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  החברהבעלי מיות של  מיוחדת דוח מיידי בדבר כיוסה של אסיפה כללית  הדון:

תקות יירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל  "),חוק החברות(" 1999-בהתאם לחוק החברות, התש"ט

תקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),  "),י השליטהלעתקות ב(" 2001-שליטה בה), התשס"א

 ")צבעה בכתבתקות ה(" 2005-, תקות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו1970-התש"ל

בורית והוספת ושא לסדר היום), יותקות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה צ

של בעלי מיות החברה אשר  מיוחדתהודעה בדבר כיוסה של אסיפה כללית  תבזאיתת , 2000-התש"ס

מגדל , תל אביב (98יגאל אלון ברחוב  החברהבמשרדי  15:00 בשעה 2019 בפברואר 12 ,'גביום תתכס 

 פאישור תאי העסקתו של קרובו של מר חיים פייגלין, מר פילי , אשר על סדר יומה)10קומה אלקטרה, 

  פקיד מהל קיון "שער העיר" בבית שמש. גריהולץ, בת

 :המוצעת הפירוט הושא שעל סדר היום ותמצית ההחלט .1

ודירקטוריון החברה את תאי העסקתו של מר הבקורת אישרו ועדת   2019ואריב 7ביום  1.1

שמש  יתבבבתפקיד מהל קיון "שער העיר"  ,2018באוגוסט  1החל מיום  ,פיליפ גריהולץ

. מר גריהולץ היו בן זוגה של הגב' של החברה ותפים וספיםרה ושעלות החבהמצא בב

כ"ל החברה ואשר אחותו של מר חיים פייגלין, מ, דירקטורית בחברה ומתיה גריהולץ

  מה על בעלי השליטה בה.

ובתי  מ"ר הכולל חיות 15,000-קיון "שער העיר" היו מרכז בילוי וקיות בשטח של כ 1.2

בבעלות פרויקט למגורים ולמסחר כאמור "ופיה" שהיו ויקט חלק מפר עסק והיו

  2016ובמברבפרויקט מופעל החל מחודש קיון "שער העיר" בעיר בית שמש. החברה 

שותפים שותפות רשומה המוחזקת על ידי החברה ו –באמצעות קיבולים כסים והשקעות 

במסגרת  .88%- כעור של ישבהקיון לס מועד זה מאוכן לכו .")קיבולים(להלן: " וספים

דיוי החברה ביחס לתוצאות הקיון, התברר לחברה, כי יש לחזק את ההון האושי 

המועסק בקיון על ידי גיוס מהל בכיר, מוסה ובעל יכולות וקישורים בושאי שיווק 

 ומכירות וזאת במטרה להביא לתוצאות המצופות. 

הול הקיון על כל היבטיו, בין היתר, יריהולץ על יהיה אחראי מר גבמסגרתו תפקידו  1.3

יהיה אחראי על מלוא ושאי האחזקה והתחזוקה של הקיון, ביית תקציב, יהולו 

ועמידה בו, יהול ההשכרות בקיון, לרבות יהול חוזי ההתקשרות עם השוכרים, שיווק 

אל ציסם את הפוטחויות אשר ימק שטחי הקיון וביצוע פעולות מיתוג וביית תמהיל

על ידי מהל ו/או בוצעו המסחרי של הקיון. כון למועד זה, חלק מפעולות אלה מבוצעות 

תחום מהל (להלן: "של החברה בפרויקט הוספים וציג השותפים היוצא הקיון 
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בביצוע מלוא  הםעלישהוחו לפתחם, הקשו ת ימוריבוי המש יחד עם זאת ,")המסחר

סיים מהל תחום  ,יד מהל הקיוןשל מר גריהולץ לתפק יצוין, כי עם מיויו מטלות אלה.

 .וןשל הקיהתפעול כמהל  ןההמסחר את תפקידו בפרויקט ומהל הקיון היוצא החל לכ

במאי  18ועד ליום  2007במאי  29וין, כי מר גריהולץ כיהן כדירקטור בחברה החל מיום יצ 1.4

החברה. כמו כן, מר גריהולץ ומשכך היו בעל היכרות מעמיקה עם פעילותה של  2016

 היו עתיר יסיון בתחום השיווק והמכירה. 

, יהיה משרה 70%של בשיעור  ,הקיוןהל יד מבתפקבתמורה לכהותו של מר גריהולץ  1.5

תשלום בסך של  2018באוגוסט  1החל מיום  ,קיבוליםמאת לקבל  זכאי מר גריהולץ

כאי מר גריהולץ לרכב חברה , יהיה ז. כמו כןכגד המצאת חשבוית כדין ש"ח 23,000

   . ש"ח וכן להחזר הוצאות שימוש בגיואלפי  140בשווי 

  :1(בתוי עלות לחברה) העסקה המוצעיםי להלן ריכוז תא

  סה"כ  (באלפי ש"ח) תגמולים בעבור שירותים  ל התגמוליםפרטי מקב
שתי 

(באלפי 
  ש"ח)

היקף   תפקיד
  המשרה

שיעור החזקה 
  בהון התאגיד

תשלום   מעק  רכש
  מבוסס מיות

דמי 
  יהול

  

דמי 
  ייעוץ

  אחר  עמלה

מהל 
  קיון 

70%   --   --   --   --  23   --   --  5  336  

 ,2018באוגוסט  1החל מיום  ,תאי העסקתו של מר פיליפ גריהולץ: לאשר את ההחלטה המוצעתוסח 

 .שמש יתבבבתפקיד מהל קיון "שער העיר" 

ין אישי ומהות ישל כל דירקטור שיש לו עו האישי; שמו ייעבחברה ומהות  שם בעל השליטה .2

 עייו האישי

למועד דוח זה, בעלי השליטה בחברה הם ה"ה אבי בן אברהם, רן בן אברהם, חיים פייגלין  2.1

להלן: ( ) ישראל בע"מ1996צ.מ.ח. תשתית ופיתוח (שלמה שרון, הגב' תהילה פייגלין, ו

רובגיל עדי בע"מ ו") בטליוןן: "בע"מ (להלארגוי ויעוץ  ון יזמות"), בטליתשתיתח צמ"

-"), שהחזקתם המצטברת בהון מיות החברה היה בשיעור של כרובגיל עדי(להלן: "

מכוח הסכם בעלי מיות מסך הון המיות ומזכויות ההצבעה בחברה, זאת  48.54%

 ). "הסכם בעלי המיותהלן: "בעלי המיות האמורים (לשחתם בין 

למר קרבת המשפחה עיין אישי בהתקשרות לאור ה פייגלין ולגב' תהילפייגלין למר חיים 

לצמח תשתית עיין אישי פיליפ גריהולץ אשר תאי העסקתו מובאים לאישור האסיפה. 

י , שהיו בעל עין אישידי מר חיים פייגלין- באישור ההתקשרות לאור היותה מוחזקת על

ידי -אור היותה מוחזקת עלאישור ההתקשרות לב שידי עיין אי. לרובגיל עכאמור לעיל

אבי בן אברהם, רן לה"ה . , שהיו בעל עין אישי כאמור לעילשל מר חיים פייגליןקרוביו 

וכן לבטליון עין אישי בהתקשרות לאור היותם צד להסכם בעלי  שלמה שרוןו בן אברהם

  המיות. 

עין אישי  הולץלגב' מתיה גריכאמור לעיל.  שי בהתקשרותגלין עין אילמר חיים פיי 2.2

אבי בן לה"ה בהתקשרות לאור קרבת המשפחה למר פיליפ גריהולץ אשר היו בן זוגה. 

 ורן בן אברהם עין אישי לאור היותם צד להסכם בעלי המיות. אברהם

  

   

                                                      

  .בטבלהמהעלות המצוית  50%ת האפקטיבית לחברה היה בשיעור של והעל 1
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 הדרך שבה קבעה התמורה .3

יו יראשלישיים שהתדי צדדיים שר דרשו על ילתאי העסקה אתאי העסקה הותאמו  3.1

 .ידי החברהלתפקיד זה על 

 תאי העסקה תואמים את תאי העסקתו של מהל הקיון הוכחי. 3.2

מדובר בתאי המיב, הדל"ן היזמי וסה בתחום למיטב ידיעת החברה, שהיה חברה מו 3.3

  . ים בהתחשב בתפקיד, במעמד וביסיון אותו מביא מר גריהולץהשתכרות סביר

 עסקההאישורים הדרשים לביצוע ה .4

ודירקטוריון החברה והיא כפופה בוסף לאישורה של הבקורת ידי ועדת - ההתקשרות אושרה על

  להלן. 10בסעיף  מיוחד הקבועההחברה ברוב האסיפה הכללית של בעלי מיות 

 העסקה בשתיים האחרוותפירוט עסקאות מסוגן של  .5

וכן בתו של מר חיים  אברהם ורן בןבעלי השליטה בחברה, מר חיים פייגלין, ה"ה אבי בן אברהם 

 דיווחלפרטים ראה  –פייגלין, מעיקים שירותים ו/או מועסקים על ידי החברה  גיליפייגלין הגב' 

מיידי בדבר תוצאות אסיפה ודיווח  23.1.2017מון אסיפה כללית מיום י של החברה בדבר זימייד

  ).2017-01-011320-ו 2017-01-007930(אסמכתאות בהתאמה  6.2.2017כללית מיום 

 ודירקטוריון החברה לאישור העסקה, לשווי התמורה ולדרך שבה קבעההבקורת ימוקי ועדת  .6

ודירקטוריון החברה את  קורתבהיו חברי ועדת יצלאשר את ההתקשרות, חד) בהחלטתם (פה א

ימוקים הבאים:ה  

ן היסיויש את  גריהולץודירקטוריון החברה, למר  הבקורתועדת חברי להערכת  6.1

של בעל השליטה בחברה,  קרובותו וכן הילמילוי התפקיד, הכישורים המתאימים ו

 .ו ולהצלחת החברהעמוקה לביצוע תפקיד יבותמחו מר גריהולץמייצרת ל

לשדרוג השדרה שיתרום החברה הגיעה למסקה שיש לבצע רכש של כח אדם מוסה  6.2

 אשר יביא עימו שיפור בתוצאות. והיהולית בקיון 

הים  ץגריהולאי העסקתו של מר ודירקטוריון החברה, תהבקורת ועדת חברי  להערכת 6.3

לוות לתפקיד, וכי סבירים ומידתיים ביחס לתפקיד, להיקף המשרה ולאחריות הרבה ה

 תאי ההשתכרות בעףמודעים לאשר כ"ל המשה למשל מכ"ל החברה ום יסיולאור 

 המוצעיםתאי ההעסקה כי  ,העובדהולאור  םת למועמדים וספיואשר בצעו ראיוו

, השתכעו חברי קבעו, בין היתר, בהסכמת השותפים הוספים של החברה בפרויקט ופיה

 . הים בתאי שוקהאמורים התאים ה, כי ועדת הבקורת ודירקטוריון החבר

שמכהן כיום  ימתאי הכהוה המוצעים קבעו בהתבסס על תאי הכהוה הוכחיים של  6.4

 .ןיוהק הלמכ

 החברהבחברה תרם להיכרותו עם פעילות  לץ כדירקטורגריהותפקידו הקודם של מר  6.5

 .באופן שמקה לו יתרון אל מול מועמדים אחרים

 גריהולץודירקטוריון החברה בחו וקבעו, כי התקשרות החברה עם מר בקורת הועדת  6.6

ריון רקטוודי הבקורת  קביעת ועדת ברות.איה כוללת "חלוקה" כמשמעה בחוק הח

הים סבירים ומשרתים את טובת החברה, וכי לא קיים  ההתקשרותכי תאי  ,החברה

ימעו מהחברה את היכולת לעמוד בחבויותיה  גריהולץחשש שתאי העסקתו של מר 

 .הקיימות והצפויות בהגיע מועד פרעון
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 ירקטוריון החברהדו הבקורת ועדתשמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוי  .7

 ביואר 7ם ביוו 2018בדצמבר  27ביום  והחברה שהתקיימון קטוריודירהבקורת דת ועת ובישיב

  .אברהם חרל"פ, תמי כפיר ושרית אהרוןהשתתפו  ,2019

 המיין החוקי לקיום האסיפה ואסיפה דחית .8

פי תקון ההתאגדות של החברה, המיין החוקי לקיום אסיפה כללית יתהווה בשעה שיהיו -על

שחוק החברות מאפשר, לפחות שי בעלי מיות כוח או באופן אחר -ידי באי- ו עלוכחים, בעצמם א

מכלל קולות ההצבעה שבחברה. אם כעבור חצי שעה מן המועד שקבע לאסיפה  25%לפחות  שלהם

באותה שעה ובאותו מקום. 2019 בפברואר 19 'גיין החוקי, תידחה האסיפה ליום לא ימצא המ ,

תתקיים עה מן המועד הקבוע לאסיפה, מיין חוקי כעבור חצי שאם באסיפה הדחית לא ימצא 

  .בכל מספר משתתפים שהואהדחית האסיפה 

   2שעל סדר היום הההחלטהרוב הדרש לאישור  .9

מקולות  50%- היו רוב רגיל (קרי רוב של למעלה מ ל סדר היום,שעהרוב הדרוש לאישור הושא 

צבעה במיין קולות, המשתתפים בהצבעה אשר הצביעו בעד או גד, ללא קולות המעים), בה

(א) במיין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל  ובלבד כי יתקיים בוסף אחד מאלה:

ם בעלי עיות שאייין ההתקשרותאישי באישור ין יקולות בעלי המהמשתתפים בהצבעה; במ ,

סך קולות ל הקולות של בעלי המיות האמורים לא יובאו בחשבון קולות המעים; או (ב) כל

המתגדים מקרב בעלי המיות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שי אחוזים מכלל 

 זכויות ההצבעה בחברה.

 סדרי האסיפה וההצבעה . 10

 יעת זכאות בעלי המיות להשתתף ולהצביע באסיפההמועד לקב 10.1

(ב) לחוק החברות 182ד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיף המוע

  ").המועד הקובע(" 2019 ביואר 14, 'בהיו יום הצבעה בכתב קות ות

 זכאות להצביע 10.2

בעל מיות כל בעל מיות של החברה במועד הקובע, בין אם המיות רשומות על שמו ("

חבר בורסה (קרי מי שלזכותו רשומה אצל ") ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות רשום

שם - בין המיות הרשומות במרשם בעלי המיות על תחבר בורסה מיה ואותה מיה כלל

"), בעל מיות לא רשום) לחוק החברות, להלן: "1(177חברה לרישומים, כאמור בסעיף 

יפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה, וכן להצביע רשאי להשתתף ולהצביע באס

תב כבאמצעות כתב הצבעה. בוסף, בעל מיה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות 

הצבעה אלקטרוי שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרוית הפועלת לפי סימן ב' 

", קטרויכתב הצבעה אל"-ו" מערכת ההצבעה האלקטרוית("לחוק יירות ערך  2לפרק ז'

  .)בהתאמה

 כוח להצבעה-בא 10.3

כוח יהיה -צביע במקומו. מיויו של באלהכוח -בעל מיות רשאי למות באכאמור לעיל, כל 

ח או ופוי הכיח ויוכ-כתב המיוי של בא כוחו המורשה לכך.-תב בחתימת הממה או באכב

יופקדו ח או תעודה כאלה, ופוי כיתעודה אחרת מכוחם חתם כתב המיוי או העתק מי

                                                      

חלטה שעל סדר היום, בעלי השליטה בחברה אים מחזיקים במיות בשיעור שיקה להם את הרוב הדרש לקבלת הה   2
 חד. ודרש רוב מי ההחלטה מאחר שלצורך קבלת
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-לא פחות מ), 10קומה מגדל אלקטרה, ב (, תל אבי98ברחוב יגאל אלון , החברהבמשרדי 

  .או לאסיפה הדחית שעבורה ערך כתב המיוי הלאסיפ עובהמועד הקשעות לפי  48

 כתב הצבעה והודעות עמדה 10.4

, כמפורט לעיל יומה של האסיפהבושא שעל סדר  הההחלטבהצבעה לאישור כאמור לעיל, 

אי בעל מיות להביע עמדתו באמצעות כתב הצבעה. כן רשגם אי בעל מיות להצביע רש

  באשר לושא האמור באמצעות הודעת עמדה.

 וסחן של הודעות העמדהואת לחוק החברות 88כהגדרתן בסעיף  סח כתב ההצבעה וכן ,

 בתו") שכתואתר ההפצה, יתן למצוא באתר ההפצה של רשות יירות ערך ("תהייהככל ש

ttps://www.magna.isa.gov.ilh ט של הבורסה שכתובתוטרובאתר האי 

http://maya.tase.co.il.  

הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי החלק השי של כתב ההצבעה כפי שפורסם 

  באתר ההפצה.

 :(טלפון "ל כספים ומזכיר החברהסמכ ,דוד אמורמר בעל מיות רשאי לפות ישירות ל כל

, או בהסכמתו, קישורית לוסח כתב ההצבעה חאת וס , ללא תמורה,ולקבל )03-6554401

  .תהייה, ככל ששהגיעו אל החברה הודעות העמדהאת וכן  כתב ההצבעה באתר ההפצה,

ואר אלקטרוי, קישורית לוסח כתב ההצבעה חבר הבורסה ישלח, ללא תמורה, בד

באתר ההפצה, לכל בעל מיות שאיו רשום במרשם  (ככל שתיתה), העמדהוהודעות 

אם הודיע בעל המיות אלא י המיות ואשר מיותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, לבע

תבי הצבעה לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעויין לקבל כהוא מעויין אין כי 

ודעה יתה לגבי חשבון יירות ערך מסוים ההש, ובלבד בדואר תמורת דמי משלוח בלבד

  ובמועד קודם למועד הקובע.

(לרבות המסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט  לחברה עד האחרון להמצאת כתב הצבעהוהמ

שעות לפי מועד כיוס האסיפה. המועד האחרון  )4ארבע ( עד בכתב ההצבעה) היו

ימים  )10( עשרה היו עד החברהידי בעלי המיות של -על להמצאת הודעות עמדה לחברה

ההמצאה" היו המועד שבו הגיעו כתב  ד. לעיין זה "מועלפי מועד קיום האסיפה

   .החברהההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי 

  הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרוית 10.5

הצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה כאמור לעיל, בעל מיות לא רשום זכאי ל

באמצעות כתב הצבעה אלקטרוי תתאפשר החל מתום המועד  האלקטרוית. הצבעה

"), אז המערכת עילת מועדשעות לפי מועד כיוס האסיפה הכללית (" )6הקובע ועד שש (

תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרוית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרוית תהיה 

ותה באמצעות מערכת או ביטול עד מועד עילת המערכת ולא יהיה יתן לשיתת לשיוי 

  ההצבעה האלקטרוית לאחר מועד זה.

(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מיות ביותר מדרך אחת, 83סעיף לכי בהתאם  ,יצוין

תימה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעיין זה הצבעה של בעל מיות בעצמו, באמצעות שלוח 

 להצבעה אוחרתמ תיחשב, החברהלמשרדי עות כתב הצבעה רגיל שיימסר או באמצ

  .האלקטרוית ההצבעה מערכת באמצעות
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  אישור בעלות 10.6

-03פקס: בכתובת הרשומה לעיל או ל החברהלמשרדי  , ימציאלא רשום תובעל מי

, אישור מאת הקבוע לתחילת האסיפה המועדשעות לפי  )4ארבע (לא פחות מ ,6554411

יה במועד הקובע. באישור במ בדבר בעלותואשר אצלו רשומה זכותו למיה, בורסה חבר ה

תקות החברות (הוכחת בעלות לובטופס שבתוספת  2יכללו הפרטים הקובים בתקה 

, זכאי לא רשום כאמור. בעל מיות 2000-לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס במיה

צעותו הוא מחזיק את מיותיו, בסיף של מחבר הבורסה שבאמ לקבל את אישור הבעלות

ביקש זאת. בקשה לעיין  ו בדואר אל מעו תמורת דמי משלוח בלבד, אםחבר הבורסה א

  .תן מראש לחשבון יירות ערך מסויםיזה ת

לחילופין, בעל מיות לא רשום יהיה רשאי להעביר לחברה אישור בעלות באמצעות 

לעיל). בלי  10.5ילת המערכת (כאמור בסעיף מערכת ההצבעה האלקטרוית עד מועד ע

ו ילחוק יירות ערך, שעי 5יא44האמור לעיל, מסר אלקטרוי מאושר לפי סעיף לגרוע מן 

דיו כדין אישור בעלות במיה לגבי  -תוי המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרוית 

  כל בעל מיות הכלל בו.

  כלול ושא בסדר היוםובקשה של בעל מיות ל שיויים בסדר היום 10.7

שיויים בסדר היום, לרבות הוספת ושא לסדר היום,  ייתכן שיהיו דוח זהלאחר פרסום 

, ויהיה יתן לעיין בסדר היום העדכי ובהודעות העמדה ת עמדהועשויות להתפרסם הודע

  .בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה

בסדר היום של האסיפה ושא  ול(ב) לחוק החברות לכל66של בעל מיה לפי סעיף בקשה 

הוגשה בקשה כאמור, ימים לאחר זימון האסיפה.  )7( שבעה תומצא לחברה עדהכללית 

במקרה כאמור תכין  ווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה.תאפשר כי הושא י

) ימים 7משבעה (לא יאוחר ותפרסם אותם  כתב הצבעה מתוקןהחברה סדר יום מעודכן ו

ל סדר היום, כאמור ועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מיות להכללת ושא עלאחר המ

  לעיל.

 סמכות רשות יירות ערך . 11

בעלי שליטה, מוסמכת רשות יירות ערך, או עובד שהסמיכה  לתקות 10בהתאם לתקה  11.1

לכך, בתוך עשרים ואחד ימים מיום הגשת הדוח להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, 

ורות לחברה על , ידיעות ומסמכים בוגע להתקשרות שוא הדוח, וכן לההסבר, פירוט

 תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.

לעיל, רשאית הרשות להורות על דחיית  11.1כאמור בסעיף  חיתה הוראה לתיקון הדו 11.2

מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפי עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר 

 ים ממועד פרסום התיקון לדוח.משלושים וחמישה ימ

ידי פרסומו בדוח מיידי, תשלח אותו לכל -י הוראה כאמור עלפ-החברה תגיש תיקון על 11.3

ליהם שלח הדוח, וכן תפרסם מודעה שבה יפורטו מועד האסיפה אבעלי המיות ש

הכללית, העובדה כי בוצע תיקון לדוח בהוראת הרשות ועיקרי התיקון והכול, זולת אם 

 שות אחרת.הורתה הר

ה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על יתה הוראה בדבר דחיית מועד כיוס האסיפ 11.4

 ההוראה.
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 ציג החברה . 12

, 98רחוב יגאל אלון מ, סמכ"ל כספים ומזכיר החברהמר דוד אמור, היו יין זה עציג החברה ל

  .03-6554411; פקס: 03-6554401. טל: )10(מגדל אלקטרה, קומה  תל אביב

  במסמכיםעיון  . 13

מסמכים אשר הוצגו בפי לרבות , המוצעתחלטה להע גיתן לעיין בוסח המלא של כל מסמך הו

, ההחלטה בושא שעל סדר היוםקטוריון במסגרת הליכי הדיון וקבלת רוהדי הבקורתועדת 

סמכ"ל כספים ומזכיר , מר דוד אמור אום מראש עםיבת, החברה בכתובת הרשומה לעילבמשרדי 

, וזאת עד למועד כיוס מקובלותההעבודה  ה, בשעות-), בימים א'03-6554401(טלפון:  רההחב

  .האסיפה

  

  

  בע"מ צ.מ.ח המרמן



  

  בע"מ ("החברה") צ.מ.ח המרמן

  2005-ות עמדה), התשס"וכתב הצבעה לפי תקות החברות (הצבעה בכתב והודע  

  חלק ראשון 

  בע"מ. צ.מ.ח המרמן: שמה של החברה . 1

אשר  ,החברה של מיותהשל בעלי  מיוחדת : אסיפה כלליתסוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכיוסה . 2

מגדל אביב (-, תל98חוב יגאל אלון בר ,החברהבמשרדי  15:00, בשעה 2019 בפברואר 12 ',ג תתקיים ביום

  ).10קומה אלקטרה, 

 :המוצעת הההחלטותמצית  פירוט הושא שעל סדר היום . 3

, בתפקיד מהל קיון "שער העיר" 2018באוגוסט  1אישור תאי העסקתו של מר פיליפ גריהולץ, החל מיום 

 1לאשר את תאי העסקתו של מר פיליפ גריהולץ, החל מיום וסח ההחלטה המוצעת: בבית שמש. 

  ., בתפקיד מהל קיון "שער העיר" בבית שמש2018באוגוסט 

  :ההחלטה המוצעתבוסח המלא של בהם שיתן לעיין המקום והשעות  . 4

 ברחוב יגאל, החברהבמשרדי , המוצעת הלהחלטבוסח המלא של כל מסמך הוגע ו הזימוןבדוח יתן לעיין 

 אום מראש עםיבתו , בשעות העבודה המקובלותה'-בימים א' ),10קומה מגדל אלקטרה, , תל אביב (98אלון 

  .האסיפה ה של, וזאת עד למועד כיוס)03-6554401(טלפון: מר דוד אמור, מזכיר וחשב החברה 

 88כהגדרתן בסעיף , וסח כתב ההצבעה וכן וסחן של הודעות העמדהדוח הזימון, למצוא את כן, יתן -כמו

") אתר ההפצה, באתר ההפצה של רשות יירות ערך ("תהייהככל ש ,1999-התש"ט ,לחוק החברות

אתר (" אביב בע"מ-ובאתר האיטרט של הבורסה ליירות ערך בתל www.magna.isa.gov.il שכתובתו

  .http://maya.tase.co.il שכתובתו ")הבורסה

  :1שעל סדר היום יםושאב ותחלטהההרוב הדרוש לקבלת  . 5

מקולות המשתתפים  50%-היו רוב רגיל (קרי רוב של למעלה משעל סדר היום הרוב הדרוש לאישור הושא 

קולות, ובלבד כי יתקיים בוסף  בהצבעה אשר הצביעו בעד או גד, ללא קולות המעים), בהצבעה במיין

אחד מאלה: (א) במיין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המיות שאים בעלי 

יות האמורים לא ההתקשרותין אישי באישור יעיין כלל הקולות של בעלי המהמשתתפים בהצבעה; במ ,

המתגדים מקרב בעלי המיות האמורים בפסקה (א) לא יובאו בחשבון קולות המעים; או (ב) סך קולות 

 עלה על שיעור של שי אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

אישי באישור  ןהאם בעל המיות היו בעל עייבחלקו השי של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון  . 6

שלא סימן קיומו או  כי בעל מיות ,וכן לתיאור של העיין האישי. יובהרשעל סדר היום ההתקשרות 

 היעדרו של עיין אישי כאמור או לא תיאר את מהות העיין האישי (אם קיים), הצבעתו לא תבוא במיין.

  

                                                      

בעלי השליטה בחברה אים מחזיקים במיות בשיעור שיקה להם את הרוב הדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום,    1
 דרש רוב מיוחד.  ההחלטה קבלתמאחר שלצורך 
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  :המועד הקובע את זכאות בעלי המיות להשתתף ולהצביע באסיפה . 7

(ב) לחוק החברות ותקות החברות 182המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיף 

  ").המועד הקובע(" 2019 ביואר 14', בהיו יום  2005-(הצבעה בכתב והודעות עמדה) התשס"ו

  :והמועד האחרון למסירתם חובת צירוף מסמכים לווים -תוקף כתב ההצבעה  . 8

  המסמכים הבאים:לו  פוכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורל

או שלח לחברה באמצעות מערכת , אשר צורף לכתב ההצבעה אישור בעלות - 2בעל מיות לא רשום

  להלן). 14(ראה סעיף  ההצבעה האלקטרוית

  צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.  - 3בעל מיות רשום

 )4ארבע (עד  החברהיש להמציא למשרדי  אליו, כאמור לעיל, שיש לצרףהמסמכים ואת כתב ההצבעה 

. לעיין זה "מועד ההמצאה" היו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה כיוס האסיפהמועד שעות לפי 

   .החברהוהמסמכים המצורפים, למשרדי 

לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה  העביררשום יהיה רשאי ל לאלחלופין, בעל מיות 

כיוס ) שעות לפי מועד 6שש (קרי, עד האלקטרוית עד מועד עילת מערכת ההצבעה האלקטרוית (

  האסיפה).

  .כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה, יהיה חסר תוקף

 :הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרוית . 9

  להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוית.  ירשאלא רשום  ותמי בעל

) שעות לפי מועד 6( ששמתום המועד הקובע ועד  החלהצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוי תתאפשר 

 ההצבעה. האלקטרוית ההצבעה מערכת תיסגר אז"), המערכת עילת מועד(" הכללית האסיפה כיוס

במערכת ההצבעה האלקטרוית תהיה יתת לשיוי או ביטול עד מועד עילת המערכת ולא יהיה יתן 

  לשותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוית לאחר מועד זה. 

(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מיות ביותר מדרך אחת, תימה הצבעתו 83כי בהתאם לסעיף  יצוין

המאוחרת, כאשר לעיין זה הצבעה של בעל מיות בעצמו, באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה רגיל 

  .האלקטרוית ההצבעה מערכת באמצעות להצבעה מאוחרת תיחשב, החברהשיימסר למשרדי 

 : ת כתבי הצבעה והודעות עמדהלמסירמען ה .10

  . 04-8214724פקס: ), 10קומה מגדל אלקטרה, אביב (-, תל98, רחוב יגאל אלון החברהמשרדי 

 :לחברהידי בעלי מיות -עלהמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה  .11

  . ) ימים לפי מועד האסיפה10עד עשרה (

 :המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה .12

  .) ימים לפי מועד האסיפה5עד חמישה (

                                                      

לזכותו רשומה אצל חבר בורסה מיה ואותה מיה כללת בין המיות הרשומות במרשם בעלי המיות על שם חברה שמי    2
  לרישומים.

  בעל מיות הרשום במרשם בעלי המיות.   3
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כתובות אתר ההפצה ואתר האיטרט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה (ככל  .13

  :שתהייה)

    www.magna.isa.gov.ilאתר ההפצה: 

  http://maya.tase.co.il :הבורסהאתר 

  :אישור בעלות .14

 את מחזיק הוא שבאמצעותו הבורסה חברבסיף של  הבעלות אישור את לקבל זכאילא רשום  מיות בעל

 תיתן זה לעיין בקשה. זאת ביקש אם, בלבד משלוח דמי תמורת מעו אל דוארמשלוח בב או, מיותיו

  . מסוים ערך יירות לחשבון מראש

כן, בעל מיות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה -כמו

  האלקטרוית.

קישורית לוסח כתב ההצבעה והודעות  ,בלא תמורה ,בדואר אלקטרויבעל מיות לא רשום זכאי לקבל  .15

, אלא אם כן יובורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במיותמאת חבר ה ) באתר ההפצה,ככל שתיתההעמדה (

ין לקבל כתבי יין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוילחבר הבורסה כי אין הוא מעובעל המיות הודיע 

  . ין קבלת הודעות עמדהיין כתבי ההצבעה תחול גם לעיהודעתו לע. תשלוםהצבעה בדואר תמורת 

 )04-9049999(טלפון: מר דוד אמור, מזכיר וחשב החברה  ישירות לכל בעל מיות רשאי לפות בוסף, 

 , או בהסכמתו, קישורית לוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה,את וסח כתב ההצבעה , ללא תמורה,ולקבל

  .תהייה, ככל ששהגיעו אל החברה הודעות העמדהאת וכן 

 :עיון בכתבי ההצבעה .16

או יותר מסך כל זכויות  )5%( המהווה חמישה אחוזים בעל מיות אחד או יותר המחזיק מיות בשיעור

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

לאחר  , בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו,לחוק החברות, זכאי 268כהגדרתו בסעיף  ,שליטה בחברהה

 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, 10(שמעם מצוין בסעיף  החברהבמשרדי  לעייןכיוס האסיפה הכללית, 

 . וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוית שהגיעו לחברהבכתבי ההצבעה 

מיות  904,973.2 מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, היה: 5%המהווה  של החברה, הרגילות כמות המיות

  של החברה. רגילות

מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאין מוחזקות בידי בעל  5%המהווה הרגילות של החברה, כמות המיות 

  של החברה. מיות רגילות 464,236 :היה כאמור,שליטה ה

 : שיויים בסדר היום .17

יתכן שיהיו שיויים בסדר היום, לרבות הוספת ושא לסדר היום, עשויות  כתב ההצבעהפרסום לאחר 

בדיווחי  (ככל שתהייה) להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה יתן לעיין בסדר היום העדכי ובהודעות העמדה

  החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

יפה הכללית תומצא (ב) לחוק החברות לכלול ושא בסדר היום של האס66בקשה של בעל מיה לפי סעיף 

אפשר כי הושא יתווסף לסדר היום לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור,  ) ימים7( שבעה עדלחברה 

במקרה כאמור תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן ותפרסם ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. 

ל מיות להכללת ושא על סדר אותם לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בע

  .היום

 שעל סדר היום, על גבי החלק השי של כתב הצבעה זהההחלטה בעל מיות יציין את אופן הצבעתו לגבי 
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  בע"מ ("החברה") צ.מ.ח המרמן

  2005-כתב הצבעה לפי תקות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו  

  חלק שי 

  בע"מ צ.מ.ח המרמן: שם החברה

), 10אביב (מגדל אלקטרה, קומה -, תל98משרדי החברה, רחוב יגאל אלון : מען (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה)

  .03-6554411פקס: 

  3-253120-51 :מספר החברה

  .0051:, בשעה 2019 בפברואר 12', ג : יוםמועד האסיפה

  .מיוחדתאסיפה כללית : סוג האסיפה

  .9201 ביואר 14', ב : יוםהמועד הקובע

  :פרטי בעלי המיות

  : _________________________________________________ותשם בעל המי

  : ___________________________________________________מספר זהות

  :תעודת זהות ישראלית ותבמידה ואין לבעל המי

  ___________________________________________________: מספר דרכון

  :    _________________________________________המדיה בה הוצא הדרכון

  : _____________________________________________________ בתוקף עד

  :במידה ובעל המיות הוא תאגיד

  _____________________ : _____________________________מספר התאגיד

  : _______________________________________________מדית ההתאגדות

 ? כן/ לא.6או משקיע מוסדי 5ושא משרה בכירה 4האם בעל המיות היו בעל עיין,

  פרט ____________________________________________________) ,(אם כן

  

  

  

  

                                                      

 לחוק יירות ערך. 1כהגדרתו בסעיף  –" בעל עיין"   4
 (ד) לחוק יירות ערך.37כהגדרתו בסעיף  –" ושא משרה בכירה"       5
לתקות הפיקוח על שירותים פיסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מהלת  1כהגדרתו בתקה  –" משקיע מוסדי"      6

, וכן מהל קרן להשקעות משותפות באמות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפות 2009-באסיפה כללית), התשס"ט
  .1994-באמות, התש"ד
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  אופן ההצבעה 

  סדר היוםעל שהושא 
  1אופן ההצבעה

האם אתה בעל עיין אישי 
  2באישור ההתקשרות

  לא  כן(*)  מע  גד  בעד

אישור תאי העסקתו של מר פיליפ 
, 2018באוגוסט  1גריהולץ, החל מיום 

בתפקיד מהל קיון "שער העיר" בבית 
  שמש.

      

    

  פרט להלן.  (*)

  אי סימון יחשב כהימעות בהצבעה באותו ושא.  )1(
  לא יפרט, הצבעתו לא תבוא במיין.בעל מיות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ו  )2(

  

  פרטים

  :לעיל ההחלטה"עיין אישי" באישור  אודותלהלן פרטים 
  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 

כתב הצבעה זה תקף רק  –) לחוק החברות) 1(177לבעלי מיות המחזיקים במיות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 
  .מערכת ההצבעה האלקטרוית באמצעות היא הצבעה שבהם במקרים למעט ף אישור בעלותבצירו

בצירוף צילום תעודת רק כתב הצבעה זה תקף  –לבעלי מיות הרשומים במרשם בעלי המיות של החברה 
  .זהות/דרכון/תעודת התאגדותה

  

  

  _____________                        ______________________  

    חתימת בעל המיות       תאריך          



  

  בע"מ ("החברה") צ.מ.ח המרמן

  2005-ות עמדה), התשס"וכתב הצבעה לפי תקות החברות (הצבעה בכתב והודע  

  חלק ראשון 

  בע"מ. צ.מ.ח המרמן: שמה של החברה . 1

אשר  ,החברה של מיותהשל בעלי  מיוחדת : אסיפה כלליתסוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכיוסה . 2

מגדל אביב (-, תל98חוב יגאל אלון בר ,החברהבמשרדי  15:00, בשעה 2019 בפברואר 12 ',ג תתקיים ביום

  ).10קומה אלקטרה, 

 :המוצעת הההחלטותמצית  פירוט הושא שעל סדר היום . 3

, בתפקיד מהל קיון "שער העיר" 2018באוגוסט  1אישור תאי העסקתו של מר פיליפ גריהולץ, החל מיום 

 1לאשר את תאי העסקתו של מר פיליפ גריהולץ, החל מיום וסח ההחלטה המוצעת: בבית שמש. 

  ., בתפקיד מהל קיון "שער העיר" בבית שמש2018באוגוסט 

  :ההחלטה המוצעתבוסח המלא של בהם שיתן לעיין המקום והשעות  . 4

 ברחוב יגאל, החברהבמשרדי , המוצעת הלהחלטבוסח המלא של כל מסמך הוגע ו הזימוןבדוח יתן לעיין 

 אום מראש עםיבתו , בשעות העבודה המקובלותה'-בימים א' ),10קומה מגדל אלקטרה, , תל אביב (98אלון 

  .האסיפה ה של, וזאת עד למועד כיוס)03-6554401(טלפון: מר דוד אמור, מזכיר וחשב החברה 

 88כהגדרתן בסעיף , וסח כתב ההצבעה וכן וסחן של הודעות העמדהדוח הזימון, למצוא את כן, יתן -כמו

") אתר ההפצה, באתר ההפצה של רשות יירות ערך ("תהייהככל ש ,1999-התש"ט ,לחוק החברות

אתר (" אביב בע"מ-ובאתר האיטרט של הבורסה ליירות ערך בתל www.magna.isa.gov.il שכתובתו

  .http://maya.tase.co.il שכתובתו ")הבורסה

  :1שעל סדר היום יםושאב ותחלטהההרוב הדרוש לקבלת  . 5

מקולות המשתתפים  50%-היו רוב רגיל (קרי רוב של למעלה משעל סדר היום הרוב הדרוש לאישור הושא 

קולות, ובלבד כי יתקיים בוסף  בהצבעה אשר הצביעו בעד או גד, ללא קולות המעים), בהצבעה במיין

אחד מאלה: (א) במיין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המיות שאים בעלי 

יות האמורים לא ההתקשרותין אישי באישור יעיין כלל הקולות של בעלי המהמשתתפים בהצבעה; במ ,

המתגדים מקרב בעלי המיות האמורים בפסקה (א) לא יובאו בחשבון קולות המעים; או (ב) סך קולות 

 עלה על שיעור של שי אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

אישי באישור  ןהאם בעל המיות היו בעל עייבחלקו השי של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון  . 6

שלא סימן קיומו או  כי בעל מיות ,וכן לתיאור של העיין האישי. יובהרשעל סדר היום ההתקשרות 

 היעדרו של עיין אישי כאמור או לא תיאר את מהות העיין האישי (אם קיים), הצבעתו לא תבוא במיין.

  

                                                      

בעלי השליטה בחברה אים מחזיקים במיות בשיעור שיקה להם את הרוב הדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום,    1
 דרש רוב מיוחד.  ההחלטה קבלתמאחר שלצורך 
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  :המועד הקובע את זכאות בעלי המיות להשתתף ולהצביע באסיפה . 7

(ב) לחוק החברות ותקות החברות 182המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיף 

  ").המועד הקובע(" 2019 ביואר 14', בהיו יום  2005-(הצבעה בכתב והודעות עמדה) התשס"ו

  :והמועד האחרון למסירתם חובת צירוף מסמכים לווים -תוקף כתב ההצבעה  . 8

  המסמכים הבאים:לו  פוכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורל

או שלח לחברה באמצעות מערכת , אשר צורף לכתב ההצבעה אישור בעלות - 2בעל מיות לא רשום

  להלן). 14(ראה סעיף  ההצבעה האלקטרוית

  צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.  - 3בעל מיות רשום

 )4ארבע (עד  החברהיש להמציא למשרדי  אליו, כאמור לעיל, שיש לצרףהמסמכים ואת כתב ההצבעה 

. לעיין זה "מועד ההמצאה" היו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה כיוס האסיפהמועד שעות לפי 

   .החברהוהמסמכים המצורפים, למשרדי 

לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה  העביררשום יהיה רשאי ל לאלחלופין, בעל מיות 

כיוס ) שעות לפי מועד 6שש (קרי, עד האלקטרוית עד מועד עילת מערכת ההצבעה האלקטרוית (

  האסיפה).

  .כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה, יהיה חסר תוקף

 :הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרוית . 9

  להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוית.  ירשאלא רשום  ותמי בעל

) שעות לפי מועד 6( ששמתום המועד הקובע ועד  החלהצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוי תתאפשר 

 ההצבעה. האלקטרוית ההצבעה מערכת תיסגר אז"), המערכת עילת מועד(" הכללית האסיפה כיוס

במערכת ההצבעה האלקטרוית תהיה יתת לשיוי או ביטול עד מועד עילת המערכת ולא יהיה יתן 

  לשותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוית לאחר מועד זה. 

(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מיות ביותר מדרך אחת, תימה הצבעתו 83כי בהתאם לסעיף  יצוין

המאוחרת, כאשר לעיין זה הצבעה של בעל מיות בעצמו, באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה רגיל 

  .האלקטרוית ההצבעה מערכת באמצעות להצבעה מאוחרת תיחשב, החברהשיימסר למשרדי 

 : ת כתבי הצבעה והודעות עמדהלמסירמען ה .10

  . 04-8214724פקס: ), 10קומה מגדל אלקטרה, אביב (-, תל98, רחוב יגאל אלון החברהמשרדי 

 :לחברהידי בעלי מיות -עלהמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה  .11

  . ) ימים לפי מועד האסיפה10עד עשרה (

 :המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה .12

  .) ימים לפי מועד האסיפה5עד חמישה (

                                                      

לזכותו רשומה אצל חבר בורסה מיה ואותה מיה כללת בין המיות הרשומות במרשם בעלי המיות על שם חברה שמי    2
  לרישומים.

  בעל מיות הרשום במרשם בעלי המיות.   3
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כתובות אתר ההפצה ואתר האיטרט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה (ככל  .13

  :שתהייה)

    www.magna.isa.gov.ilאתר ההפצה: 

  http://maya.tase.co.il :הבורסהאתר 

  :אישור בעלות .14

 את מחזיק הוא שבאמצעותו הבורסה חברבסיף של  הבעלות אישור את לקבל זכאילא רשום  מיות בעל

 תיתן זה לעיין בקשה. זאת ביקש אם, בלבד משלוח דמי תמורת מעו אל דוארמשלוח בב או, מיותיו

  . מסוים ערך יירות לחשבון מראש

כן, בעל מיות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה -כמו

  האלקטרוית.

קישורית לוסח כתב ההצבעה והודעות  ,בלא תמורה ,בדואר אלקטרויבעל מיות לא רשום זכאי לקבל  .15

, אלא אם כן יובורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במיותמאת חבר ה ) באתר ההפצה,ככל שתיתההעמדה (

ין לקבל כתבי יין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוילחבר הבורסה כי אין הוא מעובעל המיות הודיע 

  . ין קבלת הודעות עמדהיין כתבי ההצבעה תחול גם לעיהודעתו לע. תשלוםהצבעה בדואר תמורת 

 )04-9049999(טלפון: מר דוד אמור, מזכיר וחשב החברה  ישירות לכל בעל מיות רשאי לפות בוסף, 

 , או בהסכמתו, קישורית לוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה,את וסח כתב ההצבעה , ללא תמורה,ולקבל

  .תהייה, ככל ששהגיעו אל החברה הודעות העמדהאת וכן 

 :עיון בכתבי ההצבעה .16

או יותר מסך כל זכויות  )5%( המהווה חמישה אחוזים בעל מיות אחד או יותר המחזיק מיות בשיעור

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

לאחר  , בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו,לחוק החברות, זכאי 268כהגדרתו בסעיף  ,שליטה בחברהה

 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, 10(שמעם מצוין בסעיף  החברהבמשרדי  לעייןכיוס האסיפה הכללית, 

 . וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוית שהגיעו לחברהבכתבי ההצבעה 

מיות  904,973.2 מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, היה: 5%המהווה  של החברה, הרגילות כמות המיות

  של החברה. רגילות

מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאין מוחזקות בידי בעל  5%המהווה הרגילות של החברה, כמות המיות 

  של החברה. מיות רגילות 464,236 :היה כאמור,שליטה ה

 : שיויים בסדר היום .17

יתכן שיהיו שיויים בסדר היום, לרבות הוספת ושא לסדר היום, עשויות  כתב ההצבעהפרסום לאחר 

בדיווחי  (ככל שתהייה) להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה יתן לעיין בסדר היום העדכי ובהודעות העמדה

  החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

יפה הכללית תומצא (ב) לחוק החברות לכלול ושא בסדר היום של האס66בקשה של בעל מיה לפי סעיף 

אפשר כי הושא יתווסף לסדר היום לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור,  ) ימים7( שבעה עדלחברה 

במקרה כאמור תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן ותפרסם ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. 

ל מיות להכללת ושא על סדר אותם לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בע

  .היום

 שעל סדר היום, על גבי החלק השי של כתב הצבעה זהההחלטה בעל מיות יציין את אופן הצבעתו לגבי 



-4 - 

 

  בע"מ ("החברה") צ.מ.ח המרמן

  2005-כתב הצבעה לפי תקות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו  

  חלק שי 

  בע"מ צ.מ.ח המרמן: שם החברה

), 10אביב (מגדל אלקטרה, קומה -, תל98משרדי החברה, רחוב יגאל אלון : מען (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה)

  .03-6554411פקס: 

  3-253120-51 :מספר החברה

  .0051:, בשעה 2019 בפברואר 12', ג : יוםמועד האסיפה

  .מיוחדתאסיפה כללית : סוג האסיפה

  .9201 ביואר 14', ב : יוםהמועד הקובע

  :פרטי בעלי המיות

  : _________________________________________________ותשם בעל המי

  : ___________________________________________________מספר זהות

  :תעודת זהות ישראלית ותבמידה ואין לבעל המי

  ___________________________________________________: מספר דרכון

  :    _________________________________________המדיה בה הוצא הדרכון

  : _____________________________________________________ בתוקף עד

  :במידה ובעל המיות הוא תאגיד

  _____________________ : _____________________________מספר התאגיד

  : _______________________________________________מדית ההתאגדות

 ? כן/ לא.6או משקיע מוסדי 5ושא משרה בכירה 4האם בעל המיות היו בעל עיין,

  פרט ____________________________________________________) ,(אם כן

  

  

  

  

                                                      

 לחוק יירות ערך. 1כהגדרתו בסעיף  –" בעל עיין"   4
 (ד) לחוק יירות ערך.37כהגדרתו בסעיף  –" ושא משרה בכירה"       5
לתקות הפיקוח על שירותים פיסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מהלת  1כהגדרתו בתקה  –" משקיע מוסדי"      6

, וכן מהל קרן להשקעות משותפות באמות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפות 2009-באסיפה כללית), התשס"ט
  .1994-באמות, התש"ד
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  אופן ההצבעה 

  סדר היוםעל שהושא 
  1אופן ההצבעה

האם אתה בעל עיין אישי 
  2באישור ההתקשרות

  לא  כן(*)  מע  גד  בעד

אישור תאי העסקתו של מר פיליפ 
, 2018באוגוסט  1גריהולץ, החל מיום 

בתפקיד מהל קיון "שער העיר" בבית 
  שמש.

      

    

  פרט להלן.  (*)

  אי סימון יחשב כהימעות בהצבעה באותו ושא.  )1(
  לא יפרט, הצבעתו לא תבוא במיין.בעל מיות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ו  )2(

  

  פרטים

  :לעיל ההחלטה"עיין אישי" באישור  אודותלהלן פרטים 
  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 

כתב הצבעה זה תקף רק  –) לחוק החברות) 1(177לבעלי מיות המחזיקים במיות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 
  .מערכת ההצבעה האלקטרוית באמצעות היא הצבעה שבהם במקרים למעט ף אישור בעלותבצירו

בצירוף צילום תעודת רק כתב הצבעה זה תקף  –לבעלי מיות הרשומים במרשם בעלי המיות של החברה 
  .זהות/דרכון/תעודת התאגדותה

  

  

  _____________                        ______________________  

    חתימת בעל המיות       תאריך          


