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הודעה בדבר ו 2001-דוח עסקה על פי תקות יירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) תשס"א

  של בעלי המיות של החברה מיוחדתואסיפה כללית זימון 

  

חוק "), הדיווח תקות(להלן: " 1970-ומיידיים), התש"לבהתאם לתקות יירות ערך (דו"חות תקופתיים 

-תקות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו, ")חוק החברות": (להלן 1999-החברות, התש"ט

 2001-התשס"א, ותקות יירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) ")תקות הצבעה בכתב(" 2005

דבר זימון אסיפה כללית הודעה בודוח עסקה  , החברה מתכבדת למסור בזאת")שליטה בעל תקות(להלן: "

 יבמשרד, 15:00בשעה , 2019 יוליב 8-', הב תתקיים ביוםשל בעלי המיות של החברה, אשר מיוחדת ו

אישור  , ואשר על סדר יומה")האסיפה), רמת גן ("13, בית איילון ביטוח (קומה 12בדרך אבא הלל  ,החברה

  . עם בעלי שליטה, הכל כמפורט בדוח זה להלן עסקה

  :שעל סדר היום ועיקרי החלטות המוצעות יםפירוט הושא . 1

והארכת ההתקשרות  יו איי אס ישראל בע"מקטראוב בעדכון תאי העסקתו של מר ועם  . 1.1

 עמו

  :ההחלטה המוצעת                   

") בקיו איי אס ישראל בע"מ ועםלאשר את עדכון תאי העסקתו של מר ועם טראוב ("

")QAS ותרים מוחזקים על ידי  50%בבעלות החברה (כאשר  50%"), חברה המוחזקתה

Swissport International ולהאריך את התקשרות ,(QAS לתקופה של  בהסכם העסקה עמו

  .לדוח העסקה שלהלן 2, כמפורט בסעיף שלוש שים החל ממועד האסיפה

ץ, כדירקטורית בחברה, ומר דוד בורובי המכהת, בורוביץגב' תמר מוזס  של חתםועם היו 

  אשר הים מבעלי השליטה בחברה.

 2018שת עבודתו באישור תשלום מעק למר ועם טראוב בגין  . 1.2

  :ההחלטה המוצעת

  .לדוח העסקה שלהלן 3, כמפורט בסעיף 2018שת עבודתו בבגין לועם לאשר תשלום מעק 
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 טראוב בקיו איי אס ישראל בע"מתאי העסקתו של מר ועם פרטים וספים אודות עדכון  . 2

 רקע; תיאור עיקרי העסקה . 2.1

, QASאישרה האסיפה הכללית של החברה את העסקתו של ועם על ידי  2018בפברואר  12ביום 

כמהל מבצעים ו/או כסגו של  QAS, תחת סמכ"ל התפעול של QASבמחלקת התפעול של 

 30) שים (קרי עד ליום 3ולתקופה של שלוש ( 2017בדצמבר  1סמכ"ל התפעול, וזאת החל מיום 

טים בדבר תאי העסקתו הקיימים של ועם, כפי שאושרו על ידי אסיפת בעלי ). לפר2020בובמבר 

כאמור, ראו דוח מיידי שפרסמה החברה בעיין כיוס  2018בפברואר  12המיות של החברה ביום 

, הכלל )2018-01-001257(מס' אסמכתא  2018ביואר  3אסיפה כללית ומיוחדת של החברה מיום 

  ").ועם של הקיימים ההעסקה תאי("בדוח זה על דרך ההפיה 

בהיקף של משרה מלאה.  QAS-מוה ועם לתפקיד של מהל פיתוח עסקי ב 2019בחודש יואר 

הקמת מחלקת תהליך לתהליכים קיימים וחדשים, ובין היתר במסגרת זו, בין היתר, שותף ועם ל

VIP  וסעים של לליוויQAS כ"לו מועם הי ה הישיר עלהממו .QAS.  

שכר  כדלקמן:  (א), QASתאי העסקתו של ועם ב ללאשר עדכון על פי ההחלטה המוצעת מוצע 

יעודכן מדי שה בשיעור  של ועם עדכון מגון השכר החודשי כך שאפשר ושכרו החודשי - חודשי

וזאת בכפוף , הרלווטיהעדכון  יהיה זכאי במועד מהשכר החודשי ברוטו לו הוא 10%של עד 

ללא צורך באישור וסף של ועדת הביקורת ו/או הדירקטוריון ו, QASדעתו של מכ"ל לשיקול 

 כון למועד האסיפה, השכר החודשי ברוטו לו זכאי ועם ו/או אסיפת בעלי המיות של החברה.

להוסיף להסכם  - מעקל זכאות (ב)  ש"ח; 18,000בהתאם לתאי העסקה הקיימים של ועם היו 

, יהא זכאי ועם ךואיל 2019בגין שת  QAS-ב החל ממועד תשלום מעקיםהעסקתו מגון לפיו 

סכום לדומה, אך לא גבוה יותר, בסדר גודל בסכום  השה הקלדארית שחלפה,למעק שתי בגין 

קבוצת עובדי (" QAS -המעק השתי הממוצע אשר ישולם לבעלי תפקידים דומים ו/או משיקים ב

ככל שיועקו מעקים שתיים לעובדי ") בגין השה הרלווטית בגיה יתן המעק, ההשוואה

או הדירקטוריון /ללא צורך באישור וסף של ועדת הביקורת ו , וזאתכאמור קבוצת ההשוואה

להפחית את  הממוה הישיר של ועםבכפוף לסמכותו של וו/או אסיפת בעלי המיות של החברה, 

יוגבל לתקרה  השתיסך המעק בכל מקרה "). המעק השתיעל פי שיקול דעתו ("המעק השתי 

 .")העסקההעדכון תאי " ב' לעיל יקראו יחד: -(סעיפים א' ו  .) משכורות חודשיות3שלוש (של 

ועם פרט לעדכון תאי ההעסקה, כמפורט לעיל, לא יחול שיוי ביתר תאי ההעסקה הקיימים של 

זכויות סוציאליות  לרבות, תשלום הוצאות סיעה, החזר הוצאות בגין ביטוח ורישיוות רכב,

ישור האסיפה בכפוף לא .QAS ימי חופשה והבראה כמקובל בו, )ביטוח מהלים וקרן השתלמות(

עם ועם לתקופה  QASזה את החלטה זו, תעמוד בתוקף התקשרות  עסקה המזומת על פי דוח

  ) שים החל ממועד אישור האסיפה כאמור.3של שלוש (

אודות המעק השתי שישולם לועם  ידווח אחת לשה לוועדת הביקורת של החברה QASמכ"ל 

עדכון השכר בגין השה הקלדארית שחלפה, ככל ויוחלט על מתן מעק שתי כאמור, וכן על 

במסגרת זאת יציג מכ"ל  .לעיל )א( "קבהתאם לס וחלט על עדכון שכרהחודשי של ועם, ככל שי

QAS ים בדבר השכר החודשי אשר שולם לעובדיתו י ועדת הביקורתה  בפקבוצת ההשוואה בש

  טית והמעקים ששולמו לעובדים כאמור, ככל ושולמו.ווהרל

  תיאור המשרה ותאים לסיום ההתקשרות

איתור משרת מהל פיתוח עסקי. במסגרת תפקידו זה עוסק ועם, בין היתר, בתחומים הבאים: 

 VIPלהקמת מחלקת  שותף היו וכן,  מועי צמיחה, פיתוח פעילויות עסקיות קיימות ווספות
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. ועם QASכאמור לעיל, התפקיד היו במשרה מלאה ובכפיפות למכ"ל  .QASשל לליווי וסעים 

היו בעל תואר ראשון במשפטים ובמהל עסקים עם התמחות במימון פיסי, ושימש בעבר 

  במגוון תפקידים בצה"ל, פיקודיים ו/או יהוליים.

עם ועם היה לתקופה בלתי קצובה (בכפוף להארכתה בהתאם להסכם ההעסקה, ההתקשרות 

תהא רשאית לסיים את העסקתו של ועם  QASשר מדי שלוש שים, כדרש על פי דין), כא

  יום מראש. 30בהודעה מוקדמת בכתב של 

 גילוי טבלאי בהתאם לתוספת השישית לתקות הדיווח . 2.2

יאושר ה העסקהועם, ככל ועדכון תאי  להם יהיה זכאיהגמול מרכיבי להלן טבלה המציגה את 

  מת על פי דוח עסקה זה.ועל ידי אסיפת בעלי המיות של החברה המז

  

. בהתאם לעדכון תאי העסקה המוצעים, אפשר ושכרו החודשי של ועם יעודכן ברוטו חודשי שכר היו לעיל המצוין השכר   )*(

ללא צורך באישור וסף של ועדת הביקורת ו/או הדירקטוריון ו/או אסיפת בעלי  לעיל, 2.1בהתאם לאמור בסעיף מדי שה 

, ון, תאים סוציאלייםכולל תאים לווים לשכר, כג QAS-ל עלות במוחי החודשי השכר כי יצוין. המיות של החברה

 מעביד וכן כל הכסה שזקפה לשכר בשל מרכיב שהועק לועם. עלות השכר-הפרשות אקטואריות בשל סיום יחסי עובד

  ₪. 25,000 -עומדת על כ QAS-ל החודשית

  .QASיובהר כי התגמולים שישולמו לועם, ישולמו במלואם על ידי   )**(

  להלן.  3ף , ראו סעי2018. לפרטים בדבר המעק המוצע לועם בגין שת (ב) לעיל2.1כמפורט בסעיף מעק שתי  (***)

 הדרך בה קבעה התמורה . 2.3

עסקה של הלתאי ה כמפורט לעיל קבעו לאחר שערכה השוואה ועםשל  ותאי העסקתעדכון 

, ו, הושאים המטופלים במסגרת תפקידוובהתבסס על היקף תפקידעובדים בקבוצת ההשוואה 

      )**(הבגין העסקתגמולים   פרטי מקבל התגמולים

היקף   תפקיד  שם

  משרה

שיעור 

החזקה בהון 

  התאגיד

 מעק  )*(שכר

(***)  

תשלום 

מבוסס 

  מיות

דמי 

יהול 

  וייעוץ

דמי   ריבית  אחר  עמלה

  שכירות

   סה"כ  אחר

 ועם

  טראוב

מהל פיתוח 

עסקי ב 

QAS  

של  קרובם  100%

חלק מבעלי 

השליטה 

  בחברה 

18,000 

 ₪  

(ברוטו) 

   לחודש

  

זכאות 

מעק ל

שתי 

בגין כל 

אחת 

מהשים 

2019-

2021 ,

כמפורט 

  להלן

 ביטוח      

, מהלים

 קרן

 ,תהשתלמו

הוצאות 

סיעה (סך 

קבוע של 

2,000 

לחודש) 

 החזר

 ביטוח

 רישיוותו

, רכב

הוצאות 

ביגוד 

  וטלפון

ראו       

  להלן
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לקחו בחשבון השיקולים  ,. כמו כןובמסגרת התפקיד וכישורי ומידת האחריות המוטלת עלי

שעל בסיסם החליטו ועדת הביקורת והדירקטוריון לאשר את  להלן 2.6 יףהמפורטים בסע

  .ההחלטה

 לחוק החברותב) 1(117 דיון בהתאם להוראות סעיף 2019 מאיב 27ועדת הביקורת קיימה ביום 

 עדכון תאי העסקתו של ועם על ידיקבעה כי הליך תחרותי איו ההליך המתאים לבחית ו

QAS  יש לקיים לכן, קבעה ועדת הביקורת כי . ואופיו ייחודו, בשל היקף התפקידעמו וזאת

תאי לבחית ההתקשרות עם ועם כאמור, וזאת בדרך של  השוואה פימית אל מול  "הליך אחר"

  ההעסקה של עובדי קבוצת ההשוואה.

המוצע לועם  עדכון תאי העסקהר, קבעה ועדת הביקורת כי בהתאם לתוים האמורים, בין הית

בהיקף המשרה, באופי  , הין היתר,לעובדים בקבוצת ההשוואה, בהתחשב QASכמקובל ב  היו

  התפקיד ובכישוריו של ועם.

 האישורים הדרשים או תאים שקבעו לביצוע העסקה . 2.4

 אישורבהמשך ל 2019במאי  30האמורה לעיל אושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום  ההחלטה

 החלק של החמישי הפרק להוראות בהתאם. 2019 מאיב 27 ועדת הביקורת של החברה מיום

 דוח לפי המזומת, הכללית האסיפה לאישור גם דלעיל ההחלטה כפופה, החברות חוק של השישי

 בעל של קרוב עם כהתקשרות החברות לחוק 275 סעיף להוראות בהתאם זה ובכלל זה עסקה

  .המצויה בשליטת החברה בחברה להעסקתו באשר שליטה

, אשר Swissport International חברת לאישור כפופה, כי ההחלטה האמורה לעיל יצויןכן 

בין כפיים  QAS-ב המיות בעלי להסכם בהתאם וזאת, QASממיות  50% -כאמור מחזיקה ב

   .Swissport International לבין

 פירוט העסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות לה, בין החברה לבין בעל השליטה . 2.5

שחתמו במהלך השתיים שקדמו להחלטת הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף במועד אישור 

 הדירקטוריון

 .QASאת העסקתו של ועם על ידי  אישרה האסיפה הכללית של החברה 2018בפברואר  12ביום 

ראו דוח מיידי שפרסמה החברה בעיין כיוס אסיפה כללית ומיוחדת של החברה  וספיםלפרטים 

  .), הכלל בדוח זה על דרך ההפיה2018-01-001257(מס' אסמכתא  2018ביואר  3מיום 

 ימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור ההחלטה, לשווי התמורה ולדרך שבה קבעה  . 2.6

ואישרו את עדכון תאי העסקתו של ועם העדכון המוצע לאת ועדת הביקורת והדירקטוריון בחו 

  תאי העסקתו והארכת ההתקשרות עמו בהתבסס על הימוקים הבאים:

הביע  ,כמהל פיתוח עסקי , שהיו הממוה הישיר של ועם בתפקידו הוכחיQASמכ"ל   )א

, מהשתלבותו QAS-את הערכתו מתפקודו וביצוע תפקידו מאז תחילת העסקתו ב

לושאים שמילא, ובשים לב, בין היתר,  יםעמידתו בדרישות התפקידמו QAS-רומתו לומת

הוא סבור ולמידת האחריות המוטלת עליו וכישוריו, המטופלים על ידו במסגרת תפקידו, 

כי יש לכלול אפשרות לעדכון תאי ההעסקה, בין היתר על מת לתמרץ את ועם, כמקובל 

 . בקבוצת ההשוואהביחס לעובדים אחרים 

, אשר כולל אפשרות לעדכון השכר השתי ומתן מעק בדומה עדכון תאי העסקה המוצע  )ב

בקבוצת לעובדים   QAS -כמקובל ב ווסביר והי ןהוג ו, היבקבוצת ההשוואה לעובדים
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, בהתחשב בהיקף המשרה, באופי התפקיד ובכישוריו של ועם, וזאת על פי ההשוואה

 . לעובדים בקבוצת ההשוואה QAS-השוואה של תאי העסקתו לתאים מקובלים ב

, וככל ויועק מעק כאמור (כחלק מעדכון תאי העסקה העסקתוהמעק בגין תשלום   )ג

 .רת מוח זה בחוק החברות), איו כולל חלוקה כהגדבפועל

עדכון תאי לאור הימוקים המפורטים לעיל, סבורים חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון כי 

ההעסקה של ועם וארכת ההתקשרות עמו הים סבירים והוגים בסיבות העיין והים לטובת 

, וזאת וותחום אחריות ו, מהות תפקידו, כישוריוהולמים את השכלת עדכון תאי העסקה. החברה

עובדים בקבוצת  לתאי העסקה שלשערכה  הפימית על ההשוואה ,בהתבסס, בין השאר

  .ההשוואה

 2018פרטים וספים אודות אישור תשלום מעק למר' ועם טראוב בגין שת  . 3

 , תיאור עיקרי העסקהכללי . 3.1

בהתאם ₪.  18,000על סך של  2018השכר החודשי ברוטו של ועם עמד בשת כאמור לעיל, 

בגין ₪  20,000מוצע לאשר תשלום מעק לועם בסך של , QAS-להמלצת הממוים על ועם ב

, 2018. מעק זה דומה למעק השתי הממוצע אשר שולם, בגין שת 2018בשת  QASעבודתו ב 

  .לעובדים בקבוצת ההשוואה

 הדרך בה קבעה התמורה . 3.2

של ועם  וביצועיו תפקודואת   QASמכ"ל קבע על בסיס הערכת  2018תשלום המעק בגין שת 

לימוקים שעל בסיסם החליטו ועדת הביקורת והדירקטוריון לאשר את ההחלטה . 2018בשת 

  .להלן 3.5 ראו סעיף

לחוק  ב)1(117דיון בהתאם להוראות סעיף  2019 במאי 27ועדת הביקורת של החברה קיימה ביום 

 2018החברות, וקבעה כי הליך תחרותי איו ההליך המתאים לבחית תשלום המעק לשת 

רת כי יש לקיים "הליך אחר", לבחית תשלום המעק בגין שת . לכן, קבעה ועדת הביקוועםל

, בדרך של השוואה פימית אל מול ממוצע סכומי המעקים אשר שולמו לעובדי ועםל 2018

  בקבוצת ההשוואה.החברה 

המוצע לועם היו דומה למעק השתי  2018ועדת הביקורת מצאה כי סכום המעק בגין שת 

  ., לעובדים בקבוצת ההשוואה2018שת  הממוצע אשר שולם, בגין

 האישורים הדרשים או תאים שקבעו לביצוע העסקה . 3.3

אושרה על ידי דירקטוריון  לועם,  2018בדבר תשלום המעק בגין שת  האמורה לעיל ההחלטה

. 2019במאי  27ועדת הביקורת של החברה מיום  אישורבהמשך ל 2019במאי  30החברה ביום 

 גם דלעיל ההחלטה כפופה, החברות חוק של השישי החלק של החמישי הפרק להוראות בהתאם

 275 סעיף להוראות בהתאם זה ובכלל זה עסקה דוח לפי המזומת, הכללית האסיפה לאישור

המצויה בשליטת  בחברה להעסקתו באשר שליטה בעל של קרוב עם כהתקשרות החברות לחוק

  החברה.

, אשר כאמור Swissport International חברת לאישור כפופה, כי ההחלטה האמורה לעיל יצוין

 בין כפיים לבין QAS-ב המיות בעלי להסכם בהתאם וזאת, QASממיות  50% -מחזיקה ב

Swissport International .Swissport International הת ק תשלוםל אישורה אתבהתאם המע 

 .כאמור לעיל זו להחלטה
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פירוט העסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות לה, בין החברה לבין בעל השליטה  . 3.4

שחתמו במהלך השתיים שקדמו להחלטת הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף במועד אישור 

 הדירקטוריון

 .QASאישרה האסיפה הכללית של החברה את העסקתו של ועם על ידי  2018בפברואר  12ביום 

לפרטים וספים ראו דוח מיידי שפרסמה החברה בעיין כיוס אסיפה כללית ומיוחדת של החברה 

  ), הכלל בדוח זה על דרך ההפיה.2018-01-001257(מס' אסמכתא  2018ביואר  3מיום 

יצוין כי תאי העסקתו, כפי שאושרו על ידי האסיפה הכללית כאמור, לא כללו אפשרות לתשלום 

  מעק. 

 י ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור ההחלטה, לשווי התמורה ולדרך שבה קבעהימוק . 3.5

אישרו את תשלום המעק המוצע לועם בהתאם להחלטה זו ועדת הביקורת והדירקטוריון 

  בהתבסס על הימוקים הבאים:

הביעו את הערכתם מתפקודו וביצוע  QASהממוה הישיר על ועם בתפקידו הקודם וכן מכ"ל   )א

 היו ראוי והולם. 2018תפקידו והם סבורים כי מתן המעק האמור בגין שת 

מעק זה, כאמור לעיל, היו בסדר גודל דומה למעק השתי הממוצע אשר שולם, בגין שת   )ב

 .לעובדים בקבוצת ההשוואה, 2018

 .איו כולל חלוקה כהגדרת מוח זה בחוק החברות 2018תשלום המעק בגין שת   )ג

תשלום מעק לאור הימוקים המפורטים לעיל, סבורים חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון כי 

  וסביר בסיבות העיין והיו לטובת החברה. וגן, היו ה2018לועם בגין שת ₪  20,000בסך של 

  שעל סדר היום 1.2 -ו 1.1בהחלטות  והדירקטוריון ועדת הביקורתוהדירקטורים שהשתתפו בדיוים ב . 4

חברי ועדת  כל, השתתפו 2019במאי  27שהתקיימה ביום  בושאים אלובישיבת ועדת הביקורת 

(דירקטורית  סימון בן דוריתו"צ); דח( דליה איציקיריב לרר (דח"צ ויו"ר הוועדה); : ה"ה הביקורת

  ).תלויה בלתי

, השתתפו חברי הדירקטוריון 2019במאי  30בושא זה שהתקיימה ביום בישיבת הדירקטוריון 

 לרר יריב; אראל עמירם); תלויה בלתי(דירקטורית  סימון בן דוריתשלמה חאל (יו"ר); הבאים: 

  ; דליה איציק (דח"צ).)ויו"ר ועדת הביקורת "צדח(

  .שעל סדר היום 1.2 -ו  1.1בקשר להחלטות  כל הדירקטורים אשר השתתפו בישיבה הצביעו בעד

 -ו  1.1בהחלטות  ומהות עיים האישי שלהם עיין אישי בהתקשרות בעלי השליטה בחברהשמות  . 5

 שעל סדר היום 1.2

ו חתועם הים של גב' תמר מוזס בורוביץ, דירקטורית בחברה םהואיל וומר דוד בורוביץ, אשר הי ,

מים על בעלי השליטה בחברה ו/או קרובי הכלל בעלי המיות המפורטים להלן,  שליטה בה,המבעלי 

חשבים  משפחתם, והקשורים בייהם בקשרי משפחה ו/או בהסכמי בעלי מיות ו/או בהסכמי הצבעה,

  הכל כמפורט להלן:, שעל סדר היום ותי בהחלטכבעלי עיין איש

ומר  , שהיה דירקטורית בחברה,בהצבעה) 23.76%%-בהון ו 23.58%הגב' תמר מוזס בורוביץ ( . 5.1

, הרשאים למות את רוב חברי הדירקטוריון של בהצבעה) 9.25%-בהון ו 9.17%דוד בורוביץ (

  ., וזאת על פי הסכמי בעלי מיות בחברההחברה
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המפורטים להלן חשבים אף הם לבעלי שליטה בחברה, וזאת מכוח היותם צד להסכמי בעלי  . 5.2

 מיות בחברה: 

ישראל (איזי) בורוביץ יצוין כי בהצבעה).  2.27%-בהון ו 2.25%(ישראל (איזי) בורוביץ   )א(

  .ומר דוד בורוביץ הים אחים

 5.56% -בהון ו 5.51%בהצבעה) והגב' דפה ארון ( 7.22%-בהון ו 7.17הגב' כרמל אילן (  )ב(

כדירקטור בהצבעה) שהין אחיות. יצוין כי מר ערן אילן, בעלה של הגב' כרמל אילן, מכהן 

  בחברה.

 בהצבעה), המכהת גם כדירקטורית בחברה. 5.85%-בהון ו 5.81הגב' סופי קימרליג (  )ג(

6 . שעל סדר היום 1.2 -ו  1.1ות ין אישי בהחלטישמו של כל דירקטור שיש לו ע ין זהיומהות ע  

  בשל היותו של ועם חתה. ההחלטות האמורותגב' תמר מוזס בורוביץ היה בעלת עיין אישי באישור 

צד להסכמי בעלי המיות בחברה, עשויה להיחשב גם  רהדירקטורית סופיה קימרליג, שהיה כאמו

  ההחלטות האמורות.כן כבעלת עיין אישי באישור 

הגב' כרמל אילן, שהיה צד להסכמי בעלי המיות הדירקטור ערן אילן, שהיו כאמור בעלה של 

   .החלטות האמורותבחברה, עשוי להיחשב גם כן כבעלת עיין אישי באישור ה

 באישור אישי עיין כבעלי להיחשב עשויים, פוקס ויוסי פלטי דב, לוי(יודי)  יהודה הדירקטורים

 דוד ומר בורוביץ מוזס תמר' גב  עם העסקיים קשריהם בשל, האסיפה של יומה סדר שעל ותההחלט

  .בורוביץ

  המקום כיוס האסיפה ומועד . 7

, בית 12בדרך אבא הלל  ,החברה יבמשרד, 15:00בשעה , 2019 יוליב 8-', הב האסיפה תתקיים ביום

 יוליב 15 ליום ), רמת גן. אם לא ימצא מין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד,13איילון ביטוח (קומה 

  .)"האסיפה הדחית"ותיערך באותה שעה ובאותו מקום (, 2019

  ב הדרשוהר . 8

 הכללית האסיפה של יומה סדר שעל 1.2 -ו  1.1ההחלטות המפורטות בסעיפים לאישור  הדרש הרוב

 כדלהלן: היו, לעיל כמפורט

או  המיות המשתתפים בהצבעה בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעהרוב רגיל מבעלי 

, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו כתב הצבעה אלקטרוי

בעלי המיות שאים בעלי עין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במיין קולות רוב מכלל 

עלי המיות האמורים לא יובאו בחשבון קולות המעים; (ב) סך קולות המתגדים כלל הקולות של ב

) מכלל זכויות 2%מקרב בעלי המיות האמורים בפסקת משה (א) לא יעלה על שיעור של שי אחוזים (

 ההצבעה בחברה.

  המועד הקובע . 9

 לחוק החברות 182זכאות בעל מיות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף  ןלעייהמועד הקובע 

אביב בע"מ -היו סוף יום המסחר בבורסה ליירות ערך בתל הצבעה בכתב,לתקות  3ותקה 

, אזי הקובע. אם לא יתקיים מסחר במועד )"הקובע המועד"( 2019, ביוי 6ביום  ולשיח) "הבורסה"(

   היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

  



-8- 
 

  ימין חוק . 10

באי ידי -בעצמם או עלהוכחים מיין חוקי באסיפה יתהווה בשעה שיהיו וכחים שי בעלי מיות, 

או השתתפו בהצבעה באמצעות כתב  כוחם או שלחו לחברה כתב הצבעה אשר מציין את אופן הצבעתם,

תוך אם  חברה.בההצבעה  זכויותמ 50%אשר ביחד מחזיקים או מייצגים לפחות  הצבעה אלקטרוי,

חוקי, תידחה האסיפה מאליה בשבוע ימים הין ימהי שעה מהמועד שקבע לאסיפה לא ימצא חצ

 בעיייםבאסיפה הדחית ידוו . 2019 יוליב 15כלומר ליום , כאמור לעיל לאותה השעה ולאותו מקום

יות אחד, דחית כאמור לעיל, יהווה בעל מין חוקי באסיפה המצא מ לאקראה האסיפה.  םלשמ

וכח בעצמו או על ידי שלוח, או אשר שלח לחברה כתב הצבעה או הצביע באמצעות כתב ה ,לפחות

  .לחוק החברות 79ין חוקי, בכפוף להוראת סעיף י, מהצבעה אלקטרו

  אופן ההצבעה . 11

כל בעל מיות של החברה במועד הקובע, בין אם המיות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן 

בורסה, רשאי להשתתף באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה, או באמצעות חבר 

או  ")הצבעה כתב"באמצעות כתב הצבעה כמפורט בחלק השי לכתב ההצבעה המצורף לדוח מיידי זה (

  .באמצעות כתב הצבעה אלקטרוי כמפורט להלן

  בעלות אישור המצאת . 12

, בעל 2000-לתקות החברות (הוכחת בעלות במיה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס בהתאם

מיה שלזכותו רשומה מיה אצל חבר בורסה ואותה מיה כללת בין המיות הרשומות במרשם על שם 

אישור הבעלות מאת חבר  את החברה לרישומים, המעויין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה

בעל מיות בר בעלותו במיה במועד הקובע, כדרש לפי התקות האמורות ותקון החברה. הבורסה בד

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

מחזיק את מיותיו, בסיף של חבר הבורסה או בדואר אל מעו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש 

 שבקשה לעיין זה תיתן מראש לחשבון יירות ערך מסוים.  זאת, ובלבד

 בעל מיות שאיו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה

עד למועד עילת המערכת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מסר אלקטרוי מאושר לפי סעיף  האלקטרוית

דיו כדין  - המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרויתלחוק יירות ערך, אשר עייו תוי  5יא44

  אישור בעלות במיה לגבי כל בעל מיות הכלל בו.

  להצבעה שלוח באמצעות הצבעה . 13

למיויו  המקורי יפקידו את כתב ההרשאה ,באמצעות שלוח להצבעהלהצביע  םבעלי מיות המעוייי

לפחות שי ימי עסקים לפי מועד כיוס כוח), בצירוף אישור בעלות, במשרדי החברה  ישל השלוח (ייפו

 החברה תקבל רק כתב הרשאה בכתב המיוי יש לציין את מספר המיות שבגין הוא יתן.. האסיפה

או עותק של כתב ההרשאה ובלבד שהעותק יהיה מאושר על ידי עורך דין בעל רישיון ישראלי  מקורי

  ן.או וטריו

  הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוי . 14

שיועבר לחברה במערכת  אלקטרוי הצבעה כתב באמצעות להצביע גם זכאי רשום לא מיה בעל

 ההצבעה כתב(" 1968-לחוק יירות ערך, התשכ"ח 2ההצבעה האלקטרוית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'

ההצבעה באמצעות  ", בהתאמה).ערך יירות חוק"; "האלקטרוית ההצבעה מערכת"; "האלקטרוי

לקטרוית על כתב הצבעה אלקטרוי תתאפשר החל ממועד קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה הא

) שעות לפי מועד 6קבלה תקיה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרוית ועד שש (
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"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרוית. ההצבעה במערכת המערכת עילת מועדכיוס האסיפה ("

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

  באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוית לאחר מועד זה.

  הצבעה כתב באמצעות הצבעה . 15

כל בעל מיות של החברה במועד הקובע, בין אם המיות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן 

המפורסם  , הצבעההבאמצעות כתב  גםבאמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף באסיפה האמורה בעצמו 

ההצבעה תיעשה על גבי החלק השי של כתב ד בבד עם דוח זה, והמהווה חלק בלתי פרד הימו. ב

בגין האסיפה  לחוק החברות 88כמשמעותן בסעיף  וסח כתב ההצבעה והודעות עמדה. ההצבעה

אתר (" www.magna.isa.gov.ilהאמורה יתן למצוא באתר ההפצה של המג"א בכתובת האיטרט: 

  .maya.tase.co.ilובאתר הבורסה בכתובת ") ההפצה

לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מיה 

רשומות במרשם בעלי המיות של החברה לרישומים, או צורף לו ואותה מיה כללת בין המיות ה

), אם בעל המיות רשום בספרי החברה, ןצילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות (לפי העיי

שעות לפי מועד כיוס האסיפה. לעיין זה מועד ההמצאה היו  )4( ארבע ואלו הומצאו לחברה עד

 אישור את והמסמכים המצורפים למשרדי החברה כמפורט לעיל.המועד שבו הגיעו כתבי ההצבעה 

 מערכת עילת מועד עד, האלקטרוית ההצבעה מערכת באמצעות גם לחברה להמציא יתן הבעלות

   ).האסיפה מועד לפי שעות) 6(שש ( האלקטרוית ההצבעה

לפות ישירות לחברה ולקבל ממה את וסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. חבר בעל מיות רשאי 

, באתר וכתבי העמדה הצבעההבורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוי, קישורית לוסח כתב 

לכל בעל מיות שאיו רשום במרשם בעלי המיות ואשר מיותיו רשומות אצל חבר בורסה,  ההפצה,

מיות כי הוא איו מעויין בכך ובלבד שההודעה יתה לגבי חשבון יירות אלא אם כן הודיע בעל ה

  ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. 

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

 מאוחרת תיחשב שלוח באמצעות או בעצמו מיות בעל של הצבעה זה לעיין כאשר, המאוחרת הצבעתו

  .האלקטרוית ההצבעה מערכת באמצעות להצבעה

  עמדההודעות  . 16

 האסיפה מועד לפיימים  10הודעות עמדה מטעם בעלי המיות היו עד  להמצאתהמועד האחרון 

האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות  והמועד, 2019 יויב 28 מיום יאוחר לא הייו, הכללית

   .2019 יוליב 3 ליום עד הייו הכללית אסיפהה מועד לפיהעמדה היו לא יאוחר מחמישה ימים 

 הוספת ושא לסדר היום . 17

 עשויות, היום לסדר ושא הוספת לרבות, היום בסדר שיויים שיהיו ייתכן זהפרסום דוח  לאחר

 החברה בדיווחי העמדה ובהודעות העדכי היום בסדר לעיין יתן ויהיה, עמדה הודעות להתפרסם

  .ההפצה באתר שיתפרסמו

(ב) לחוק החברות, בעל מיה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה 66בהתאם לסעיף 

כללית, ובלבד האסיפה הבאסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול ושא בסדר היום של 

כללית. בהתאם לתקות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה השהושא מתאים להיות דון באסיפה 

(ב) 66, בקשה לפי סעיף 2000-ית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת ושא לסדר היום), תש"סכלל

ימים לאחר זימון האסיפה. ככל שהוגשה בקשה כאמור,  )7( לחוק החברות תומצא לחברה עד שבעה
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קיימת אפשרות כי ושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות יירות 

 .זה בזימון שקבע כפי הקובע המועד את לשות כדי המעודכן היום סדר בפרסום אין ך.ער

 סמכות רשות יירות ערך לתת הוראות בעיין דוח זה . 18

יום ממועד הגשת דוח זה רשאית רשות יירות ערך או עובד  21, בתוך שליטה בעל תקותל בהתאם

מועד שהרשות תקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ") להורות לחברה לתת, בתוך הרשותשהסמיכה לכך ("

ומסמכים בוגע להתקשרות שוא דוח זה, וכן להורות לחברה על תיקון דוח זה באופן ובמועד שתקבע. 

יתה הוראה לתיקון דוח זה כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד 

  ימים ממועד פרסום התיקון לדוח זה. 35-ימי עסקים ולא יאוחר מ 3שיחול לא לפי עבור 

תגיש החברה את התיקון בדרך הקבועה בתקות בעל דרשה החברה לתקן דוח זה כאמור לעיל, 

שליטה, תשלח אותו לכל בעלי מיותיה שאליהם שלח דוח זה, וכן תפרסם מודעה בדרך הקבועה 

  בתקות, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת.

 יית מועד האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.יתה הוראה בדבר דח

 ציג החברה לעיין הטיפול בדוח המיידי . 19

 פרטי לפי, החברה ומזכיר משפטי יועץ, יהותן שטרקציג החברה לטיפול בדוח מיידי זה היו עו"ד 

  .להלן ההתקשרות

  עיון במסמכים . 20

המפורטת לעיל, בתיאום בכתובת החברה,  של הרשום במשרדה לעיון עומד זה מיידי דוח של עותק

, וזאת עד למועד כיוס 17:00עד  10:00ה' בין השעות -בימים א' 03-6539999טלפוי מראש בטל' 

  האסיפה.

  בכבוד רב,              

    כפיים אחזקות בע"מ

  דיווח זה חתם בשם החברה ע"י:

  יו"ר, שלמה חאל

                                                                                                            החברה ומזכיר משפטי יועץ, יהותן שטרק
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  כפיים אחזקות בע"מ
  )או "החברה" "כפיים("

  03-6539977: פקס 03-6539999: טלפון

  

  ")התקות(" 2005-פי תקות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-כתב הצבעה על

  חלק ראשון

  .כפיים אחזקות בע"מ: שם החברה . 1

 9201 יוליב 8ביום  םשתתקיי ומיוחדת: אסיפה כללית סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכיוסה . 2

" האסיפה), רמת גן (להלן: "13, בית איילון ביטוח (קומה 12בדרך אבא הלל  ,החברה יבמשרד 15:00בשעה 

, 2019 יוליב 15אם לא יימצא מין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום "). האסיפה הכלליתאו "

 .")האסיפה הדחיתובאותו מקום ("ותיערך באותה שעה 

 :יתן להצביע באמצעות כתב הצבעה הםשעל סדר היום אשר לגבי יםושאהפירוט  . 3

 עדכון תאי העסקתו של מר ועם טראוב בקיו איי אס ישראל בע"מ והארכת ההתקשרות עמו 3.1

") בקיו איי אס ועםלאשר את עדכון תאי העסקתו של מר ועם טראוב (": ההחלטה המוצעת

הותרים מוחזקים  50%בבעלות החברה (כאשר  50%"), חברה המוחזקת QASישראל בע"מ ("

בהסכם העסקה עמו לתקופה  QAS), ולהאריך את התקשרות Swissport Internationalעל ידי 

 .Error! Reference source not foundשל שלוש שים החל ממועד האסיפה, כמפורט בסעיף 

כדירקטורית בחברה, ומר  המכהת, בורוביץגב' תמר מוזס  של חתםועם היו  .לדוח העסקה

  .דוד בורוביץ, אשר הים מבעלי השליטה בחברה

 2018אישור תשלום מעק למר ועם טראוב בגין עבודתו בשת  3.2

 !Error, כמפורט בסעיף 2018: לאשר תשלום מעק לועם בגין עבודתו בשת ההחלטה המוצעת

Reference source not found. .לדוח העסקה  

יתן לעיין בדו"ח המיידי שפרסמה החברה בוגע לכיוס האסיפה באתרי האיטרט של רשות יירות ערך  . 4

ובוסח המלא של  להלן, 12, כמפורט בסעיף ")הבורסה(" אביב בע"מ-ושל הבורסה ליירות ערך בתל

-בימים א'), 13, בית איילון ביטוח (קומה 12במשרדי החברה ברמת גן, דרך אבא הלל  ההחלטות המוצעות

  .וזאת עד למועד כיוס האסיפה), 03-6539999בתיאום מראש (טל: , 17:00 עד 10:00ה' בין השעות 

 : שעל סדר היום יםבאסיפה הכללית בושא ותההחלטהרוב הדרוש לקבלת  . 5

 הכללית האסיפה של יומה סדר שעללעיל  3.2 -ו  3.1בסעיפים  יםהמפורט יםהושאלאישור  הדרש הרוב

 כדלהלן: היו, לעיל כמפורט

או כתב  מבעלי המיות המשתתפים בהצבעה בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעהרוב רגיל 

, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל הצבעה אלקטרוי
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ת של בעלי המיות שאים בעלי עין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במיין כלל הקולוקולות 

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

  ) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.2%האמורים בפסקת משה (א) לא יעלה על שיעור של שי אחוזים (

יין אישי (ביחד בחלק השי של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של שליטה ו/או של ע

"), ולתיאור מהות הזיקה הרלווטית וכן לסימון מאפיין אחר של בעל המיות, וכן לתיאור זיקהאו לחוד: "

שעל סדר היום. מובהר כי מי שלא יסמן כאמור או יסמן "כן" ולא יתאר את מהות  ותשלו, ביחס להחלט

  הזיקה ו/או המאפיין האחר כאמור, לא תבוא הצבעתו במיין.

 ל מיות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל ושא שעל סדר היום בחלק השי של כתב הצבעה זה.בע . 6

בעל מיה שלזכותו רשומה מיה אצל חבר בורסה ואותה מיה כללת בין המיות  :תוקף כתב ההצבעה . 7

הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעויין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור 

ת חבר הבורסה בדבר בעלותו במיה במועד הקובע. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור מא

אצל חבר בורסה מיה ואותה מיה כללת בין המיות הרשומות במרשם בעלות של מי שלזכותו רשומה 

דרכון או תעודת "), או צילום תעודת זהות, מיות לא רשום  בעלבעלי המיות של החברה לרישומים ("

 4יש להמציא לחברה עד . את אישור הבעלות ), אם בעל המיות רשום בספרי החברהןהתאגדות (לפי העיי

  . האסיפהשעות לפי מועד 

בעל מיות שאיו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוית 

  ) לפי מועד האסיפה.6אשר יהיה שש (עד מועד עילת מערכת ההצבעה האלקטרוית, 

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

 הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרוית . 8

רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוית. כאמור לעיל, יתן יהיה לא בעל מיות 

 ) שעות לפי מועד האסיפה.6(להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוית עד שש 

 מועד אחרון להודעות עמדה . 9

, לחוק החברות 88המועד האחרון להמצאה לחברה של הודעת עמדה של בעל המיות (כמשמעותה בסעיף 

הייו לא יאוחר  ,לפי מועד האסיפה כאמור לעילעשרה ימים  עד ) היו")חוק החברות(" 1999 -התש"ט 

. ככל שיוגשו הודעות עמדה, תהיה החברה רשאית להמציא את תגובת הדירקטוריון 2019ביוי  28מיום 

  .2019 יוליב 3הייו עד ליום  ,לפי מועד האסיפהימים  5-להודעות העמדה לא יאוחר מ

 המועד הקובע . 10

 לחוק החברות 182זכאות בעל מיות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף  ןלעייהמועד הקובע 

. אם לא ")המועד הקובע(" 2019ביוי  6ביום  שיחול, היו סוף יום המסחר בבורסהלתקות,  3 ותקה

 , אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.הקובעיתקיים מסחר במועד 

   לעיל. 2במשרדי החברה המצויים בכתובת המפורטת בסעיף : והודעות עמדה מען למסירת כתבי הצבעה . 11

כתובת : כתובות אתר ההפצה ואתר האיטרט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה . 12

אתר האיטרט של רשות יירות ערך והבורסה שבהם יתן למצוא וסח של כתב הצבעה והודעות עמדה, 

לחוק החברות הים כדלקמן: אתר ההפצה של הרשות ליירות ערך  88ככל שתהייה, כמשמעותם בסעיף 

 .www.tase.co.il) ואתר הבורסה בכתובת: אתר ההפצה""( www.magna.isa.gov.ilבכתובת: 
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בעל מיות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסיף של חבר הבורסה אשר אצלו רשומות מיותיו או במשלוח  . 13

לא רשום  בעל מיותבדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעיין זה תיתן מראש לחשבון יירות ערך מסוים. 

 ההצבעה האלקטרוית. זכאי להורות כי אישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת

בעל מיות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוי בלא תמורה קישורית לוסח כתב הצבעה והודעות  . 14

העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במיותיו, אלא אם כן הודיע לחבר 

בורסה כי אין הוא מעויין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעויין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת ה

 תשלום. הודעתו לעיין כתבי ההצבעה תחול גם לעיין קבלת הודעות העמדה.

בעל מיות אחד או יותר המחזיק מיות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה  . 15

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

לאחר  , בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו,לחוק החברות, זכאי 268השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 

וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה  לעיין בכתבי ההצבעה האסיפה הכללית,כיוס 

 לתקות.  10כמפורט בתקה  בשעות העבודה המקובלות, במשרדה הרשום של החברה, האלקטרוית,

 מהווה רגילות מיות 808,435 אחזקה שלזה,  הצבעה כון למועד ההודעה על כיוס האסיפה שוא כתב

רגילות מהווה החזקה  מיות 372,598של  החזקהו, רהבחב ההצבעה זכויות כל מסך אחוזים חמישה של אחזקה

   של חמישה אחוזים מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאין מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה.

לאחר פרסום כתב הצבעה זה יתכן שיהיו שיויים בסדר היום, לרבות הוספת ושא לסדר היום, עשויות  . 16

לעיין בסדר היום העדכי ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי להתפרסם הודעות עמדה, ויתן יהיה 

 החברה שבאתר ההפצה.

, 'דיום היו  החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת ושא לסדר היוםהמועד האחרון שבו  . 17

  . 2019, וייב 13-ה
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  חלק שי

  )"התקות" :(להלן 2005-תקות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו

  
  .כפיים אחזקות בע"מ: שם החברה

  .), רמת גן13, בית איילון ביטוח (קומה 12דרך אבא הלל : )הצבעההתבי כ ה ומשלוחלמסיר(חברה המען 
  . 520040700: מס' החברה

  .15:00, בשעה 9201 יוליב 8 :מועד האסיפה
  .מיוחדתכללית  :סוג האסיפה

  .), רמת גן13, בית איילון ביטוח (קומה 12ברחוב דרך אבא הלל משרדי החברה : מקום כיוסה של האסיפה
  .9201 וייב 6 :המועד הקובע

  

  :פרטי בעל המיות
  : .............................................................שם בעל המיות

  ......................................................................: מס' זהות
   –אם אין לבעל המיות תעודת זהות ישראלית 

  : .....................................................................מס' דרכון
  ............: ...............................................המדיה בה הוצא

  בתוקף עד: ....................................................................
  -אם בעל המיות הוא תאגיד

  ...................................................................: מס' תאגיד
  : ........................................................מדית ההתאגדות

  :אופן ההצבעה

סעיף 
 ההחלטה

האם אתה בעל   1אופן ההצבעה  הושא על סדר היום
שליטה בחברה או מי 
מטעמו או בעל עיין 

  2החלטהאישי ב

  לא  כן  מע  גד בעד  
עדכון תאי העסקתו של מר ועם טראוב בקיו איי   3.1

 אס ישראל בע"מ והארכת ההתקשרות עמו

  

          

אישור תשלום מעק למר ועם טראוב בגין עבודתו   3.2

  2018בשת 

          

  

כתב הצבעה זה ) 1999-) לחוק החברות, התש"ט1(177לבעלי מיות המחזיקים במיות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 
  .באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרויתאו אם שלח לחברה אישור בעלות , תקף רק בצירוף אישור בעלות

צירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת כתב ההצבעה תקף ב -לבעלי מיות הרשומים במרשם בעלי המיות של החברה 
  .התאגדות

  

  ):המתאימה התשובה את להקיף(יש  היך האםופרט/פרטי צייי /ציין א

  לא  כן   3עיין בעל

  לא  כן  4בכירה משרה ושא

  לא  כן  5מוסדי משקיע

                                                      
 .אי סימון ייחשב כהימעות מהצבעה באותו ושא 1
  .במיין תבוא לא הצבעתו, האישי עייו מהות את יפרט ולא"כן"  שיסמן או זה טור ימלא שלא מיות בעל 2

 .החברות לחוק 1 בסעיף כהגדרתו 3

 .1968 -"ח תשכ, ערך יירות לחוק(ד) 37 בסעיף כהגדרתו 4

-"טתשס), כללית באסיפה מהלת חברה) (השתתפות גמל(קופות  פיסיים שירותים על הפיקוח לתקות 1 בתקה כהגדרתו 5

 .1994-"דתש, באמות משותפות השקעות בחוק כמשמעותו באמות משותפות להשקעות קרן מהל וכן, 2009



-5-  

 
שעל  3.2 -ו  3.1ות להלן פרטים בקשר להיותי בעל שליטה בחברה או מי מטעמו או בעל עיין אישי בהחלט

  סדר היום (להלן: "זיקה"),  יש לפרט את מהות הזיקה:

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

  
  

  

  

  

__________________          ___________________  
  חתימת בעל המיות    תאריך

 


