"  כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ▪

 .http://maya.tase.co.il כתובת אתר האינטרנט של הבורסה: ▪

  :חובת צירוף מסמכים נלוויםתוקף כתב הצבעה ו .12

בעל המניות הלא רשום )דהיינו  לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של   .12.1

הרשומות   המניות  בין  נכללות  מניות  ואותן  בורסה  חבר  אצל  מניות  רשומות  שלזכותו  מי 

או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות    במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים(

או צילום תעודת זהות,    לתקנות ההצבעה,  9מערכת ההצבעה האלקטרונית כמפורט בתקנה  

 דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין, אם בעל המניות רשום בספרי החברה.  

שעות    4יש להמציא את כתב הצבעה זה בתוספת המסמכים המצורפים לו, למשרדי החברה עד   .12.2

המועד   הינו  ההמצאה  מועד  זה  לעניין  האסיפה.  כינוס  מועד  ההצבעה  שלפני  כתב  הגיעו  בו 

 חברה. והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי ה 

 : במערכת אלקטרונית הצבעה .13

  2005  - "והתשס(,  עמדה  והודעות   בכתב )הצבעה    החברות  בתקנות  הקבועים   לתנאים   ובכפוף   בהתאם

רשום שיחזיק במניות החברה במועד הקובע יהיה    לא מניה    בעל,  זה  בעניין  ערך   ניירות  רשות  ולהוראות

האחרון   המועד  האלקטרונית.  ההצבעה  מערכת  באמצעות  היום  סדר  שעל  בנושא  להצביע  רשאי 

שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית או עד מועד מוקדם    6להצבעה במערכת האלקטרונית הינו עד 

יעל  ובלבד שלא  ניירות ערך,  ידי רשות  על  על  יותר שייקבע  כינוס האסיפה הכללית    12ה  לפני  שעות 

  נעילת   מועד  עד  לביטול  או   לשינוי  ניתנת  תהיה   האלקטרונית  ההצבעה"(.  מערכת  נעילת  מועד)"

 . זה מועד  אחרי המערכת באמצעות לשנותה ניתן  יהיה ולא, המערכת

  תימנה   אחת  מדרך  ביותר  מניה   בעל  והצביע  במידה,  החברות  לחוק )ד(  83  לסעיף  בהתאם  כי,  יובהר

  מאוחרת  תיחשב  שלוח  באמצעות או  בעצמו מניה בעל של הצבעה זה לעניין כאשר, המאוחרת  הצבעתו

 . הצבעה  כתב באמצעות להצבעה

 : פי תקנות ההצבעה-הערות כנדרש על .14

לחוק החברות, בסניף של חבר    71בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות, כהגדרתו בסעיף   .14.1

בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך  הבורסה או במשלוח  

בסעיף    מסוים. כהגדרתו  הבעלות,  שאישור  להורות  רשאי  רשום  לא  מניות  לחוק    71בעל 

בתקנה   כמפורט  האלקטרונית  ההצבעה  מערכת  באמצעות  לחברה  יועבר  (  14)7החברות, 

 לתקנות ההצבעה. 

,  )לכתובת המצויה בידי חבר הבורסה(  דואר אלקטרוני בעל מניות שאינו רשום זכאי לקבל ב .14.2

בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה מאת חבר הבורסה  

שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל  

ן  יתמורת תשלום; הודעתו לעני  קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר

 עמדה.הין קבלת כתבי  יכתבי הצבעה תחול גם לענ 
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בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל   .14.3

זכויות ההצבעה בחברה וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן  

השליטה   בעל  בידי  בסעיף  מוחזקות  כהגדרתו  החברות  268בחברה,  "  לחוק  בעל )להלן: 

  10לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה    בעצמו או באמצעות שליח מטעמו,  , זכאי"(שליטה

 . לתקנות ההצבעה

מסך כל זכויות    5%כתב הצבעה זה, כמות המניות המהווה  נכון למועד משלוח   .14.3.1

בחברה   בנות    1,152,971הינה:  ההצבעה  רגילות  של    1מניות  כ"א  ע.נ.  ש"ח 

 החברה.  

מסך כל זכויות    5%נכון למועד משלוח כתב הצבעה זה, כמות המניות המהווה   .14.3.2

הינה:   בחברה  השליטה  בעל  בידי  מוחזקות  שאינן  בחברה    305,520ההצבעה 

 "ח ע.נ. כ"א של החברה.  ש 1מניות רגילות בנות  

 שינויים בכתב ההצבעה  .15

פת נושא לסדר היום,  לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוס .15.1

עמדה   ובהודעות  העדכני  היום  בסדר  לעיין  ניתן  ויהיה  עמדה,  הודעות  להתפרסם  עשויות 

 שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה. 

שיידר .15.2 ככל  מתוקן,  הצבעה  כתב  תמציא  החברה  שבו  האחרון  הינו  שהמועד  לעיל,  כאמור   ,

 )ב( לתקנות ההצבעה. 4בהתאם לאמור בסיפא של תקנה 

 מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב הצבעה זה. בעל 

 

*** 
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 אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ  

 כתב הצבעה  

 בהתאם לתקנות תקנות ההצבעה

 חלק שני 

 : חלק א'

 "(. החברה)"אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ : שם החברה .1

 52-003889-4: מס' החברה .2

(, תל  16)קומה    46: במשרדי החברה ברחוב רוטשילד  משלוח כתבי ההצבעה(ל)למסירה ומען החברה   .3

 אביב.  

 ובכל אסיפה נדחית.  ,0051: בשעה 1202, מרץ ב   22  11  - ה   ,'ב'ה  יום: האסיפהמועד  .4

   מיוחדת.ו : אסיפה כללית סוג האסיפה .5

   .2020 פברוארב 17 -ה, 'ד יום של( נעילתו) המסחר  יום בתום: הקובע המועד .6

  והודעות   בכתב)הצבעה    החברות  בתקנות  הקבועים  יםלתנא   ובכפוף  בהתאם  :באינטרנט  הצבעה .7

רשום שיחזיק במניות    לאמניה    בעל ,  זה  בעניין  ערך  ניירות  רשות  ולהוראות  2005  - "והתשס (,  עמדה

ההצבעה   מערכת  באמצעות  היום  סדר  שעל  בנושא  להצביע  רשאי  יהיה  הקובע  במועד  החברה 

עד   הינו  האלקטרונית  במערכת  להצבעה  האחרון  המועד  כינוס    6האלקטרונית.  מועד  לפני  שעות 

  12ה על  האסיפה הכללית או עד מועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך, ובלבד שלא יעל

  לשינוי   ניתנת   תהיה  האלקטרונית  ההצבעה"(.  מערכת  נעילת  מועדשעות לפני כינוס האסיפה הכללית )"

 . זה מועד  אחרי המערכת  באמצעות  לשנותה ניתן  יהיה ולא , המערכת  נעילת מועד עד  לביטול או

  תימנה   אחת  מדרך  ביותר  מניה   בעל  והצביע  במידה,  החברות  לחוק )ד(  83  לסעיף  בהתאם  כי,  יובהר

  מאוחרת  תיחשב  שלוח  באמצעות או  בעצמו מניה בעל של הצבעה זה לעניין כאשר, המאוחרת  הצבעתו

 . הצבעה  כתב באמצעות להצבעה

 : )ימולא על ידי בעלי המניות( חלק ב'

 3ת פרטי בעל המניו .8

 __________________________________________. שם בעל המניות:   .א

 מס' תעודת זהות: ________________________________________.  .ב

 ישראלית(: __________________. . ז.מס' דרכון )אם אין לבעל המניות ת .ג

 ישראלית(: ______________.   .ז.המדינה שבה הוצא הדרכון )אם אין לבעל המניות ת .ד

 
 ידי מיופה כוח, יובאו הפרטים הדרושים בקשר עם מייפה הכוח.-במידה וההצבעה מבוצעת יל  3
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 הדרכון בתוקף עד ליום )אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית(: __________. .ה

 מס' תאגיד )אם בעל המניות הוא תאגיד(: ________________________.   .ו

 מדינת התאגדות )אם בעל המניות הוא תאגיד(:________________________.  .ז

 צעת ההצבעה: ________________________. כמות ניירות ערך מכוחן מתב .ח

 

 אופן ההצבעה .9

 : 6אף אחד מהם  /5משקיע מוסדי /4האם הינך: נושא משרה בכירה  -אנא סמן  

 

 
 .1968 -)ד( לחוק ניירות ערך, תשכ"ח37כהגדרתו בסעיף   4
- נסיים )קופות גמל( )השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית(, תשס"טלתקנות הפיקוח על שירותים פינ   1כהגדרתו בתקנה    5

 , וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות. 2009
 . יש לסמן את החלופה הרלוונטית. בעל מניות שלא יסמן את החלופה הרלוונטית, הצבעתו לא תבוא במניין  6
 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.  7

 .יןיולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במנ " שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן בעל מניות   8

 אף אחד מהם  משקיע מוסדי  נושא משרה בכירה 

   

 הנושא שעל סדר היום
 7אופן ההצבעה

בעל   הנךהאם 

 ? שליטה בחברה 

האם הנך בעל עניין  

באישור  אישי 

 ?8ההחלטה 

 כן* לא כן* לא   נמנע  נגד  בעד

נשוא  מתווה ההסדרה    )א( אישור  "

מר   Lockaעסקת   ג'ורג'י    בין 

החברהאקירוב   ומבלי  לבין  וכן,   ;

עסקת    )ב( לגרוע מכלליות האישור  

בסעיף   האמורה  )ד(  12המסגרת 

כמפורט בדו"ח נשוא    הכל  -לדו"ח  

הכללית   האסיפה  זימון 

ההסדרה  אישור  ".בנושא מתווה 

ג'ורג'י    בין מר  Lockaנשוא עסקת  

כמפורט  אקירוב   החברה  לבין 

האסיפה   זימון  נשוא  בדו"ח 

 ." הכללית בנושא
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: פרט*

 ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________ 

 :הערות בהתאם לתקנות ההצבעה .10

כתב הצבעה    -ת(  ( לחוק החברו 1)177לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה )לפי סעיף  

 זה תקף רק בצירוף אישור בעלות. 

כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת    -לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה  

 הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.  

 

 : ___________. תאריך

                   ______________________ 

 ]חתימת בעל המניות[                

 


	1. תיאור עיקרי העסקה ו/או פרטים נוספים ותיאור של עיקרי ההחלטה המוצעת בנוגע לנושא שעל סדר יומה של האסיפה הכללית המיוחדת של החברה
	א. רקע:
	1.1. ביום 22 ביולי 2007 אישרה האסיפה הכללית של החברה עסקת מסגרת, בין היתר בדבר ייסוד והפעלת חברה חדשה, Locka Holding BV ("Locka" או "לוקה"), אשר תעסוק בתחום המלונאות והנדל"ן מחוץ לישראל (אם בעצמה ואם באמצעות חברות בנות), ובין השאר נקבעו התנאים להשקעות...
	בתמצית יצוין כי בהתאם לסעיף 1.4.2 לדוח העסקה המצורף כנספח א' ובהתאם להסכם המייסדים נקבע, בין היתר, כי הצדדים להסכם המייסדים -- החברה (80%), מר ג'ורג'י אקירוב (15%) ("בעל העניין") וצד ג' בלתי קשור (5%) ("הצד השלישי") --  יעמידו הלוואות בעלים לפי צרכי L...
	לפרטים נוספים והרחבה בדבר עסקת לוקה (כולל בדבר הסכם המייסדים) ראו את דוח העסקה של החברה מיום 7.6.2007 כפי שגם דווח במצורף לדוח מיום 19.11.2020אשר מצ"ב כנספח א' ("דוח העסקה", "דו"ח 2007" ו- "עסקת לוקה", בהתאמה), דיווח מיידי מיום 22.7.2007 בדבר אישור הא...
	לפרטים נוספים בדבר לוקה, פעילותה ונתוני הפיננסים, ראו סעיף 8.2.2 לפרק א' וכן תקנה 21 לפרק ד' לדוח השנתי 2019, את הדו"ח הכספי השנתי ל-2019, את הדו"ח הכספי הרבעוני ליום 30.9.2020 לרבות למועד דו"ח רבעון 3 כאמור ההון העצמי של לוקה הינו  (30.213) מיליון יו...
	1.2. בהמשך לעסקת המסגרת הנ"ל, החליטה הנהלת החברה, ביום 9.7.2009, להגביל את עצמה בקשר עם העמדת הלוואות ו/או ערבויות מכח עסקת המסגרת  ("ההגבלות"). הסדר זה אושר על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון. לפרטים נוספים ראו דו"ח מיידי של החברה מיום 9.7.2009 כפי שגם...
	עסקת לוקה וההגבלות ייקראו יחדיו להלן: "עסקת לוקה".
	1.3. ועדת הביקורת והדירקטוריון בישיבותיהם מימים 17 ו-23 למרץ 2014 (בהתאמה), אישרו פה אחד, שלא לממש את אפשרות היציאה של החברה מעסקת לוקה ולהאריך את ההתקשרות לתקופה נוספת של 3 שנים, באופן שעסקת לוקה (כולל ההגבלות וכן עסקת המסגרת) עמדה בתוקף עד יולי 2017...
	1.4. ועדת הביקורת והדירקטוריון בישיבותיהם מימים 16 ו-28 למרץ 2017 (בהתאמה), אישרו פה אחד שלא לממש את אפשרות היציאה של החברה מעסקת לוקה ולהאריך את ההתקשרות לתקופה נוספת של 3 שנים, באופן שעסקת לוקה (כולל ההגבלות וכן עסקת המסגרת) תעמוד בתוקף עד יום 22 בי...
	1.5. נכון למועד דוח זימון זה, Locka (לרבות באמצעות חברות בנות) ("קבוצת לוקה") מחזיקה: (א) במלוא הזכויות במלון Lutetia הממוקם ברובע St-Germain בפריז, צרפת (המלון נסגר במהלך הרבעון השני של שנת 2014 לצורך שדרוג והסבה על מנת שיעמוד בסטנדרטים הגבוהים המאפי...
	לפרטים נוספים על Locka ומלונות הקבוצה בחו"ל, ראו סעיף 8 לדוח התקופתי של החברה לשנתלדו"ח שנתי 2019.

	ב. תקופות הביניים:
	1.6. בהמשך להחלטת דירקטוריון החברה בקשר לבחינת המשך עסקת לוקה ביחסים שבין החברה לבין מר ג'ורג'י אקירוב ("בעל העניין"), אשר פגה ביום 22 ביולי 2020  הוקמה ועדה אד-הוק בלתי תלויה של דירקטוריון החברהוועדה דירקטוריונית שחבריה הינם פרופ' שמואל האוזר, יו"ר ה...
	1.7. בהתחשב בכך שעסקת לוקה ביחסים שבין החברה לבין בעל העניין פגה ביום 22 ביולי 2020, ולאור צרכי ועדת אד-הוק לפרק זמן נוסף לצורך גיבוש מסקנותיה והעברת המלצותיה לוועדת הביקורת והדירקטוריון וכן, בהתחשב בכך החברה נדרשה לזמן אסיפה כללית מיוחדת בקשר עם עסקת...
	1.8. בתקופת הביניים הנ"ל נקבעו ההגבלות וההתאמות הבאות בעסקת לוקה שחלו בנוסף להגבלות כאמור: (א) לא תתאפשר התקשרות לרכישת מלונות ו/או נכסים חדשים על ידי קבוצת החברות שנשלטת על ידי לוקה ("קבוצת לוקה") במישרין או בעקיפין; (ב) לא ניתן יהיה לבצע השקעות חדשו...
	1.9. בהתחשב בכך שעסקת לוקה בתקופת הביניים הנ"ל ביחסים שבין החברה לבין בעל העניין פגה ביום 22 בנובמבר 2020, ולאור צרכי החברה (לרבות וועדת אד-הוק, ועדת הביקורת והדירקטוריון), לפרק זמן נוסף לגיבוש החלטה בנוגע לעסקת לוקה ביחסים שבין החברה לבין בעל העניין,...
	1.10. ההגבלות הקבועות ביחס לתקופת הביניים (הראשונה), כמפורט בסעיף 1.98 לדוח זה לעיל, חלו גם ביחס לעסקת לוקה בתקופת הביניים הנוספת בהתאמות הנדרשות למועדים של תקופת הביניים הנוספת.
	(עסקת לוקה וההתאמות המפורטות לעיל בתקופות הביניים ייקראו יחדיו: "עסקת לוקה בתקופת הביניים").

	ג. אישור מתווה הסדרה אל מול בעל העניין בנושא לוקה, הנושא שעל סדר יומה של האסיפה הנוכחית ("מתווה ההסדרה"):
	1.11. במהלך חודש ספטמבר 2020, מסרה ועדת אד-הוק את המלצותיה לאורגנים הרלוונטיים בחברה, בכפוף להשלמת בדיקות עם יועצי החברה, בדבר 'מתווה הדילול' כמפורט בסעיף 1.19(ב) לדוח זה ("מתווה הדילול"). מתווה הדילול שאושר בידי האורגנים הרלוונטיים בחברה, הסמיכו את פ...
	המגעים הממושכים עם בעלת העניין המהותית לא נשאו פרי.
	1.12. בהמשך להשלמת בדיקות שבוצעו ביחס למתווה הדילול כאמור ולאור היעדר ההצלחה במגעים אל מול צוות בעלת העניין המהותית, גובש, בהסכמת בעל העניין בחברה,(כמוגדר לעיל), המתווה המעודכן שיכנס לתוקף בסמוך לאחר אישור האסיפה, כדלהלן:
	(א) מניות בעל העניין בלוקה לא תקננה כל זכויות ו/או חובות כלשהן בלוקה ו/או מכוח עסקת לוקה ("מניות בעל העניין")."), ויחולו ההוראות הבאות: (א) בעל העניין לא יוכל למכור ו/או להעביר את מניות בעל הענין (מבלי לגרוע מהוראות סעיף 1.12(ב) לדוח זה) ; (ב) לא תחול...
	(ב) מניות בעל העניין לא תחזורנה להעניק את כל הזכויות והחובות מכוחן, אלא באחת בהתקיים לפחות אחת מהחלופות הבאות (בלבד):
	(1)  במקרה שבעל העניין בחברה, עד תום 12 חודשים ממועד אישור האסיפה נשוא דוח זה ("תקופת הזכאות") יבקש להימנע מהדילול נשוא מתווה ההסדרה (הגם שאין לו כל חובה לכך בהתאם לדין או בהתאם לעסקת לוקה) ניתנת בידו הזכאות (בין בעצמו ובין האפשרות (לרבות באמצעות צד ג...
	(2)  במקרה שיתקבלו בכל עת (ללא מגבלת זמן) כל האישורים הנדרשים בהתאם לחוק החברות, לרבות יתקבל אישור האסיפה הכללית של החברה בהתאם לפרק החמישי לחלק השישי לחוק החברות ובתנאיםוהכל בכפוף לתנאים שיקבעו על-ידי האסיפה הכללית, אם וככל שיקבעו, ולפי שיקול דעתה הב...
	(ג) ימשיכו לחול ההסדרים הקיימים בנוגע לקדימות תשלומים, לרבות לפני ביצוע כל חלוקה בחברה, על פי מפל התשלומים, דלהלן: (א) פירעון הלוואות החברה מעבר לחלקה היחסי (מעבר לסכום הלוואות הבעלים נשוא סכום ההלוואות המקסימלי האמור בסעיף 1.1 לדוח); (ב) פירעון סכום ...
	(ד) בהתחשב בממשל התאגידי של החברה, מטעמי שקיפות ובשים לב לבקשות שהתקבלו בחברה לאחר פרסום מתווה ההסדרה (הגם שהחברה סבורה שאין זיקה עודפת לבעל השליטה בחברה לרבות לאחר יישום האמור בסעיף 1.12(א) ובין היתר בשים לב לאמור בס"ק (ה) להלן), במהלך תקופת הזכאות ת...
	יצוין כי המרווח לחברה נשוא דו"ח 2007 נקבע בין היתר בהתחשב במפורט בסעיפים 4.1 ו-6.1.1 לדו"ח 2007 המצורף, וכן בין היתר יוסף: (א) החברה נהנית מתמורת השירותים שנקבעה בתמורה לתנאי שוק ובתוספת רווח בשיעור COST + 5%; (ב) החברה נהנית מתוספת המרווח בגין העמדת ...
	(ה) מובהר, למען הסר כל ספק, כי החל ממועד אישור מתווה ההסדרה על ידי האסיפה הכללית,לאחר תקופת הזכאות מניות בעל העניין (וכל עוד מניות בעל העניין יישארו ללא זכויות ו/או חובות), עסקת לוקה והסכם המייסדים של עסקת לוקה (למעט תוספת להסכם לוקה) לא יקנו לבעל הענ...
	הבהרות:
	(א)  נוכח מתווה ההסדרה ובשים לב לכך שבמהלך עסקת לוקה בתקופות הביניים (ובכלל) לא בוצעו חלוקות בלוקה, אזי אין רלבנטיות לתחולה הרטרואקטיבית (כמוגדר בדוח זה לעיל).
	(ב)  מתווה ההסדרה אשר מובא לאישור בפני האסיפה הכללית, הינו מתווה שמהווה שיפור אף ממתווה הדילול (בין היתר כמובא במסגרת עמדת וועדת אד-הוק בדוח זה להלן), קיבל את הסכמת בעל העניין, בין היתר, בהתחשב: (1) בטובתה של החברה ונכסיה לרבות לוקה; (2) הצורך באישור ...
	(ג)  התנהלות החברה ואורגניה בכל הקשור עם עסקת לוקה וגיבוש מתווה ההסדרה אשר מובא לאישור בפני האסיפה הינה בהתאם להוראות חוק החברות, תוך שנלקחה בחשבון אך טובת החברה ונכסיה. כמו-כן, מתווה ההסדרה והמתואר עולה בקנה אחד עם עמדת החברה ביחס להליך בקשת הנגזרת מ...
	(ד)  עוד מובהר כי מתווה ההסדרה ונחיצותו הינו בין היתר בהתחשב בממשל התאגידי של החברה ועמדתה כי יש לכבד את עמדת סגל רשות ניירות ערך במסגרת שאלות ותשובות (שאלה מס' 101א.14) ממהלך חודש מאי 2019, לפיה לא ניתן להאריך יותר את עסקת לוקה כעסקת מסגרת מבלי להביא...
	(ה) ככל ומתווה ההסדרה יאושר על ידי האסיפה הכללית וכל עוד אף אחת מבין החלופות המצוינות בסעיף 1.12 (ב) לדו"ח זה תתקיים, שיעור ההחזקה האפקטיבי של החברה בלוקה יעמוד על 94.12%.
	(ו)  מובהר כי מתווה ההסדרה נולד נוכח הנסיבות הרגולטוריות הכרוכות בכך שלוקה הינה חברה בת פרטית של חברה ציבורית (החברה) ובעל העניין הינו צד קשור לבעל השליטה בחברה, ואין במתווה ההסדרה כדי לגרוע ממערכת היחסים החוזית המחייבת נשוא הסכם המייסדים שבין החברה ל...
	(ז)  מובהר, למען הסר כל ספק, כי הפירוט הנכלל בדו"ח זה ביחס למתווה ההסדרה ועסקת המסגרת הינו ממצה ולא יהיו בו כל הוראות ו/או תניות המקנות זכויות ו/או חובות שאינן רשומות במסגרת דו"ח זה, לרבות, אך לא רק, ולמען הבהירות יצוין כי, למעט ומבלי לגרוע ממתווה ההס...


	ד. גילוי נוסף בהתאם ל'עמדה משפטית 101-23: גילוי אודות ועדה מיוחדת לניהול משא ומתן בעסקאות בעלי שליטה', רשות ניירות ערך:
	1.13. זהות חברי ועדת אד-הוק : פרופ' שמואל האוזר, יו"ר הוועדה, דב"ת בחברה; הגב' ענת לוין, דירקטורית בחברה. לפרטים בדבר חברי הוועדה, ראו את הפירוט ביחס לתקנה 26 לפרק רביעי לדוח השנתי של החברה לשנת 2019 המובא בזאת על דרך ההפנייה.
	1.14. האם יש למי מחברי ועדת אד-הוק עניין אישי בעסקה, לרבות זיקה אחרת לחברה, לבעל השליטה בה או לצד לעסקה, ומהות ענין זה: אין, למעט היותם דירקטורים בחברה (הגב' ענת לוין הינה דירקטורית בחברה ומר שמואל האוזר הינו דירקטור בלתי תלוי בחברה).
	1.15. סמכויות ועדת אד-הוק, לרבות ציון הגורם שהחליט על הקמת ועדת אד-הוק וסמכויותיה, האם ועדת אד-הוק הוסמכה לבחון חלופות לעסקה המוצעת, והאם הוסמכה לבחור ולשכור יועצים נפרדים:
	הגורם שהחליט על הקמת ועדת אד-הוק: הדירקטוריון.
	סמכויות ועדת אד-הוק: (א) לבחון, מנקודת המבט של החברה, את השלכות האפשרויות השונות העומדות בפני החברה ובכללן האם יש להאריך את התקשרות החברה בעסקת לוקה או להפסיק את ההתקשרות; (ב) לבחון את המתווה הקיים לעסקת לוקה והאם יש צורך בעדכונו בהתאם לנסיבות; (ג) לפ...
	1.16. הסמכה לבחור ולשכור יועצים נפרדים: כן. ועדת אד-הוק הוסמכה לבחור ולמנות יועצים לסיוע בבחינת הנושא שעל סדר יומה ככל שתידרש לכך בהתאם לשיקול דעתה, לרבות יועץ משפטי, יועץ לממשל תאגידי, יועץ כלכלי ו/או יועץ מס. הוועדה מינתה את פרופ' אסף חמדני כיועץ חי...
	1.17. זהות יועצים או נותני שירותים אחרים שסייעו לוועדת אד-הוק בעבודתה, תוך ציון אם יש להם עניין אישי בעסקה לרבות זיקה אחרת לחברה, לבעל השליטה בה או לצד לעסקה, ומהות עניין זה: ועדת אד-הוק מינתה את פרופ' אסף חמדני כיועץ חיצוני לוועדת אד-הוק, שאין לו עני...
	1.18. תיאור תמציתי של הסדרים שקבעה ועדת אד-הוק (או החברה) להבטחת אי תלות עבודתה, לשמירה על סודיות דיוניה וסודיות המידע ששימש אותה בעבודתה, וכן להבטחת היעדר מעורבותם של בעלי העניין בעסקה בדיוניה, בנתונים המוצגים לפניה ובהחלטותיה: חברי ועדת אד-הוק הינם ...
	1.19. תיאור הפעולות המהותיות שביצעה ועדת אד-הוק, ומשך הזמן בו פעלה; ציון סוגי המידע והנתונים המהותיים אשר שימשו את ועדת אד-הוק בעבודתה, לרבות ציון חוות דעת מקצועית אשר הוגשה לה; ציון החלופות המהותיות שנבחנו לעסקה המוצעת, תוך התייחסות למאפייניהן ולנימו...
	(א) ועדת אד-הוק הוקמה על ידי דירקטוריון החברה ביום 4.6.2020 וקיימה כ- 30 ישיבות ו/או פגישות כאשר במהלך תקופת העבודה של ועדת אד-הוק היא קיבלה חוות דעת שונות לרבות, חוות דעת כלכלית וחוות דעת מיסוית (לפי החלטת ועדת אד-הוק, מהיועץ הכלכלי של ועדת אד-הוק ו/...
	(ב) ביום 18.9.2020 ועדת אד-הוק מסרה המלצותיה ביחס למתווה הדילול ולהארכת עסקת לוקה לוועדת הביקורת - מתווה הדילול כמוגדר וכמתואר לעיל, ובתמצית: בהתקיימותם של תנאים מסחרים מסוימים וככל ששווי לוקה בנקודת זמן ספציפית אשר נקבע מראש לא יעלה על סכום ספציפי אש...
	כמו כן, נלקחו בחשבון חסרונות מסוימים של המתווה לרבות הצורך בהסכמתו של בעל העניין, הצורך בהערכות שווי, הסכמת בעל המניות צד ג' וכו'.
	ועדת אד-הוק בחנה גם חלופות נוספות וביניהן: (1) הפסקת מימון בידי החברה אשר לדעתה של ועדת אד-הוק הינה בעייתית כאשר המשמעות של חלופה זו, הינה, העמדת ההלוואות החברה ללוקה לפירעון אשר תגרור מימוש נכסים בתקופת של משבר כלכלי עולמי והפסקת פעילות החברה בתחום מ...
	(ג) מתווה הדילול כמתואר בדוח זה לעיל לא הבשיל.
	(ד) מתווה ההסדרה כמפורט לעיל הובא בפני ועדת אד-הוק וזאת לאחר שגובש מתווה ההסדרה כאמור עם בעל העניין. הוועדה קיימה שלוש ישיבות במהלך חודש ינואר 2021 שבהן נמסרו לה דיווחים בנוגע להתפתחויות במו"מ והרקע למתווה ההסדרה. בין השאר, הוסבר לוועדה כי המו"מ על מת...
	(ה) ביום 28.1.2021 התקבלה החלטת ועדת אד-הוק אשר המליצה לוועדת הביקורת והדירקטוריון החברה לאשר את מתווה ההסדרה.

	הבהרה: העדכונים נשוא דו"ח זה לא עברו לאישור וועדת האד-הוק, הגם שכל חבריה אישרו את העדכונים בכובעם כחברי דירקטוריון.
	2. נוסח החלטה מוצעת לנושא שעל סדר היום של האסיפה הכללית המיוחדת
	"אישור (א) מתווה ההסדרה נשוא עסקת Locka בין מר ג'ורג'י אקירוב לבין החברה; וכן, ומבלי לגרוע מכלליות האישור (ב) עסקת המסגרת האמורה בסעיף 12(ד) לדו"ח - הכל כמפורט בדו"ח נשוא זימון האסיפה הכללית בנושא".
	3. עניין אישי ומהות העניין האישי ביחס לנושא שעל סדר היום
	3.1. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד הדוח מר אלפרד אקירוב הינו בעל השליטה בחברה, כמפורט בדיווח מיידי מיום 5.1.2021 המובא בזאת על-דרך ההפנייה.
	3.2. למר אלפרד אקירוב, לרבות חברות שבשליטתו, קיים עניין אישי בנושא שעל סדר היום בשל עניינו האישי של מר ג'ורג'י אקירוב (בנו של בעלי השליטה) שהוא צד להתקשרויות הנדונות וקרובו של בעל השליטה, כהגדרת המונח בחוק החברות.
	3.3. למר ג'ורג'י אקירוב קיים עניין אישי בנושא שעל סדר היום וזאת בהתחשב בכך שהוא צד להתקשרויות הנדונות.

	4. עסקאות מסוג העסקה נשוא נושא שעל סדר היום או עסקאות דומות לה
	להלן יפורטו עסקאות מסוג העסקה נשוא נושא שעל סדר היום, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקאות הנדונות על ידי הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור, כדלקמן: עסקת לוקה כמתואר לעיל.

	5. הדרך שבה נקבעה התמורה נשוא הנושא שעל סדר היום
	לצורך אישור מתווה ההסדרה, החברה בחנה והביאה בחשבון במסגרת הדיונים שנערכו בנושא זה, בין היתר, את הפרמטרים הבאים:
	5.1. מתווה ההסדרה למעשה מזכה את החברה ששיעור הנהתה האפקטיבי מאחזקותיה בלוקה גדל (מבלי לגרוע מהוראות סעיף 1.12(ב) לדוח זה) וכל זאת ללא מתן תמורה מצידה.לבעל העניין; ולעניין עסקת המסגרת ראו גם את הפירוט בסעיף 7.7 לדו"ח זה.
	5.2. לעניין מימוש הזכאות כמפורט בסעיף 1.12(ב)(1) לדו"ח זה כנגד העמדת החלק במימון לוקה פרו-רטה להחזקותיו (15%) נלקח בחשבון: (א) בעל העניין הינו הבעלים של מלוא הזכויות במניות בעל העניין; (ב) המנגנון האמור הינו מיטיב עם החברה באופן שמקל על החברה ליישם את...
	5.3. פעילות לוקה והמשך פיתוחה הינה מהותית מאוד לקבוצה לרבות לשם עמידה ביעדים האסטרטגיים שהעמידה לעצמה החברה כמפורט בסעיף 18 לדוח השנתי לשנת 2019 של החברה.
	5.4. הפרמטרים והשיקולים שהובאו על-ידי וועדת האד-הוק כמתואר לעיל, לרבות שמתווה ההסדרה, על ובכפוף לתנאיו, עולה אף הוא בקנה אחד עם טובת החברה, ואף מקנה לה תנאים משופרים יותר. לעומת מתווה הדילול ולעומת מתווה דילול כלל, ולשם הנוחות:
	(א) מתווה הדילול: המתווה, כמפורט בסעיף 1.19(ב) לדו"ח זה, מבוסס על אפשרות לדילול עתידי של בעל העניין בכפוף לשווי לוקה בפרק זמן עתידי שיקבע (השווי הינו במונחי הון עצמי ללוקה בתום פרק הזמן שיקבע כאמור). מובהר כי במתווה הדילול מלוא זכויות בעל העניין כמו-ג...
	(ב) מתווה דילול כלל: מבוסס על אותם עקרונות, היינו על אפשרות לדילול עתידי של בעל העניין בכפוף לשווי לוקה (רף עליון ותחתון מחמירים יותר לבעל העניין מאשר במתווה הדילול) בפרק זמן עתידי שיקבע (פרק זמן בטווח של 5 שנים), כאשר גם במתווה זה השווי הינו במונחי ה...
	(ג) מתווה ההסדרה: כמפורט בסעיף 1.12 לדו"ח זה, מבוסס על: (א) מניות בעל העניין בלוקה לא תקננה כל זכויות/חובות ללא תלות בשווי לוקה, לא בעתיד ולא בכלל; (ב) מניות בעל העניין בלוקה מיידית לא תקננה כל זכויות ו/או חובות כלשהן, וכן מיידית יחולו יתר המגבלות כמפ...
	5.5. כי המתווה ונחיצותו הינו בין היתר בהתחשב בממשל התאגידי של החברה ועמדתה כי יש לכבד את עמדת סגל רשות ניירות ערך במסגרת שאלות ותשובות (שאלה מס' 101א.14) ממהלך חודש מאי 2019 כמתואר, ובהתאם עסקת לוקה (שמהווה פרקטיקה נהוגה ומקובלת בשוק ובחברה) שהקנתה זכ...

	6. האישורים הנדרשים ביחס לנושא שעל סדר היום
	6.1. ועדת התגמול הביקורתוהביקורת של החברה (בהמשך להמלצת וועדת האד-הוק כמתואר) אישרה (פה-אחד) את ההתקשרות הנדונה שעל סדר היום בישיבתה מיום 31.1.2021. כמו-כן, וועדת התגמול והביקורת של החברה אישרה ביום 17.3.2021 גם את העדכונים נשוא דו"ח זה.
	6.2. דירקטוריון החברה אישר (פה-אחד), לאחר קבלת אישור ועדת התגמול והביקורת של החברה, את ההתקשרות הנדונה שעל סדר היום בישיבה מיום 3.2.2021. כמו-כן, הדירקטוריון  של החברה אישר ביום 17.3.2021 גם את העדכונים נשוא דו"ח זה.
	6.3. ההתקשרות הנדונה שעל סדר היום טעונה אישור האסיפה הכללית של החברה אשר תכונס כקבוע להלן.

	7. תמצית נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לנושא שעל סדר היום
	ועדת הביקורת והתגמול ודירקטוריון החברה אישרו, בכפוף לאישור האסיפה הכללית המיוחדת, את הפעולות ו/או ההתקשרות הנדונה בנושא שעל סדר היום וזאת בהתחשב ועל בסיס האמור בסעיף 5 לדוח עסקה זה וכן בהתחשב בין היתר בתמצית הנימוקים שלהלן:
	7.1. פעילות לוקה והמשך פיתוחה הינה מהותית מאוד לקבוצה לרבות לשם עמידה ביעדים האסטרטגיים שהעמידה לעצמה החברה כמפורט בסעיף 18 לדוח השנתי לשנת 2019 של החברה.
	7.2. הצורך באישור האסיפה ברוב מיוחד לצורך המשך עסקת לוקה והמשך העמדת מימון לוקה (בשים לב בין היתר למשבר הקורונה והשפעתו על תחום פעילות לוקה, מלונאות), לצד המגעים והמו"מ שקיימה החברה עם בעלת המניות המהותית כמתואר בהתאם למשטר התאגידי כקבוע בחוק החברות -...
	7.3. מתווה ההסדרה למעשה מזכה את החברה ללא מתן תמורה מצידה, לרבות מובהר כי לבעל העניין לא מוקנית תמורה בגין כך.
	7.4. מתווה ההסדרה עולה בקנה אחד עם טובת החברה, ואף מקנה לה תנאים משופרים יותר לעומת מתווה הדילול כמתואר, כפי שגם צוין על-ידי וועדת האד-הוק.
	7.5. הנימוקים, הפרמטרים והשיקולים שהובאו על-ידי וועדת האד-הוק כמתואר לעיל.
	7.6. הפרוצדורה הנאותה והקפדנית, כחלק מהממשל התאגידי של החברה, בה נקטה החברה כמתואר בהרחבה לעיל, לרבות ההליך שביצעה ועדת אד-הוק שבראשה יושבים פרופ' שמואל האוזר וגב' ענת לוין, והיועץ לה הינו פרופ' אסף חמדני, אשר כלל כ-30 ישיבות ו/או פגישות, לצד מגעים עם...
	7.7. מתווה ההסדרה והמתואר עולה בקנה אחד עם עמדת החברה ביחס לבקשת הנגזרת (התנגדות החברה לרבות בין היתר מחמת שהנושא נמצא בפני מדוכת האסיפה הכללית בהתאם למשטר התאגידי כקבוע בחוק החברות) כפי שהובאה בפני כב' ביהמ"ש ואף מיישם את עמדת החברה לביהמ"ש בנושא הבק...
	7.8. ועדת הביקורת והדירקטוריון סברו כי ההתקשרויות הנדונות הינן סבירות, הוגנות ולטובתה של החברה.
	ההחלטה דלעיל אושרה פה-אחד על ידי הדירקטורים המשתתפים.

	8. שמות הדירקטורים שהשתתפו בהחלטת ועדת התגמול והדירקטוריון ביחס לנושא שעל סדר היום
	8.1. בהחלטת וועדת הביקורת והתגמול: מיום 31.1.2021 השתתפו הדירקטורים הבאים: ר. בר-און (דח"צ), א. קרביץ (דח"צ) וע. לוין (דירקטורית); ומיום 17.3.2021 השתתפו הדירקטורים הבאים: ר. בר-און (דח"צ), א. קרביץ (דח"צ) וע. לוין (דירקטורית).
	8.2. בהחלטת דירקטוריון החברה: מיום 3.2.2021 השתתפו הדירקטורים הבאים: ר. בר-און (דח"צ), ע. לוין (דירקטורית), א. קרביץ (דח"צ), ש. האוזר (דב"ת) וא. רף (דירקטור); ומיום 17.3.2021 השתתפו הדירקטורים הבאים: ר. בר-און (דח"צ), ע. לוין (דירקטורית), א. קרביץ (דח...

	9. שמות בעלי השליטה שלהם עניין אישי בעסקאות ומהות עניינים האישי
	לפרטים בדבר עניינו האישי של ה"ה אקירוב ראו את האמור בסעיף 3 לעיל.
	10. שמות הדירקטורים שהינם בעלי עניין אישי
	לפרטים בדבר עניינו האישי של ה"ה אלפרד אקירוב ראו את האמור בסעיף 3 לעיל.
	11. זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה
	11.1. ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") שעל סדר יומה הנושאים המפורטים לעיל.
	11.2. האסיפה תתקיים ביום ה', 11ב', 22 במרץ 2021, בשעה 15:00, במשרדי החברה במגדל אלרוב, שד' רוטשילד 46, ת"א (קומה 16) ("משרדי החברה").
	11.3. בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, כל מי שיהיה בעל מניות בחברה בסוף יום המסחר של ד', 17 בפברואר 2021 ("המועד הקובע") (ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו), יהיה רשאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי שלוח. כתב המינוי...
	11.4. בקשה של בעל מניות כאמור בסעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא לסדר היום תומצא לחברה עד שלושה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור והחליטה החברה, כי יתווספו נושאים לסדר היום, יופיעו פרטיהם באתר ההפצה כהגדרתו להלן.

	12. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות באסיפה הכללית המיוחדת הינו: רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות באי כוחם, והרשאים להצביע ומשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שא...
	13. המועד הקובע
	המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו תום יום המסחר של יום ד' ה- 17 בפברואר 2021.
	14. מניין חוקי
	על פי תקנון ההתאגדות של החברה, יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיה נוכח, בעצמו או על ידי באי כוחו, בעל מניות אחד או יותר, המחזיק בלפחות שליש מזכויות ההצבעה בחברה במועד הקובע את הזכאות להשתתף באסיפה. בעל מניות המשמש גם כבא כח של בעלי מניות אחרים באסיפה, יחשב כ...
	אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או לכל מועד מאוחר יותר, כפי שיצוין בהודעה על האסיפה בה לא נכח מנין חוקי כאמור ("האסיפה הנדחית"). אם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי ת...
	15. הוכחת בעלות במניה
	בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים והוא מעוניין להצביע ב...
	16. הצבעה במערכת אלקטרונית
	בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, בעל מניה לא רשום שיחזיק במניות החברה במועד הקובע יהיה רשאי להצביע בנושא שעל סדר היום באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. המועד האחרון להצ...
	יובהר, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה והצביע בעל מניה ביותר מדרך אחת תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני.
	17. נציגי החברה לעניין טיפול בדוח המיידי
	עוה"ד תמר מעוז ו/או נועם צבר ממשרד בלטר גוט אלוני | נאמן קינן, רח' יגאל אלון 96 ת"א, טלפון: 03-5111111; פקסימיליה: 03-6246000 או, משד' רוטשילד 46, מגדל אלרוב, תל אביב; טלפון: 03-7147777; פקסימיליה: 03-7147772.
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