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תאריך: 18 בדצמבר 2019

כפרית תעשיות (1993) בע"מ 

("החברה")

לכבוד לכבוד

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

www.tase.gov.il www.isa.gov.il

הנדון: דוח הצעה פרטית מהותית וזימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה 

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 

("חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות דוחות 

תקופתיים ומיידיים"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה 

ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), תקנות החברות 

(הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), ותקנות ניירות ערך (הצעה 

פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית"), מפורסם בזאת דוח 

הצעה פרטית מהותית וזימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר 

תתקיים ביום א', 26 בינואר 2020, בשעה 10:00 במשרדי החברה אשר בקיבוץ כפר עזה ("משרדי 

החברה"), אשר על סדר יומה אישור הנושאים המפורטים בדוח זה. 

הנושאים שעל סדר היום וההחלטות המוצעות .1

עדכון מדיניות התגמול של החברה .1.1

מוצע לעדכן את מדיניות התגמול הקיימת של החברה, כך שסעיף 5.3 למדיניות התגמול, 

לפיו החברה לא תעניק מענקי פרישה, יוחלף לנוסח להלן:

תקופת הסתגלות 5.3
דירקטוריון החברה, כפוף לאישור ועדת התגמול של החברה, יהיה  5.3.1
רשאי לקבוע כי נושאי משרה יהיו זכאים לתקופת הסתגלות, (ככל שסיום 
העסקתם אינה בנסיבות אשר לא מזכות בפיצויי פיטורין), במסגרתה יהיה 
זכאי נושא המשרה לקבל משכורת ובמהלכה יוסיפו לחול יחסי עבודה בין 
החברה לבין נושא המשרה, מבלי שיידרש להמשיך ולמלא את תפקידו בחברה 
באופן שוטף, אך יהיה זמין לצרכי החברה מעת לעת, כמתואר להלן ("תקופת 

ההסתגלות"):
נושא משרה שעבד בחברה פחות משנתיים – תקופת ההסתגלות לא תעלה  (1)

על חודשיים.
(2) נושא משרה שעבד בחברה יותר משנתיים – תקופת ההסתגלות לא תעלה 

על שישה חודשים.
על אף האמור לעיל, דירקטוריון החברה, כפוף לאישור ועדת  5.3.2
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התגמול של החברה, יהיה רשאי לקצר את תקופת ההסתגלות כאמור בסעיף 
5.3.1 לעיל, וחלף תקופת ההסתגלות, להעניק מענק הסתגלות שישולם לפי 
שכר חודשי ברוטו (ללא תנאים סוציאליים) על פי תקופת ההסתגלות 

שאושרה. 

לפרטים נוספים בדבר עדכון מדיניות התגמול, ראו סעיף 2 לדוח זה להלן. 

נוסח החלטה מוצע:

"לאשר את עדכון מדיניות התגמול הקיימת של החברה, כך שסעיף 5.3 למדיניות התגמול, 
לפיו החברה לא תעניק מענקי פרישה, יוחלף בסעיף 5.3 חדש, המאפשר הענקת תקופת 

הסתגלות לנושאי משרה, כמפורט בדוח זימון האסיפה".

הארכת כהונתו של מנכ"ל החברה, אישור הצעה פרטית מהותית והענקת זכאות לתקופת  .1.2

הסתגלות 

מוצע לאשר את הארכת תקופת עבודתו בפועל של מנכ"ל החברה, מר אבי זלצמן ("מר 

זלצמן"), לתקופה נוספת של שנים עשר (12) חודשים החל מיום 1.1.2020 ("תקופת הכהונה 

המוארכת") וכן לאשר הצעה פרטית מהותית של 80,000 אופציות לא סחירות של החברה 

אשר תהיינה ניתנות למימוש ל- 80,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה אשר 

הבשלתן תיעשה בשלוש מנות כמפורט להלן: (1) 30,000 יבשילו לאחר 6 חודשים; (2) 30,000 

יבשילו לאחר 18 חודשים; (3) 20,000 יבשילו לאחר 36 חודשים,  וכן, כפוף לאישור עדכון 

מדיניות התגמול כאמור בסעיף 1.1 לעיל, להעניק למר זלצמן זכאות לתקופת הסתגלות של 

שישה (6) חודשים אשר תחול החל מסיום תקופת הכהונה המוארכת, במהלכה יוסיפו לחול 

יחסי עבודה בין החברה לבין מר זלצמן. יובהר כי בהתאם לתכנית האופציות של החברה, 

כהגדרתה להלן, תנאי להבשלה הוא קיום יחסי עובד מעביד במועד הזכאות להבשלה. 

לפרטים נוספים בדבר אישור תקופת הכהונה המוארכת, הצעה פרטית מהותית והענקת 

זכאות למענק הסתגלות למר זלצמן, ראו סעיף 3 לדוח זה להלן. 

נוסח החלטה מוצע:

"להאריך את תקופת העסקתו של מנכ"ל החברה, מר אבי זלצמן, לתקופה נוספת של שנים 
עשר (12) חודשים החל מיום 1.1.2020, לאשר הצעה פרטית מהותית כמשמעותה בתקנות 
הצעה פרטית, וכן, כפוף לאישור עדכון מדיניות התגמול כאמור בסעיף 1.1 לעיל, להעניק 
למר זלצמן זכאות לתקופת הסתגלות למשך שישה חודשים, אשר תחול מסיום תקופת 

הכהונה המוארכת, כמפורט בדוח ההצעה הפרטית וזימון האסיפה".

פרטים נוספים בדבר עדכון מדיניות התגמול של החברה כאמור בסעיף 1.1 לעיל .2
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העדכון המוצע במדיניות התגמול אושר על ידי דירקטוריון החברה לאחר ששקל את המלצות  .2.1

ועדת התגמול, כמפורט בסעיף 2.6 להלן. 

יצוין כי מדיניות התגמול הקיימת של החברה, אושרה על ידי בעלי מניות החברה באסיפה  .2.2

כללית ביום 30 בדצמבר 2018 (מס' אסמכתא: 111993-01-2018), ובהתאם לסעיף 267א 

לחוק החברות הינה בתוקף עד ליום 31 בדצמבר 2021 ("מדיניות התגמול הקיימת"). 

בישיבתה מיום 18 בדצמבר 2019, דנה ועדת התגמול בהצעה לעדכון מדיניות התגמול לפיה  .2.3

דירקטוריון החברה יהיה רשאי להעניק מענק הסתגלות ותקופת הסתגלות לנושאי משרה, 

בכפוף לאישור ועדת התגמול של החברה.

בישיבתו מיום 18 בדצמבר 2019, אישר דירקטוריון החברה את העדכון המוצע במדיניות  .2.4

התגמול, לאחר ששקל את המלצות ועדת התגמול ודן בהן. העדכון במדיניות התגמול כפוף 

לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, המזומנת על פי דוח זה, וזאת בהתאם 

להוראות סעיף 267א לחוק החברות.

זהות חברי ועדת התגמול והדירקטוריון שהשתתפו בדיונים בדבר עדכון מדיניות התגמול  .2.5

חברי ועדת התגמול שהשתתפו בישיבת ועדת התגמול שהתקיימה ביום 18 בדצמבר  .2.5.1

2019, הם: אלה ויימן (דח"צ ויו"ר הוועדה), רוני מנינגר (דח"צ) ותרצה אוטולנגי 

פלורנטין (דירקטורית בלתי תלויה).

העדכון המוצע במדיניות התגמול אושר פה אחד על ידי חברי ועדת התגמול שנכחו 

בישיבה.

הדירקטורים שהשתתפו בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 18 בדצמבר 2019,  .2.5.2

הינם: איציק שריר (יו"ר), אלה ויימן (דח"צ), רוני מנינגר (דח"צ), תרצה פלורנטין 

(דירקטורית בלתי תלויה), רז דיאור, רפאל עדס, אורי אפשטיין ואביב קוץ. 

העדכון המוצע במדיניות התגמול אושר פה אחד על ידי הדירקטורים שנכחו 

בישיבת הדירקטוריון.

נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור העדכון במדיניות התגמול של החברה .2.6

מתן זכאות לתקופת הסתגלות או מענק הסתגלות לנושאי משרה הוא הסדר מקובל  .2.6.1

בחברות ציבוריות בסדר גודל החברה, וקביעת התקרה המוצעת היא ההסדר 

המומלץ במדיניויות ההצבעה של גופים מוסדיים (לדוגמה, פסגות ואנטרופי) וכן 

עולה בקנה אחד עם הקווים המנחים בעניין קביעת תקופת הסתגלות או מענק 

הסתגלות לנושאי משרה. 

במסגרת הדיון בעדכון מדיניות התגמול, שקלו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כל  .2.6.2

אחד מהשיקולים המנויים בתיקון 20 לחוק החברות, לרבות: קידום מטרות 

החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח, יצירת תמריצים 

ראויים לנושאי המשרה בחברה, ואפשרות להביע הערכה לנושאי המשרה על 

תרומתם לחברה.
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ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הגיעו לכלל דעה, כי העדכון המוצע במדיניות  .2.6.3

התגמול, הוא ראוי בנסיבות העניין, ועולה בקנה אחד עם יעדיה, תכניותיה 

העסקיות, מצבה ומבנה כוח האדם של החברה, ועל כן החליטו לאשרו.

פרטים נוספים בדבר הארכת כהונתו של מנכ"ל החברה, אישור הצעה פרטית מהותית והענקת  .3

זכאות לתקופת הסתגלות כאמור בסעיף 1.2 לעיל

הקצאת כתבי האופציות למר זלצמן: .3.1

כפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית, ובהתאם לתנאים המפורטים בדוח זה להלן,  .3.1.1

מר זלצמן יהיה זכאי ל-80,000 אופציות לא סחירות של החברה אשר תהיינה 

ניתנות למימוש ל- 80,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה אשר 

הבשלתן תיעשה בשלוש מנות כמפורט להלן: (1) 30,000 יבשילו לאחר 6 חודשים; 

(2) 30,000 יבשילו לאחר 18 חודשים; (3) 20,000 יבשילו לאחר 36 חודשים 

("האופציות").

הקצאת כתבי האופציות תעשה בהתאם לתכנית אופציות 2018 של החברה ("תכנית  .3.1.2

האופציות")1 ולתנאים המפורטים בהתאם להוראות תקנות הצעה פרטית, כמפורט 

בסעיף 4 להלן. 

בהתאם לתכנית האופציות של החברה, תנאי להבשלת האופציות הוא קיום יחסי  .3.1.3

עובד מעביד במועד הזכאות להבשלה. 

למעט הקצאת האופציות ומתן הזכאות לתקופת ההסתגלות של שישה (6) חודשים אשר  .3.2

תחול מסיום תקופת הכהונה המוארכת, תנאי כהונתו והעסקתו של מר זלצמן יהיו בהתאם 

לתנאי ההעסקה הקיימים, כפי שאושרו על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ביום 14 

בדצמבר 2016. לפרטים נוספים ביחס לתנאי ההעסקה והכהונה הקיימים למר זלצמן, ראו 

דוח מיידי שפורסם על ידי החברה ביום 14 בדצמבר, 2016 (מספר אסמכתא: 01-2016-

.(139519

פרטים נוספים (במונחים שנתיים) הנדרשים בהתאם לתוספת השישית לתקנות דוחות  .3.3

תקופתיים ומיידים. 

תגמולים אחרים 
(באלפי ש"ח)

תגמולים בעבור שירותים2 (באלפי ש"ח) פרטי מקבל התגמולים

סה"
כ 

(אלפ
י 

ש"ח)

אחר דמי 
שכירות

ריבי
ת אחר עמל

ה
דמי 
ייעוץ

דמי 
ניהול

תשלום 
מבוסס 

מניות3
מענק עלות 

שכר

שיעור 
החזקה 

בהון 
החברה 

(%)

היקף 
משרה

(%)
תפקיד שם

1,725 - - - 80 - - - 155 300 1,190 0.32 100 מנכ"ל 
החברה

אבי 
זלצמן

1 לפירוט אודות עיקרי תכנית האופציות 2018 של החברה, שאומצה על ידי דירקטוריון החברה ביום 21.11.2018 ראו 

סעיף 20.5 לפרק תיאור עסקי החברה בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 (מספר אסמכתא: 053254-01-2019).
סכומי התגמול מובאים במונחי עלות לחברה וכוללים שכר והוצאות נלוות לשכר כגון טלפון ,רכב ותנאים סוציאליים   2

(כולל הפרשות לסיום יחסי עובד מעביד) .
3 הסכום המופיע בעמודה זו מייצג את ההוצאה שצפויה להירשם בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020 וכוללת את 

האופציות שיוקצו למר זלצמן על פי דוח זה ואת האופציות המוחזקות על ידו נכון למועד הדוח.
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התגמולים למר זלצמן, כמפורט לעיל, תואמים את עדכון מדיניות התגמול המוצע המובא  .3.4

לאישור באסיפה זו. 

נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור הארכת כהונתו של מר זלצמן, אישור הצעה  .3.5

פרטית מהותית והענקת זכאות למענק הסתגלות:  

בישיבתה מיום 18 בדצמבר 2019, בחנה ועדת התגמול את הארכת תקופת העסקתו של מר 

זלצמן בשנה אחת נוספת, את ההצעה הפרטית המהותית ואת הענקת הזכאות לתקופת 

ההסתגלות (כפוף לאישור עדכון מדיניות התגמול), והמליצה, פה אחד, לאשרן. 

בישיבתו מיום 18 בדצמבר 2019, החליט דירקטוריון החברה לאשר, פה אחד, את המלצות 

ועדת התגמול, לאחר ששקל את המלצות הוועדה ודן בהן. המלצות וועדת התגמול 

והדירקטוריון הן כדלקמן:

הארכת הכהונה:

הארכת כהונתו של מר זלצמן כמנכ"ל החברה היא לטובת החברה ולשם שמירה על  .3.5.1

יציבותה. לעניין זה, נלקחה בחשבון, בין היתר, העובדה כי לאחרונה מונה יו"ר 

דירקטוריון פעיל חדש לחברה. 

הובלת איתור ומינוי מנכ"ל חדש לחברה, ראוי שתעשה במעורבות של יו"ר  .3.5.2

הדירקטוריון החדש של החברה, בהתחשב בכך שיש צורך ביכולת עבודה משותפת 

שלו עם מנכ"ל החברה. טובת החברה מחייבת שיתקיים הליך מסודר של איתור 

מנכ"ל חדש תוך שמירה על המשכיות הפעילות.

במהלך שנות העסקתו החולפות בחברה, תרם מר זלצמן תרומה מהותית לקידום  .3.5.3

עסקי החברה, להשגת יעדיה ולהשאת רווחיה והוא בעל ניסיון והיכרות מעמיקה 

ורבת שנים בתחומי פעילות החברה.

זכאות לתקופת הסתגלות:

הענקת זכאות לתקופת ההסתגלות למר זלצמן עומדת בקנה אחד עם מדיניות  .3.5.4

התגמול המעודכנת של החברה, כפוף לאישורה כאמור בסעיף 1 לעיל, ומהווה 

תגמול ראוי לאור תרומתו הרבה של מר זלצמן לחברה בשנים הארוכות בהן הוא 

מכהן כמנכ"ל החברה.

תקופת ההסתגלות המוצעת הינה הסדר מקובל בחברות ציבוריות בסדר גודל של  .3.5.5

החברה והיא הוגנת וסבירה בנסיבות העניין. 

הצעה פרטית:

ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את תנאי ההצעה הפרטית, בין היתר, בהתחשב  .3.5.6

בניסיונו המקצועי והביצועי של מר זלצמן, ובדגש על נחיצות המשך כהונתו כמנכ"ל 

החברה.

הקצאת האופציות למר זלצמן תואמת את תנאי הכהונה שהיו לו בתקופות הכהונה  .3.5.7

הקודמות שלו כמנכ"ל. 
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ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו את הקצאת האופציות למר זלצמן תוך  .3.5.8

התאמתם להוראות מדיניות התגמול ולתכנית האופציות של החברה.

בהקצאת האופציות למר זלצמן הובאו בחשבון, בין היתר, סבירות ההקצאה, כמות  .3.5.9

האופציות שתוקצה, מחיר המימוש של האופציות ותקופת ההבשלה של האופציות  

(כפי שיפורט בהרחבה בסעיף 4.2 להלן) ונקבע כי הם סבירים בנסיבות העניין. 

פרטים אודות ההצעה הפרטית המהותית לפי תקנות הצעה פרטית .4

הניצע  .4.1

הקצאת האופציות למר זלצמן, תבוצע ללא תמורה, בכפוף לתנאי תכנית האופציות  .4.1.1

(כהגדרתה בסעיף 3.1.2 לעיל), וליתר התנאים כמפורט בדוח זה לעיל ולהלן 

("ההקצאה"). 

ההקצאה של האופציות כאמור לעיל מהווה "הצעה פרטית מהותית", כמשמעותה  .4.1.2

בתקנות הצעה פרטית.

ההקצאה כפופה לאישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שתנבענה ממימוש  .4.1.3

כתבי האופציות ("מניות המימוש"). 

מניות המימוש תירשמנה על שם החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ (או כל  .4.1.4

חברה לרישומים אחרת שתיקבע על ידי החברה).

לניצע יחסי עבודה עם החברה וכל כתבי האופציה מוענקים לו באמצעות נאמן  .4.1.5

במסגרת סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] במסלול רווח הון.

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, מר זלצמן הוא איננו צד מעוניין  .4.1.6

(כמשמעות מונח זה בסעיף 270 לחוק החברות), ולא יהפוך לצד מעוניין לאחר ביצוע 

ההקצאה.

תנאי האופציות המוצעות, כמותן והשיעור שיהוו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע  .4.2

של החברה:

האופציות המוצעות הינן אופציות לא סחירות, הניתנות למימוש, כנגד תשלום מחיר  .4.2.1

המימוש (כמשמעו להלן), במועד מתן הודעת המימוש לחברה, למניות רגילות בנות 

1 ש"ח ע.נ. של החברה, בתנאים שתמציתם מפורט להלן. יתכן, ובעת מימוש 

האופציות יתבצע המימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, על פי מנגנון 

מימוש אופציות למניות על בסיס מרכיב ההטבה (Cashless Exercise) כמפורט 

בסעיף 4.3.3 להלן.

כמות האופציות שתוקצה למר זלצמן הינה סך של 80,000 אופציות. כמות המניות  .4.2.2

שתנבענה ממימוש האופציות היא 80,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת 

של החברה (ככל שהאופציות המוקצות על פי דוח זה לא תמומשנה על בסיס מרכיב 

ההטבה כמפורט בסעיף 4.3.3 להלן), והן יהוו, נכון למועד זה ומבלי להתחשב 

בהקצאות נוספות ככל שתהיינה, כ –%0.33 מזכויות ההצבעה בה בדילול מלא 
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("דילול מלא" – משמעו, בהנחה שימומשו כל ניירות הערך הניתנים למימוש במניות 

החברה וכן תמומשנה האופציות המוקצות על פי דוח זה).

מניות המימוש, תהיינה שוות בזכויותיהן, לכל דבר ועניין, לזכויות המוקנות למחזיק  .4.2.3

במניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. של החברה, הקיימות בהון המונפק והנפרע של 

החברה ותקנינה את הזכות להשתתף ולהצביע באסיפות כלליות של החברה, הזכות 

לקבלת דיבידנדים, הזכות להשתתפות בחלוקת מניות הטבה והזכות להשתתפות 

בחלוקת רכוש החברה בעת פירוק.

מניות המימוש הן מניות רגילות אשר תונפקנה מתוך ההון הרשום של החברה  .4.2.4

ותרשמנה למסחר בבורסה (בכפוף לקבלת אישור הבורסה, כמפורט בסעיף 4.9 

להלן), ואשר תהיינה כפופות למגבלות חסימה על-פי חוק ניירות ערך, כמפורט 

בסעיף 4.11.1 להלן.

הקצאת האופציות לניצע הנה על פי הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח  .4.2.5

חדש], התשכ"א – 1961 ("הפקודה") והתקנות שהותקנו והכללים שנקבעו מכוחה, 

במסלול רווח הון באמצעות נאמן, שמונה על ידי החברה וקיבל את אישור רשויות 

המס, בהתאם לתכנית האופציות של החברה.

כל חבות במס בקשר עם האופציות (לרבות בקשר עם הענקה, מימוש, מכירה של  .4.2.6

האופציות או מניות המימוש) תחול באופן בלעדי על מר זלצמן. 

תקופת הבשלה ("Vesting"): זכותו של מר זלצמן לממש את האופציות תתגבש  .4.2.7

במשך תקופה בת 3 שנים, שתחילתה ממועד החלטת הדירקטוריון על אישור 

ההענקה, היינו ביום 18 בדצמבר 2019 ("מועד ההענקה"), בשלוש מנות כמפורט 

להלן: (1) 30,000 יבשילו לאחר 6 חודשים; (2) 30,000 יבשילו לאחר 18 חודשים; (3) 

20,000 יבשילו לאחר 36 חודשים.

יובהר כי במקרה שלא תחודש כהונתו של מר זלצמן לתקופה נוספת, יפקעו  .4.2.8

האופציות אשר טרם הבשילו, למעט אם הוחלט אחרת וכפוף להוראות תכנית 

האופציות והדין.

פקיעת האופציות: אופציה שהוענקה על פי דוח זה, שלא תמומש בתוך שלוש שנים  .4.2.9

ממועד ההבשלה של אותה האופציה – תפקע. 

בהתאם לתכנית האופציות בחברה, שעל פיה מוקצות האופציות, ובהתאם להוראות  .4.2.10

חוק החברות, בכל הקצאת מניות מימוש, תהוון החברה להון המניות את ערכן 

הנקוב של מניות המימוש שיוקצו וזאת מתוך רווחיה, כמשמעותם בסעיף 302(ב) 

לחוק החברות, מפרמיה על מניות או מכל מקור אחר בהונה העצמי על פי דוחותיה 

הכספיים האחרונים שלפני מועד המימוש והכל בהתאם ובכפוף להוראות חוק 

החברות, ובהתאם הניצע לא יידרש לשלם את ערכן הנקוב של המניות בנוסף למחיר 

המימוש. אם הדבר לא יהיה אפשרי, ישלם הניצע את ערכן הנקוב של מניות 

המימוש.

האופציות כפופות להוראות תכנית האופציות בדבר התאמות כמפורט להלן: .4.2.11
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בהתאם לתכנית האופציות נקבעו הוראות אשר עניינן התאמת זכויות והגנה  .4.2.11.1

על מחזיקי האופציות כאמור, במקרה של מיזוג, רכישה, ארגון מחדש או 

מכירה של כל או חלק ניכר מנכסי או מניות החברה. ההתאמות תעשינה על 

ידי דירקטוריון החברה.

התאמות בגין חלוקת מניות הטבה: בכל מקרה של חלוקת מניות הטבה  .4.2.11.2

אשר התאריך הקובע לעניין הזכאות להשתתף בחלוקתן יחול לאחר מועד 

הקצאת האופציות אך בטרם מומשו כל האופציות ובטרם פקעה זכותו של 

מר זלצמן לממשן (להלן בסעיף זה: "התאריך הקובע"), יתווספו למניות 

המימוש שמר זלצמן זכאי להן עם מימוש האופציה, מניות במספר ובסוג 

שהיה זכאי להן כמניות הטבה אילו מימש את האופציה לפני התאריך 

הקובע. מחיר המימוש של כל אופציה לא ישתנה כתוצאה מהוספת מניות 

כאמור. ההוראות המתייחסות להתאמת מספר מניות המימוש תחולנה 

במקרה של חלוקת מניות הטבה נוספת גם לגבי המניות שיתווספו למניות 

המימוש, כפוף לשינויים המחויבים.

התאמות בגין הנפקת זכויות: אם החברה תציע לבעלי מניותיה ניירות ערך  .4.2.11.3

בדרך של הנפקת זכויות תישמרנה זכויותיו של מר זלצמן באופן שמספר 

המניות הנובעות ממימוש האופציה יותאם למרכיב ההטבה בהנפקת 

הזכויות כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער המניה בבורסה ביום הקובע 

בהנפקת הזכויות לבין שער הבסיס שיקבע למניות החברה "אקס זכויות".

התאמות בגין פיצול או איחוד של הון המניות של החברה: אם החברה  .4.2.11.4

תאחד את המניות שבהונה המונפק למניות בנות ערך נקוב גדול יותר או 

תחלקן בחלוקת משנה למניות בנות ערך נקוב קטן יותר, אזי המספר וסוג 

המניות במסגרת התכנית או המניות הניתנות למימוש כתוצאה ממימוש 

האופציות אשר הוענקו מכוח ה תכנית, ומחיר המימוש, יוקטנו או יוגדלו, 

לפי המקרה, לאחר פעולה כאמור, באופן יחסי על מנת לשמר באופן 

פרופורציוני את מספר המניות ומחיר המימוש המצטבר שלהן. בקרות אירוע 

מהאירועים המנויים לעיל, הסוג והמספר המצטבר של המניות הנתונות 

להנפקה במסגרת ה תכנית, ביחס לאופציות שטרם מומשו, יותאמו באופן 

דומה, הכל כפי שיקבע הדירקטוריון אשר החלטתו תהיה סופית ומחייבת.

התאמות בגין חלוקת דיבידנד: אם החברה תחלק דיבידנד במזומן, והמועד  .4.2.11.5

הקובע את הזכות לקבלתו (להלן בסעיף זה: "היום הקובע") יקדם למועד 

המימוש של האופציות, לרבות אופציות שטרם הגיע מועד ההבשלה בגינן, 

תישמרנה זכויותיו של מר זלצמן בדרך של הפחתת מחיר המימוש של 

האופציות על פי ההוראות הבאות: (א) מייד לאחר היום הקובע יחושב היחס 

בין שער מנית החברה בבורסה, כפי שיקבע על ידי הבורסה, כשהוא מתואם 

לחלוקת הדיבידנד (שער אקס דיבידנד) לבין שער המניה בסוף היום הקובע 
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("יחס הדיבידנד"); (ב) מחיר המימוש החדש של האופציות יקבע על פי 

מכפלת מחיר המימוש של האופציות ביום הקובע ביחס הדיבידנד.

שברי מניה: בכל מקרה בו כתוצאה מההתאמות המפורטות לעיל, תידרש  .4.2.11.6

החברה להקצות שברי מניה, לא תקצה החברה שברי מניה, ומספר המניות 

שיוקצו לניצע יעוגל כלפי מטה. 

יובהר, כי בהתאם להנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, האופציות  .4.2.12

המוצעות לא תהיינה ניתנות למימוש למניות החברה במהלך היום הקובע לחלוקת 

מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון או להפחתת 

הון (כל אחד מהנ"ל ייקרא להלן בסעיף זה: "אירוע חברה"). יחול יום האקס של 

אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס 

כאמור.

מחיר המימוש ושער הנעילה של מחיר המניה ביום המסחר שקדם למועד פרסום הדיווח:  .4.3

מחיר המימוש: מחיר המימוש בגין כל אופציה שתוקצה למר זלצמן יהיה על פי  .4.3.1

הממוצע של שער המניה של החברה ב-30 ימי המסחר שקדמו למועד החלטת 

הדירקטוריון בתוספת %10. היינו 15.23  ש"ח ("מחיר המימוש"), אשר ישולם 

לחברה במועד המימוש (בכפוף לאמור להלן). 

שער הנעילה: שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום 17 בדצמבר 2019, יום  .4.3.2

המסחר האחרון שקדם ליום החלטת הדירקטוריון על הקצאת האופציות למר 

זלצמן, היה 14.54  ש"ח. מחיר המימוש גבוה ממחיר זה בכ-%5 . 

מרכיב ההטבה: כאמור לעיל, יתכן, ובעת מימוש אופציות יתבצע המימוש, על פי  .4.3.3

שיקול דעתה הבלעדי של החברה, על פי מנגנון מימוש אופציות למניות על בסיס 

מרכיב ההטבה (Cashless Exercise) המפורט להלן:

בהתאם לתכנית האופציות, לדירקטוריון (או לוועדה מטעמו) תהיה הסמכות 

הבלעדית לקבוע כי מר זלצמן יממש חלק או את כל כמות האופציות אשר מועד 

הקנייתן הגיע באמצעות מנגנון מימוש אופציות למניות על בסיס מרכיב ההטבה 

(Cashless Exercise) לפיו, מר זלצמן, הניצע, יהיה זכאי לקבל מניות המשקפות 

את מרכיב ההטבה הגלום באופציות הממומשות על פי הנוסחה שלהלן. למען הסר 

ספק, מובהר, כי על פי שיטת מימוש זו, האופציות ניתנות למימוש לכמות המניות 

המשקפת אך ורק את מרכיב ההטבה. מר זלצמן לא ישלם את מחיר המימוש 

המשמש אך ורק לצורך חישוב מרכיב ההטבה. מספר המניות אשר ניתנות לרכישה 

על ידי מר זלצמן על פי מנגנון זה בתמורה לערכן הנקוב יקבע על פי הנוסחה שלהלן:

 
A

BAYX 
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Y= מספר האופציות הניתנות למימוש אשר מועד הבשלתן הגיע וטרם מומשו ושמר 

זלצמן מבקש לממש באמצעות מנגנון זה. 

A = שווי השוק של כל מניה במועד המימוש.

B = מחיר המימוש המתואם לכל אופציה. 

מובהר, כי האמור לעיל מובא על דרך התמצית בלבד, ואין בו כדי למצות את מלוא 

ההסדרים, ההסכמות והתנאים שהיו בין החברה לבין מר זלצמן בקשר עם תכנית 

האופציות, לרבות בדבר היעדר סחירות ועבירות של האופציות, תנאי תכנית 

האופציות במקרה של סיום העסקה או כהונה, פרוצדורת המימוש, הוראות 

להתאמה והגנת הניצע, ההסדר במסגרת הוראות סעיף 102 לפקודה, מיסוי, 

התחייבויות מר זלצמן וכיו"ב.

השווי ההוגן והערך הכלכלי של כתבי האופציות המוצעים  .4.4

לצורך קביעת השווי ההוגן של האופציות פנתה החברה ליועץ חיצוני ובלתי תלוי.  .4.4.1

השווי ההוגן של האופציות במועד אישור ההענקה על ידי דירקטוריון החברה, נאמד  .4.4.2

תוך יישום מודל בלק אנד שולס (B&S), על פי כללי החשבונאות המקובלים, והינו 

234,785  ש"ח. להלן ההנחות העיקריות אשר עמדו בבסיס הערכת שווי האופציות 

שיוקצו למר זלצמן (80,000 אופציות):

יובהר כי השווי ההוגן כמפורט בסעיף 4.4.2 לעיל הוא השווי ההוגן כפי שיופיע  .4.4.3

בספרים של החברה. 

הון המניות המונפק והנפרע של החברה .4.5

הון המניות הרשום של החברה, נכון למועד ההקצאה, הנו 35,000,000 ש"ח המחולק  .4.5.1

ל- 35,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת.

הון המניות המונפק והנפרע של החברה, נכון למועד ההקצאה, הנו 23,787,879 ש"ח,  .4.5.2

המחולק ל 23,787,879 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת. 

פירוט החזקות מנכ"ל החברה, מר זלצמן, בעלי העניין בחברה, וסך החזקות יתר בעלי  .4.6

המניות בהון המונפק והנפרע של החברה ובזכויות ההצבעה בחברה, בסמוך לפני ההקצאה 

חבילה 3 חבילה 2 חבילה 1  
15.23 מחיר מימוש (ש"ח)
14.54 מחיר נוכחי (ש"ח)

24.7% 25.0% 27.0% סטיית תקן
0.57% 0.40% 0.29% ריבית לא צמודה

6 4.50 3.50
תקופת הבשלה+מימוש 

(שנים)
3.38 2.88 2.69 שווי אופציה (ש"ח)

20,000 30,000 30,000 כמות אופציות
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ולאחר הקצאה ומבלי לקחת בחשבון מניות רדומות:  
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לאחר ההקצאה לפני ההקצאה 

שיעור 

החזקה, 

בדילול מלא, 

בהון 

ובזכויות 

ההצבעה 

שיעור החזקה 

בהון ובזכויות 

ההצבעה 

כמות 

אופציות 

(לא 

סחירות)

כמות מניות שיעור 

החזקה, 

בדילול 

מלא, בהון 

ובזכויות 

ההצבעה 

שיעור 

החזקה 

בהון 

ובזכויות 

ההצבעה 

.1

כמות 

אופציות 

(לא 

סחירות)

כמות מניות שמות המחזיקים

1.35% 0.32% 255,000 75,328 1.03% 0.32% 175,000 75,328 מנכ"ל החברה 

(הניצע, מר זלצמן)

0.41% 0% 100,000 0 0.41% 0% 100,000 0 יו"ר הדירקטוריון 

(מר איציק שריר)

56.11% 57.59% 0 13,699,982 56.29% 57.59% 0 13,699,982 קיבוץ כפר עזה

9.16% 9.4% 0 2,235,848 9.19% 9.4% 0 2,235,848 הפניקס אחזקות 

בע"מ – קופות גמל

0.53% 0.55% 0 130,489 0.54% 0.55% 0 130,489 הפניקס אחזקות 

בע"מ – נוסטרו 

0.44% 0.46% 0 108,666 0.45% 0.46% 0 108,666 אקסלנס השקעות 

בע"מ – קרנות 

נאמנות

5.32% 5.47% 0 1,300,080 5.34% 5.47% 0 1,300,080 ילין לפידות ניהול 

קופות גמל בע"מ

0.47% 0.49% 0 117,200 0.48% 0.49% 0 117,200 ילין לפידות ניהול 

קרנות נאמנות

0.43% 0.17% 65,570 39,961 0.43% 0.17% 65,570 39,961 נדב גולדשטיין, 

סמנכ"ל פיתוח 

עסקים וחדשנות

0.24% 0% 57,858 0 0.24% 0% 57,858 0 מודי פרוס, 

סמנכ"ל כספים

0.01% 0.01% 0 2,897 0.01% 0.01% 0 2,897 ניסים מזרחי, 

מזכיר וגזבר 

החברה

25.53% 25.54% 150,000 6,077,428 25.59% 25.54% 150,000 6,077,428 יתר בעלי מניות 

החברה
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פירוט התמורה והדרך שבה נקבעה .4.7

הקצאת האופציות למר זלצמן נדונה בהרחבה ואושרה בוועדת התגמול  .4.7.1

ובדירקטוריון החברה. לא היו מתנגדים בוועדת התגמול או בדירקטוריון החברה 

לאישור ההקצאה.

לפירוט נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההקצאה למר זלצמן,  .4.7.2

ראו סעיף 3.5 לעיל.

עניין אישי בתמורה .4.8

למיטב ידיעת החברה, אין בעל מניות מהותי או נושא משרה בחברה, שלו עניין אישי 

באישור ההקצאה למר זלצמן או בתמורת ההקצאה, למעט מר זלצמן.

האישורים הנדרשים לביצוע ההקצאה .4.9

השלמת ביצוע ההקצאה למר זלצמן, כפופה לקבלת האישורים הבאים:

אישור ועדת התגמול אשר נתקבל ביום 18 בדצמבר 2019; (1)

אישור דירקטוריון החברה אשר נתקבל ביום 18 בדצמבר 2019; (2)

(3) אישור האסיפה הכללית המזומנת במסגרת דוח עסקה זה;

(4) אישור עקרוני של הבורסה לרישומן למסחר של המניות שתנבענה ממימוש האופציות, 

אשר טרם התקבל. בכוונת החברה לפנות בסמוך לאחר פרסום דוח זה, בבקשה לקבל 

את אישורה העקרוני של הבורסה לרישום המניות שתנבענה ממימוש האופציות 

למסחר.

4.10.הסכמים אשר מר זלצמן צד להם בנוגע להחזקות במניות החברה

למיטב ידיעת החברה, על בסיס בדיקות שנערכו על ידה לא קיימים כל הסכמים, בכתב או 

בעל פה, בין מר זלצמן לבין מחזיק אחר במניות החברה (כולם/חלקם) ו/או בינו לבין 

אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה. 

4.11.מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בכתבי האופציות המוצעים למיטב ידיעת החברה

היעדר סחירות ועבירות כתבי האופציות:  .4.11.1

כמפורט לעיל, האופציות אינן נסחרות ולא תירשמנה למסחר בבורסה. החברה 

תפעל לרישום מניות המימוש למסחר בבורסה, בכפוף לאישורה של הבורסה.

האופציות אינן סחירות, ולמעט על דרך של צוואה או מכוח דיני הירושה, האופציות 

והזכויות הנלוות אליהן אינן ניתנות להמחאה, העברה, עיקול, עכבון או שעבוד מכל 

מין וסוג שהוא, ומר זלצמן לא ייתן ייפוי כוח או שטר העברה בקשר עמן, בין עם 

תוקף מיידי ובין עם תוקף עתידי.
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כאמור לעיל, על מר זלצמן יחולו הוראות מסלול רווח הון לפי סעיף 102 לפקודה וכן  .4.11.2

כללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), התשס"ג – 2003. בהתאם 

למסלול זה, תהיינה האופציות ומניות המימוש, מוחזקות בידי נאמן במשך תקופה 

של 24 חודשים מיום הקצאתן והפקדתן בידיו עבור מר זלצמן או כל תקופה אחרת, 

ככל שתיקבע על ידי רשויות המס בישראל בהתאם לתנאי מסלול מיסוי רווח הון 

באמצעות נאמן.

לאחר מימוש האופציות שהבשילו, תהיינה מניות המימוש ניתנות להעברה; אולם,  .4.11.3

מניות המימוש עשויות להיות כפופות לתנאים ולהגבלות כאלה ואחרות כפי שקבוע, 

בין היתר, בתקנון החברה, בתכנית האופציות ובתקנות ניירות ערך. 

כל העברה שלא תבוצע בהתאם לתכנית האופציות או הסכם האופציות תהיה בטלה  .4.11.4

וחסרת כל תוקף. 

על מכירת מניות המימוש שתוקצינה למר זלצמן יחולו המגבלות הקבועות בחוק  .4.11.5

ניירות ערך ובתקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק) התש"ס 

– 2000, כדלקמן:

איסור להציע תוך כדי המסחר בבורסה את מניות המימוש וכתבי  .4.11.5.1

האופציה המוצעים למשך שישה חודשים מיום הקצאת כתבי האופציה 

("התקופה הראשונה").

במשך תקופה של ששת הרבעונים העוקבים ("התקופות הנוספות")  .4.11.5.2

שלאחר תום התקופה הראשונה, יהיה מר זלצמן רשאי להציע בכל יום 

מסחר בבורסה, כמות מניות שלא תעלה על הממוצע היומי של מחזור 

המסחר בבורסה במניות החברה בתקופה בת שמונה שבועות שקדמה 

ליום ההצעה, ובלבד שמר זלצמן לא יציע ברבעון אחד, כמות מניות 

העולה על %1 מההון המונפק והנפרע של החברה.

4.12.מועד ההקצאה

האופציות למר זלצמן יוקצו לאחר קבלת כל האישורים כמפורט בסעיף 4.9 לעיל.

זימון האסיפה

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום .5

הרוב הנדרש לאישורן של כל אחת מההחלטות המפורטות בסעיפים 1.1 ו- 1.2 שעל סדר יומה  .5.1

של האסיפה, הוא כקבוע בסעיפים 267א(ב) ו- 272(ג1) לחוק החברות, דהיינו, בנוסף 

לדרישת הרוב הרגיל מבין בעלי המניות, צריך שיתקיים ביחס לנוכחים והמשתתפים 

בהצבעה, אחד מהתנאים שלהלן:

במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם  (א)

בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; 

במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על 
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מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; 

או -

סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת המשנה 5.1(א) לא עלה על  (ב)

שיעור של שני אחוזים (%2) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

יובהר, כי ההצבעה לגבי כל אחד מהנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, תיעשה בנפרד. .5.2

הודעה על עניין אישי .6

בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, קודם ההצבעה לאישור ההחלטות המוצעות בנושאים 

שעל סדר היום, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה להודיע לחברה האם יש לו עניין 

אישי באישור ההחלטה או אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע באסיפה וקולו לא ימנה 

לגבי ההחלטה האמורה. יצוין כי חובת ההודעה על קיומו או העדרו של עניין אישי כאמור לעיל, 

חלה גם על בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה באמצעות כתב הצבעה, כמפורט בכתב ההצבעה 

המצורף להודעה זו. הוראה זו תחול גם על שלוח או מיופה כוחו של בעל מניה בחברה. 

לא הודיע בעל מניה או לא בוצע סימון בקשר עם קיום או היעדר עניין אישי, לא תבוא הצבעתו 

במניין הקולות.

בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך "גלוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה 

וגופים מוסדיים באסיפות" מיום 30 בנובמבר 2011 ("ההנחיה"), בעל מניה המשתתף בהצבעה 

יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה את דבר היותו בעל עניין, נושא משרה בכירה או גוף מוסדי, 

כהגדרתם בהנחיה, וכן פרטים נוספים כנדרש בהנחיה. ככל שבעל מניה מצביע על פי ייפוי כוח, 

יינתנו הפרטים האמורים לעיל בייפוי הכוח, וכן יינתנו הפרטים גם באשר למיופה הכוח, כנדרש 

בהנחיה.

מניין חוקי לקיום אסיפה; מועד אסיפה נדחית .7

בהתאם לתקנון החברה, המניין החוקי לקיום האסיפה הוא נוכחות, תוך מחצית השעה  .7.1

מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, של לפחות שני (2) בעלי מניות, בעצמם ו/או באמצעות 

שלוח(ים), שלהם לפחות עשרים וחמישה אחוזים (%25) מזכויות ההצבעה בחברה. אם 

באותה אסיפה יהיה נוכח בעל מניות ושלוח שהוא מינה או מספר שלוחים של אותו בעל 

מניות, הם יחשבו ביחד כבעל מניות אחד.

אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה לא יהיה נוכח מנין חוקי, תדחה  .7.2

האסיפה בשבוע ימים לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, היינו ליום א', 2 בפברואר 

2020, בשעה 10:00 במשרדי החברה ("אסיפה נדחית"), מבלי שתהיה חובה להודיע על כך 

לבעלי המניות או למועד אחר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה, או ליום, שעה ומקום 

אחרים. באסיפה נדחית בעל מניות אחד יהווה מנין חוקי לפתיחת האסיפה ללא קשר 

לשיעור החזקתו במניות החברה.

המועד הקובע לצורך זכאות השתתפות והצבעה באסיפה .8
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בהתאם להוראות סעיפים 182(ב) ו- (ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, המועד  .8.1

הקובע לזכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום ד', 25 בדצמבר 2019, 

בתום יום המסחר בבורסה ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי 

היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס- .8.2

2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה, ואותה 

מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, יהיה 

רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה הנ"ל, אם ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה 

במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות או לחילופין, ישלח לחברה 

אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן). 

בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על ידי שלוח, בהתאם להוראות תקנון  .8.3

החברה, בכפוף להוראות חוק החברות ובכפוף להוכחת בעלותם במניות בהתאם לתקנות 

הוכחת בעלות. שלוח אינו חייב להיות בעל מניות בחברה. המסמך הממנה שלוח להצבעה 

("כתב המינוי") ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם 

הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. מינוי 

שלוח יהיה בתוקף רק אם כתב המינוי לאסיפה הופקד במשרדי החברה לפחות 24 שעות 

לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין). במקרה בו הופקד כתב המינוי 

בהתאם לאמור בסעיף זה, המתייחס לאסיפה מסוימת, לא יהיה צורך להפקיד שוב כתב 

מינוי כאמור לפני אסיפה נדחית של אותה אסיפה. 

הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית .9

בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושא שעל סדר היום כפי שהוא  .9.1

מפורט בסעיף 1 לעיל, באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף לדוח זה או (ביחס לבעלי 

מניות לא רשומים) באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 

לחוק ניירות ערך ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

הצבעה באמצעות כתב הצבעה .9.2

ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ככל שתהיינה (כמשמעותן  .9.2.1

בסעיף 88 לחוק החברות) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: 

/http://www.magna.isa.gov.il, ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: 

maya.tase.co.il ("אתרי ההפצה").

בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב  .9.2.2

ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום 

בצירוף אישור בעלות.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות  .9.2.3

העמדה (ככל שתהיינה). 

חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה,  .9.2.4

בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה כפי שפורסם באתרי ההפצה, לכל 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.co.il/
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בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות 

לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור, ובלבד שההודעה ניתנה 

לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקבוע.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם: (א) במקרה של בעל מניות לא  .9.2.5

רשום – צורף לכתב ההצבעה אישור בעלות, או נשלח לחברה אישור בעלות 

באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית; (ב) במקרה של בעל מניות הרשום בספרי 

החברה – צורף לכתב ההצבעה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי 

העניין.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר  .9.2.6

הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר 

אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שהבקשה ניתנה מראש 

לחשבון ניירות ערך מסוים.

המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות  .9.2.7

אישור בעלות, כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה): עד ארבע (4) שעות לפני תחילת 

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

שיש לצרף אליו, למשרדי החברה, בקיבוץ כפר עזה.

בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות אל  .9.2.8

משרדי החברה, בקיבוץ כפר עזה, ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של 

החברה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית .9.3

בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות  .9.3.1

מערכת ההצבעה האלקטרונית.

חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי  .9.3.2

סעיף 44יא4(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים 

המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע 

במערכת"), ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל 

מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין 

להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה  .9.3.3

האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור 

מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע 

במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או 

באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים 

לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית. 

בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו  .9.3.4

ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. 
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המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (בצירוף אישור  .9.3.5

בעלות): עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה. לאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה 

האלקטרונית.

בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת,  .9.4

תימנה הצבעתו המאוחרת. 

לעניין זה: (א) מועד ההצבעה באמצעות כתב הצבעה ייחשב זה המופיע על גבי כתב ההצבעה;  .9.5

(ב) הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות 

כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (%5) או יותר מסך  .9.6

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

שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות), זכאי 

בעצמו, או באמצעות שלוח מטעמו, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה 

המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית 

שהגיעו לחברה.

נכון למועד דוח זה: (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (%5) כאמור, הינה:  .9.7

1,189,394 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (%5) 

בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, הינה: 504,383 מניות רגילות של 

החברה. 

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה,  .9.8

היינו עד ליום 16 בינואר 2020.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד חמישה (5) ימים לפני  .9.9

מועד האסיפה, היינו עד ליום 21 בינואר 2020.

9.10. בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (%1) 

לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר 

היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. בקשה של 

בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית, שחלה 

עליה תקנה 2(א2) לתקנות הודעה ומודעה, תוצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון 

האסיפה. 

9.11.חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעת העמדה כפי 

שפורסם באתרי ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, לא 

יאוחר מתום יום עסקים שלאחר יום פרסומה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא 

אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור, ובלבד 

שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקבוע.

9.12.בהתאם להוראות תקנות הודעה ומודעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, 

לרבות הוספת נושא על סדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם 

ההחלטות שעל סדר היום. 
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9.13.ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמנה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי 

החברה השוטפים באתרי ההפצה. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים 

בנושאים שעל סדר היום, יפורסם על ידי החברה באתרי ההפצה בד בבד עם פרסום 

השינויים בנושאים האמורים, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו- 5ב לתקנות 

הודעה ומודעה.

9.14.אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

10.נציג החברה לטיפול בדוח מיידי זה

נציג החברה לעניין דו"ח מיידי זה הינו מזכיר החברה, מר ניסים מזרחי (טלפון: 6809580-08 פקס: 

.(6809511-08

11.עיון במסמכים

עותק של דיווח זה וכל מסמך הנוגע לנושאים המתוארים לעיל, לרבות המסמכים אשר הוצגו בפני 

ועדת התגמול והדירקטוריון במסגרת הליכי הדיון וקבלת ההחלטות, יעמדו לעיון במשרדי 

החברה, בימים א'-ה', בשעות העבודה הרגילות, בתיאום מראש עם מזכיר החברה, מר ניסים 

מזרחי (טלפון: 6809580-08 פקס: 6809511-08).

בכבוד רב,

כפרית תעשיות (1993) בע"מ



 בע"מ( 1993כפרית תעשיות )

 )"החברה"( 

 באסיפה כללית מיוחדת  כתב הצבעה

 )"תקנות כתבי הצבעה"( 2005-תשס"ורות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, בהתאם לתקנות החב

 א'חלק 

 .( בע"מ1993כפרית תעשיות ) :שם החברה .1

ללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים ביום אסיפה כ : , המועד והמקום לכינוסהסוג האסיפה .2

 "(.משרדי החברה" החברה אשר בקיבוץ כפר עזה ) משרדי, ב10:00 בשעה ,2020ינואר ב 26 ,'א

פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ותמצית ההחלטות  .3

 :המוצעות

 עדכון מדיניות התגמול של החברה .3.1

 תעניק לא החברה לפיו, התגמול למדיניות 5.3 שסעיףמדיניות התגמול הקיימת של החברה, כך  עדכון

 בנוסף המוצא בדוח זימון., יוחלף פרישה מענקי

 נוסח החלטה מוצע:

למדיניות התגמול, לפיו החברה  5.3סעיף מדיניות התגמול הקיימת של החברה, כך ש את עדכון "לאשר

הענקת תקופת הסתגלות, כמפורט בדוח זימון  חדש, המאפשר 5.3יוחלף בסעיף שה, לא תעניק מענקי פרי

 האסיפה".

 

, אישור הצעה פרטית מהותית והענקת זכאות הארכת כהונתו של מנכ"ל החברה בשנה אחת נוספת .3.2

  למענק הסתגלות

נוספת של שנים "(, לתקופה מר זלצמןתקופת עבודתו בפועל של מנכ"ל החברה, מר אבי זלצמן )" הארכת

"( וכן לאשר הצעה פרטית מהותית של תקופת הכהונה המוארכת)" 1.1.2020( חודשים החל מיום 12עשר )

 1מניות רגילות בנות  80,000 -אופציות לא סחירות של החברה אשר תהיינה ניתנות למימוש ל 80,000

 6יבשילו לאחר  30,000( 1ש"ח ע.נ. כ"א של החברה אשר הבשלתן תיעשה בשלוש מנות כמפורט להלן: )

חודשים,  וכן, כפוף לאישור  36יבשילו לאחר  20,000( 3חודשים; ) 18יבשילו לאחר  30,000( 2חודשים; )

לעיל, להעניק למר זלצמן זכאות לתקופת הסתגלות של שישה  3.1עדכון מדיניות התגמול כאמור בסעיף 

יחסי עבודה בין ( חודשים אשר תחול החל מסיום תקופת הכהונה המוארכת, במהלכה יוסיפו לחול 6)

של החברה, תנאי להבשלה הוא קיום  2018 יובהר כי בהתאם לתכנית האופציותהחברה לבין מר זלצמן. 

 יחסי עובד מעביד במועד הזכאות להבשלה. 

 נוסח החלטה מוצע:

( 12של שנים עשר )לתקופה נוספת , תקופת העסקתו של מנכ"ל החברה, מר אבי זלצמן להאריך את"

וכן, כפוף  ,כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית אשר הצעה פרטית מהותיתל ,1.1.2020החל מיום  חודשים

קופת הסתגלות, לת לעיל, להעניק למר זלצמן זכאות 3.1כאמור בסעיף  מדיניות התגמול עדכוןלאישור 

 בדוח ההצעה הפרטית וזימון האסיפה". כמפורט
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 : תוהמוצע ותניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטבהם  המועדוהמקום  .4

ה' בשעות -, בימים א'שבקיבוץ כפר עזה במשרדי החברהות המוצע ותניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלט

-08, פקס: 08-6809580בתיאום מראש עם מזכיר החברה, מר ניסים מזרחי )טלפון: , הרגילותהעבודה 

6809511.)  

 :היום סדר שעל ההחלטות לאישור הנדרש הרוב .5

 האסיפה, של יומה סדר שעללעיל  0 -ו 3.1 בסעיפים ותהמפורט ההחלטותכל אחת מ של ןלאישורדרוש ה הרוב

 המניות, בעלי מבין הרגיל הרוב לדרישת בנוסף דהיינו, החברות, לחוק (1)ג272 -ו א)ב(267 פיםבסעי כקבוע ואה

 שלהלן: מהתנאים אחד בהצבעה, והמשתתפים לנוכחים ביחס שיתקיים צריך

 השליטה בעלי שאינם המניות בעלי קולות מכלל רוב יכללו הכללית באסיפה הרוב קולות במניין (א)

 בעלי של הקולות כלל במניין בהצבעה; המשתתפים ההחלטה, באישור אישי עניין בעלי או בחברה

 סעיף הוראות יחולו אישי עניין לו שיש מי על הנמנעים; קולות בחשבון יובאו לא האמורים המניות

 - או המחויבים; בשינויים החברות, לחוק 276

 שני של שיעור על עלה לא )א(0 המשנה בפסקת האמורים המניות בעלי מקרב המתנגדים קולות סך (ב)

  .בחברה ההצבעה זכויות מכלל (2%) אחוזים

  :זכאות להשתתף בהצבעה .6

בדצמבר  25יום ד', המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות הינו בתום יום העסקים של 

 "(. המועד הקובע)" 2019

או  1לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום: תוקף כתב הצבעה .7

צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. יש להמציא לחברה 

 .האסיפה מועד לפני שעות( 4) ארבע עדכתב הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל, 

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. : מערכת הצבעה אלקטרונית .8

( שעות לפני מועד האסיפה. יש להמציא את כתב ההצבעה 6מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל שש )

באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד זה. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת 

ועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לשינוי או לביטול עד מ

 לאחר מועד זה. 

)ד( לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו 83בהתאם להוראת סעיף 

ות המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצע

 כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. 

 .08-6809511, פקס: 08-6809580קיבוץ כפר עזה; טלפון:  : מען למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה .9

 16ליום ( ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד 10עשרה ): עד המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה .10

 .2020בינואר 

( ימים לפני מועד האסיפה, קרי 5עד חמישה ): להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדההמועד האחרון  .11

 .2020בינואר  21 ליום עד

                                                      
-שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות עלבעל מניות לא רשום הינו מי  1

 שם החברה לרישומים.
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: לא יאוחר המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום .12

ום המעודכן כדי לשנות את ( ימים לאחר מועד דוח זימון האסיפה. אין בפרסום סדר הי14מארבעה עשר )

 המועד הקובע.

 :כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצויים כתב ההצבעה והודעות העמדה .13

    .www.magna.isa.gov.ilאתר ההפצה של רשות ניירות ערך:  

  .maya.tase.co.ilאביב בע"מ: -אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל

 : קבלת אישורי בעלות, כתב הצבעה והודעת עמדה .14

בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר אל מענו תמורת  .14.1

בעל מניות קש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. דמי משלוח בלבד, אם בי

 רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לא רשום

והודעות ההצבעה כתב קישורית לנוסח  ,בלא תמורה ,בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני .14.2

, של רשות ניירות ערך, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו באתר ההפצההעמדה 

אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל 

כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח בלבד; הודעה לעניין כתבי הצבעה תחול גם לענין 

 קבלת הודעות עמדה.

אחוזים או יותר מסך כל זכויות  (5) ל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישהבע .14.3

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

זכאי בעצמו  לחוק החברות, לאחר כינוס האסיפה הכללית, 268בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 

 יבמשרדלתקנות כתבי הצבעה,  10לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה או באמצעות שלוח מטעמו 

 . ה', בשעות העבודה המקובלות-הרשום של החברה, בימים א'

 1מניות רגילות בנות  1,189,394: הינה בחברה ההצבעה זכויות כל מסך 5% המהווה המניות כמות .14.4

 מוחזקות שאינן בחברה ההצבעה זכויות כל מסך 5% המהוות המניות כמותש"ח ע.נ. כ"א של החברה; 

ש"ח ע.נ.  1מניות רגילות בנות  504,393: הינה החברות לחוק 268 בסעיף כהגדרתו השליטה בעל בידי

 כ"א של החברה.

ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או תתפרסמנה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה  .14.5

פצה של רשות ניירות ערך. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים השוטפים באתר הה

ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים -בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על

ב לתקנות החברות 5-א ו5בהחלטות האמורות, וזאת, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 

-אסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(, התש"ס)הודעה ומודעה על אסיפה כללית ו

 . אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.2000

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום, שלגביו ניתן להצביע  :ציון אופן ההצבעה .15

 באמצעות כתב הצבעה זה, בחלקו השני של כתב ההצבעה.
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 חלק ב'

 ( בע"מ.1993: כפרית תעשיות )חברהשם ה

 .520038787: החברה ס'מ

 .85142פר עזה, ד.נ. נגב , : כמען החברה

 מיוחדת של בעלי המניות בחברה. : אסיפה כלליתסוג האסיפה

 .10:00, בשעה 2020בינואר  26א',  יום: מועד האסיפה

 "(.משרדי החברהמשרדי החברה בקיבוץ כפר עזה )": מקום האסיפה

  בתום יום המסחר. 2019בדצמבר  25ד', יום  :המועד הקובע

 2020בפברואר  2א', אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום 

 במשרדי החברה.  10:00בשעה 

 פרטי בעל המניות

 : _______________________שם בעל המניות

 ___________________________: מס' זהות

 –אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית 

 ___________________________: מס' דרכון

 ____________________: המדינה שבה הוצא

 : ___________________________בתוקף עד

 –אם בעל המניות הוא תאגיד 

 : _________________________מס' תאגיד

 : ____________________תאגדותמדינת הה

 5*/ אף אחד מהם 4, משקיע מוסדי )לרבות מנהל קרן(3, נושא משרה בכירה2האם הינך בעל עניין

 העדר; חיובית והינה במידה תשובתך ופרט/לא כן -ב לענות נא 

 שלילי כמענה ייחשב לשאלה המצביע של התייחסות או סימון

  בעל עניין

  נושא משרה בכירה בחברה

  משקיע מוסדי )לרבות מנהל קרן(

  אף אחד מהם 

 פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים בטבלה גם בקשר למייפה הכח.-המצביע מצביע על)*( ככל ש

                                                      
 ."(חוק ניירות ערך)" 1968-לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1ף " בסעיבעל ענייןכהגדרת המונח " 2
 .)ד( לחוק ניירות ערך37" בסעיף הנושא משרה בכירכהגדרת המנוח " 3
לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )השתתפות חברה מנהלת באסיפה  1בתקנה " מוסדימשקיע "כהגדרת המונח  4

 .1994-וכן מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפת בנאמנות, תשנ"ד 2009-כללית(, תשס"ט
: "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים 30.11.2011ך נדרש מכוח הנחיה של רשות ניירות ערך מתארי 5

 מוסדיים באסיפות".
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 ההצבעה:אופן 

לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 
לחוק החברות,  275עד  272-ו 255

שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב 
רגיל, או מדיניות תגמול לפי סעיף 

האם אתה בעל שליטה,  –א 267
בעל עניין אישי בהחלטה, נושא 

 ?7משרה בכירה או משקיע מוסדי
6אופן ההצבעה

 

 הנושא על סדר היום

 בעד נגד נמנע 7כן לא

לאשר את עדכון מדיניות התגמול      

 5.3הקיימת של החברה, כך שסעיף 

למדיניות התגמול, לפיו החברה לא 

תעניק מענקי פרישה, יוחלף בסעיף 

חדש, המאפשר הענקת תקופת  5.3

תגלות, כמפורט בדוח זימון הס

 .האסיפה

להאריך את תקופת העסקתו של      

מנכ"ל החברה, מר אבי זלצמן, 

( 12נוספת של שנים עשר )לתקופה 

, לאשר 1.1.2020חודשים החל מיום 

הצעה פרטית מהותית כמשמעותה 

בתקנות הצעה פרטית, וכן, כפוף 

לאישור עדכון מדיניות התגמול כאמור 

לעיל, להעניק למר זלצמן  1.1 בסעיף 

זכאות לתקופת הסתגלות, כמפורט 

 .בדוח ההצעה הפרטית וזימון האסיפה

 

 )חתימת בעל המניות(  )תאריך(

____________________________________ 

כתב הצבעה זה תקף רק  -( לחוק החברות (1)177לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה )לפי סעיף 

 , למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.בצירוף אישור בעלות

 בצירוף צילום תעודת הזהות/רק כתב ההצבעה תקף  –לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה 

 דרכון/תעודת התאגדות.

                                                      
 .אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא 6
 פרט 7


