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   בע"מ שופרסל

 2021 בפברואר 4 

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

 באמצעות המגנ"א  באמצעות המגנ"א

  א.ג.נ.,

 בהתאם"(, החברה)" מ"בעשופרסל  של מיוחדת כללית אסיפה כינוס בעניין מיידי דוח :הנדון
, תקנות החברות )הודעה ומודעה על "(החברות חוק)" 9111-ט"התשנ, החברות חוקל

 0222-אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום, התש"ס
-תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל )"תקנות הודעה ומודעה"(,

 )"הדוח"( "(הדוחותתקנות )" 9192
 

, מודיעה בזאת החברה על כינוס אסיפה תקנות הדוחותתקנות הודעה ומודעה וחוק החברות, בהתאם ל
, 2021 מרסב 18', הביום "(, שתתקיים האסיפה הכלליתמיוחדת של בעלי המניות של החברה )" כללית
בנושא  ותלשם דיון וקבלת ההחלט, , ראשון לציון30 בנימין שמוטקיןהחברה, רח' במשרדי , 13:30 בשעה

 . "(הדוח)" כמפורט להלן ,היוםשעל סדר 

 שעל סדר היום  יםהנושא .1

 יו"ר הדירקטוריון של החברה. , יקי ודמנימר תנאי התגמול של אישור  1.1

, יו"ר הדירקטוריון של יקי ודמני"לאשר את תנאי התגמול של מר : נוסח ההחלטה המוצעת
   והכל כפי שפורט בדוח".החברה, 

ש"ח, למר מאוריסיו ביאור, יו"ר הדירקטוריון  348,000אישור מענק הסתגלות בסך של  1.2
 לשעבר של החברה. 

למר מאוריסיו  ש"ח 348,000מענק הסתגלות בסך של "לאשר : נוסח ההחלטה המוצעת
   ביאור, יו"ר הדירקטוריון לשעבר של החברה".

 אישור תנאי התגמול של מר יקי ודמני, יו"ר הדירקטוריון של החברה  – 9נושא מספר  .2

 רקע 2.1

 25, כאשר מיום 2020באוקטובר  19יקי ודמני מכהן כדירקטור בחברה החל מיום מר 
מלבד תפקידו הוא מכהן כיו"ר דירקטוריון )פעיל( של החברה.  2020בנובמבר 

מצוי בקשר  החברהידו כיו"ר במסגרת תפק ודמניהסטאטוטורי כיו"ר דירקטוריון, מר 
קבוע וישיר עם הנהלת החברה וזאת על מנת לשמש גורם מקשר בין ההנהלה ובין 

ידי -ן היתר, לשם גיבוש התוכניות האסטרטגיות המתאימות לחברה עלהדירקטוריון, בי
הדירקטוריון ופיקוח על הוצאתן אל הפועל. במסגרת זו, בין היתר, הוא מקיים באופן 

צויות ופגישות עם המנכ"ל ונושאי המשרה בחברה בתחומים הרלוונטיים על שוטף התייע
מנת לקבל מהם סקירות על עבודתם, וזאת על מנת לוודא התאמת הפעילות השוטפת של 
החברה לאסטרטגיה והמדיניות וכן ככל הדרוש עדכון המדיניות והתאמה לנסיבות 

 המשתנות. 

כדירקטור בחברה, וגם לאחר מינויו כיו"ר דירקטוריון )פעיל( של החל מתחילת כהונתו 
החברה, מקבל מר ודמני גמול דירקטורים בלבד )גמול שנתי וגמול השתתפות( כמו יתר 

 הדירקטורים בחברה. 
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האסיפה הכללית מזומנת בזה לשם אישור תנאי כהונתו של מר ודמני בגין התקופה שהחל 
וריון החברה. השכר המוצע למר ודמני הינו דומה לשכר מתחילת כהונתו כיו"ר הדירקט

שקיבל קודמו בתפקיד מר מאוריסיו ביאור, ואולם בעוד שמר ביאור קיבל את שכרו בגין 
 בהשוואה, שכרו שתנאי כך, משרה 60% -לא פחות ממשרה, מר ודמני התחייב ל 40%

בתפקיד ובשים לב לאחוז המשרה, הינם נמוכים יותר מאלו שקיבל קודמו  לקודמו
 בתפקיד. 

  המובאים לאישור האסיפה לבין החברה ודמניעיקרי ההסכם עם המוצע בין מר  2.2

יעמיד את שירותיו לחברה כיו"ר הדירקטוריון של החברה  ודמני מר 2.2.1
 של אקוויוולנטי בהיקף ודמניידי מר -יינתנו על השירותים"(. השירותים)"
יצוין, כי היקף  עובד של החברה. ודמנימשרה לו היה מר  60%  פחותל

 בחברה מאז מינויו כיו"ר הדירקטוריון של החברה ודמניהשירותים של מר 
 .כאמור השירותים היקף את תאם

 25תקופת ההתקשרות הינה לתקופה שאיננה קצובה בזמן שתחילתה ביום  2.2.2
 3רשאי לסיים את ההתקשרות בהודעה מוקדמת של . כל צד יהיה 2020 בנובמבר

חודשים. על אף האמור לעיל החברה תהיה רשאית לסיים את ההתקשרות באופן 
ידי -מיידי ללא הודעה מוקדמת בנסיבות מיוחדות כגון ביצוע עבירה פלילית על

 נושא המשרה, הפרת חובות נושא המשרה לפי ההסכם וכיוצא בזה. 

בסך  תמורה חודשית כוללת ודמניהחברה תשלם למר  ,תמורת מתן השירותים 2.2.3
. התמורה תהיה צמודה למדד "(החודשית התמורה)" בצירוף מע"מ 87,000

שהתמורה החודשית לא תפחת מהתמורה האחרונה  המחירים לצרכן, ובלבד
וכן תישא בהוצאות הרכב, מנהלים החברה תעמיד למר ודמני רכב ששולמה. 

כן למר ודמני טלפון נייד ותישא בעלות השימוש בו.  החברה תעמידגילום. כולל 
ידיו בפועל -יהיה זכאי מר ודמני להחזר הוצאות אש"ל ועיתונות שיוצאו על
 . 1לצורך מילוי תפקידו כנגד הצגת קבלות/דיווח בהתאם לנהלי החברה

)וכפוף לאישור האסיפה המזומנת  2020 בנובמבר 25למניעת ספיקות, החל מיום 
לא יהיה זכאי לקבל מהחברה גמול  ודמני( מר ודמנילשכרו של מר לפי דוח זה 

 דירקטורים )גמול שנתי וגמול השתתפות(.

כפוף לאישור האסיפה הכללית, תנאי התגמול למר ודמני ישולמו לו בתוקף 
, כאשר בגין התקופה שמתחילת 2020בנובמבר  25מתחילת כהונתו כיו"ר ביום 

לתנאי התגמול, ככל שתאשר, כיו"ר ועד מועד אישור האסיפה הכללית  כהונתו 
יקוזז מהסכומים המגיעים למר ודמני כאמור בדוח זה גמול הדירקטורים 

 שהוא קיבל באותה תקופה מהחברה. 

מר ודמני יהיה זכאי לתגמול הוני בשווי הטבה כולל )נכון למועד אישור  2.2.4
הטבה . שווי ארבע שניםפני -פרש עלאשר יתש"ח  מיליון 3-כהדירקטוריון( של 

מר קודמו בתפקיד, ההוני שקיבל  שווי ההטבה הכולל של התגמולל זה דומה
 שנים.  4פני -עלגם הוא ואשר התפרש  ,מאוריסיו ביאור

אופציות של החברה הניתנות  413,753 ודמנילמר במסגרת התגמול ההוני יוקצו 
ש"ח ערך נקוב כל  0.1בנות  מניות רגילות של החברה 413,753למימוש לעד 

( שימומשו PSUביצועים  )זמן ויחידות מניה חסומות מותנות  28,279אחת וכן 
 ש"ח ערך נקוב כל אחת.  0.1מניות רגילות של החברה בנות  28,279לעד 

                                                 

 שיפוי, כמו יתר הדירקטורים בחברה, זכאי לביטוח נושאי משרה, ודמנילמען שלמות התמונה, כי מר  יצוין  1
 לפרק 3.3-ו 3.2פים סעי)לפרטים ראה  בחברה באורגנים המוסמכיםבעבר שהתקבלו  להחלטות בהתאם ופטור

  .(. 2020במרס  19 אשר פורסם ביום 2019ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 
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האופציות ויחידות המניה החסומות מוצעות בהתאם לתוכנית תגמול הוני 
להוראות מסלול רווח הון הקבועות  "( ובהתאםהתוכנית( של החברה )"2019)

"( הפקודה)" 1961-( לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ"א2)ב()102בסעיף 
וכן בכפיפות לכללי מס הכנסה )הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים(, 

 ודמני. האופציות ויחידות המניה החסומות אשר תוקצינה למר 2003-התשס"ג
אשר יחזיק בהן בנאמנות במשך התקופות  תופקדנה עבורו בנאמנות אצל נאמן,

 לפקודה.  102הקבועות בסעיף 

( תהיה ניתנת למימוש vestingכל אופציה שהסתיימה תקופת ההבשלה שלה )
-השווה ל"( מחיר המימוש)"למניה רגילה אחת תמורת תשלום מחיר מימוש 

על ממוצע שער הנעילה של  8%מחיר המימוש משקף פרמיה של . ש"ח 27.92
( ימי המסחר שקדמו ליום 30ה רגילה של החברה בבורסה, בשלושים )מני

יום ( )"2021בפברואר  4)החלטת הדירקטוריון בדבר הענקת האופציות 
פי התוכנית, -מחיר המימוש הינו מתואם דיבידנד. יצוין, כי על"(. ההחלטה

המימוש יהיה בדרך של "מימוש נטו" כך שיוקצו לניצע מניות מימוש בגובה 
י ההטבה בלבד )ההפרש בין מחיר המימוש לבין שער הנעילה של המניה שוו

במועד המימוש( וללא תשלום מחיר המימוש. במקרה כאמור, ובהתאם 
לתוכנית ולהחלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, תהפוך החברה להון 
מניות חלק מרווחיה, מפרמיה על מניות או מכל מקור אחר הכלול בהונה 

ם השווה לערך הנקוב של מניות המימוש שיוקצו, ובהתאם העצמי בסכו
 .לחוק החברות 304להוראות סעיף 

יחידות המניה החסומות תמומשנה באופן אוטומטי למניות רגילות בעת 
)למעט תשלום המחיר המזערי  פעולה נוספת מצד הניצעהבשלת כל מנה וללא 

יהיה מועסק  דמניוובתנאי שמר  ,אג'( 30למניה לפי תקנון הבורסה, כיום 
נכון למועד ההבשלה הרלוונטי  םבחברה במועד ההבשלה הרלוונטי וכן יתקיי

"(: ]א[ התנאים הפיננסיים" –שני התנאים הפיננסיים הבאים במצטבר )יחד 
בשנה הקלנדארית האחרונה  סך ההכנסות של החברה )מכל פעילויותיה(

בהתאם לדוחות רווח "( שנת המדדשהסתיימה לפני מועד ההבשלה הרלוונטי )"
מסך ההכנסות של  90%והפסד המאוחדים של החברה לשנת המדד הינו לפחות 

]ב[ הרווח )לאחר מס(  -החברה בשנה הקלנדארית שקדמה לשנת המדד; ו
המיוחס לבעלים של החברה לשנת המדד, בהתאם לדוחות הכספיים 

ליתר  מיליון ש"ח ביחס 240המאוחדים של החברה לשנת המדד, היה לפחות 
 השנים.  

"תקופות המימוש" של האופציות ויחידות -( וvesting"תקופות ההבשלה" )
תהיינה כך שהוא יהיה זכאי לממשן  ודמניהמניה החסומות המוענקות למר 

בארבע מנות שוות אשר תתפרשנה על פני ארבע שנים, כך שהמנה הראשונה 
והמנה האחרונה  (2020בנובמבר  25תחילת העסקתו )מיום  תבשיל בתום שנה

. ביחס לתקופות המימוש של תחילת העסקתותבשיל בתום ארבע שנים מיום 
האופציות, כל מנה תהיה ניתנת למימוש עד תום שנתיים מהבשלתה למעט 

 המנה הראשונה שתהיה ניתנת למימוש עד תום שלוש שנים מהבשלתה. 

יהן, לפרטים נוספים בקשר עם האופציות ויחידות המניה החסומות ותנא
לרבות בקשר עם התאמת מחיר המימוש או מספר מניות המימוש, לפי 
העניין, ותקופות ההבשלה והמימוש ופרטים בקשר עם פקיעת 
האופציות/יחידות המניה החסומות, ראה הדוח המיידי שפרסמה החברה 
במקביל לפרסום דוח זה בהתאם לתקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של 

 "(. דוח ההצעה הפרטית)" 0222-ה(, התש"סניירות ערך בחברה רשומ

למועד החלטת הדירקטוריון הוערך השווי ההוגן של כל האופציות/יחידות 
ש"ח. לפירוט חישוב השווי  מיליון 3-בכ ודמניהמניה החסומות המוענקות למר 

 יצוין, כי יום  ההוגן ולהנחות שבבסיס החישוב ראה דוח ההצעה הפרטית.
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חישוב השווי ההוגן ורישום ההוצאה לפי תקן  המדידה החשבונאי לגבי
 יהיה בהתאם למועד ההענקה.  IFRS2חשבונאות 
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 )עלות מעביד( על בסיס שנתי:  ודמנישל מר המוצעת להלן פירוט עלות העסקתו  2.3

סה"כ  תגמולים בעבור שירותים )באלפי ש"ח( פרטי מקבל התגמולים
)באלפי 

 ש"ח(

 
 שם

 
 תפקיד

 
היקף 
 משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
-החברה ב

% 

 
דמי 
 ניהול

 
 מענק

 
תשלום 
מבוסס 

 2מניות

 
 אחר

 

יו"ר  יקי ודמני
 דירקטוריון 

60% -- 1,044 -- 750  3264 0,2,2  

         
 

 פרטים נוספים 2.4

לעלות ההעסקה הממוצעת והחציונית של  ודמניהיחס בין עלות העסקת מר  2.4.1
, 16 -ו 13.5 -כ הדוח, הינה, נכון למועד 4שאר עובדי החברה ועובדי הקבלן

 בהתאמה. 

 4פה אחד בועדת התגמול בישיבתה מיום  אושרו ודמניתנאי התגמול של מר  2.4.2
יו"ר )דח"צ(, גדעון שור )דח"צ(,  –מיכאל בר חיים )השתתפו ה"ה  2021בפברואר 

 4ובדירקטוריון בישיבתו מיום  (אלדד אברהם )דח"צ( ומיכל קמיר )דח"צ(
)דח"צ(, גדעון שור  הישיבה יו"ר –מיכאל בר חיים )השתתפו ה"ה  2021בפברואר 

איילת בן עזר )דב"ת(, רן  מיכל קמיר )דח"צ(, )דח"צ(, אלדד אברהם )דח"צ(
 (. גוטפריד ויואב שלוש

 כדלקמן: תנאי התגמולם לאישור הועדת התגמול והדירקטוריון ציינו בנימוקי 2.4.3

לתנאי התגמול  ודמני הינם דומיםתנאי התגמול המוצעים למר  2.4.3.1
של קודמו בתפקיד מר ביאור, וזאת על אף שהיקף משרתו של מר 

משרה  60%לעומת היקף המשרה של קודמו ) 50% -ודמני יעלה ב
 משרה(. 40%לעומת 

ואינם מהווים  הנם סבירים והוגניםתנאי התגמול המוצעים  2.4.3.2
התגמול  בהקשר זה גם הוצג לועדת. "עסקה חריגה"

מומחה תגמול חיצוני ידי -ולדירקטוריון סקר השוואתי שנערך על
  לדוח."א"  כנספחמצורף וה"( ההשוואתי הסקר)"

תנאי כהונתו המוצעים של מר ודמני תואמים את מדיניות  2.4.3.3
התגמול של החברה, והינם ראויים בהתחשב בגודל החברה 

החברה  ובאופן פעילותה ויוצרים לו תמריץ ראוי לקידום מטרות
 ותוכניות העבודה שלה. 

                                                 

התגמול ההוני מוצג לפי שווי ההטבה הכולל כשהוא מחולק במספר שנות ההבשלה )לינארי(.  יצוין כי הצגת    2
 ההוצאה בדוחות הכספיים של החברה לפי התקנים החשבונאיים הרלוונטיים הינה שונה. 

 .)מוערך( , כולל גילוםרכב עלות העמדת  3
 ללא תיקנון להיקף משרה מלא.  ודמנייובהר, כי ההשוואה הינה לפי עלות ההעסקה בפועל של מר   4
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והדירקטוריון אין ביחס בין עלות העסקתו  התגמוללדעת ועדת  2.4.3.4
של יתר עובדי החברה כדי  העסקההעלות לבין  ודמנישל מר 

להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה בהתחשב באופייה של 
 החברה, גודלה תמהיל כוח האדם המועסק בה ואופי עסקיה. 

ציינו חברי ועדת התגמול והדירקטוריון, כי  ביחס לתגמול ההוני 2.4.3.5
התגמול ההוני משמש כמכשיר לשימור והנעת מנהלים ולהגברת 
המוטיבציה של נושאי המשרה להשיג את יעדי החברה והכל 
בראיה ארוכת טווח. תגמול זה קושר בין השאת הערך לבעלי 
המניות כפי שזו באה לידי ביטוי בעליית ערך המניה של החברה 

התגמול הניתן לנושאי המשרה בחברה, ויוצר קרבת  ובין
אינטרסים בין נושאי המשרה לבין בעלי המניות, ולפיכך תואם 

 את טובת החברה. 

והדירקטוריון כי  התגמוללאור כל האמור לעיל ציינו ועדת  2.4.3.6
היה מידתית וראויה ומשרתת את  ודמניההתקשרות עם מר 

 טובת החברה. 

ש"ח, למר מאוריסיו ביאור, יו"ר  002,222מענק הסתגלות בסך של אישור  – 0נושא מספר  .3
 הדירקטוריון לשעבר של החברה

יולי . החל מחודש 2016מחודש באפריל הן כדירקטור בחברה החל ימר מאוריסיו ביאור כ 3.1
 הן מר ביאור כיו"ר דירקטוריון החברה.יכ  2018

ור וכיו"ר דירקטוריון החברה סיים מר ביאור את כהונתו כדירקט 2020בנובמבר  25ביום  3.2
בחברה והליך  בע"מ וזאת בהמשך למכירת יתרת אחזקותיה של חברת השקעות דיסקונט

שביצעה החברה למינוי ואיתור דירקטורים לחברה. לפרטים נוספים ראה הדיווח המיידי 
 (. 2020-01-104899)מספר אסמכתא   2020באוקטובר  19מהתאריך של החברה 

חודשי  4-ש"ח, שהינו שווה ערך ל 348,000מוצע להעניק למר ביאור מענק הסתגלות בסך  3.3
שכר להם היה זכאי מר ביאור בגין תפקידו כיו"ר דירקטוריון החברה. המענק כאמור 

 תואם את הוראות מדיניות התגמול בהקשר למענק הסתגלות. 

 2021בפברואר  4מענק ההסתגלות אושר פה אחד בועדת התגמול בישיבתה מיום  3.4
יו"ר )דח"צ(, גדעון שור )דח"צ(, אלדד אברהם )דח"צ(  –מיכאל בר חיים )השתתפו ה"ה 

יקי  )השתתפו ה"ה 2021בפברואר  4, ובדירקטוריון בישיבתו מיום (ומיכל קמיר )דח"צ(
)דח"צ(, גדעון שור )דח"צ(, אלדד אברהם )דח"צ(, מיכל  –מיכאל בר חיים  (,רודמני )יו"

 (. ח"צ( איילת בן עזר )דב"ת(, רן גוטפריד ויואב שלושקמיר )ד

 כדלקמן: תנאי התגמולם לאישור הועדת התגמול והדירקטוריון ציינו בנימוקי 3.5

מר מאוריסיו ביאור תרם רבות לחברה במהלך כהונתו כיו"ר דירקטוריון  3.5.1
שהתפרסמו . בדוחות הכספיים ובעיצוב אסטרטגיית החברה ויישומה החברה

עמדו הכנסות  (2018בספטמבר  30)הדוחות הכספיים ליום  לאחר מינויו
ש"ח והרווח של החברה מיליארד  9.620 -של כעל סך לתשעה חודשים החברה 

ש"ח. בדוחות הכספיים שפורסמו עם סיום כהונתו  מיליון 216-של כעמד על סך 
( עמדו הכנסות 2020בספטמבר  30של מר ביאור )הדוחות הכספיים ליום 

( 18%ש"ח )גידול של מיליארד  11.362-כעל סך עה חודשים לתשהחברה 
(. שער 23.6%ש"ח )גידול של מיליון  267 -של כוהרווח של החברה עמד על סך 

של מניית החברה במועד תחילת כהונתו של מר ביאור כיו"ר )מתואם( הנעילה 
( )מתואםש"ח. שער הנעילה  20.83( עמד על 2018ביולי  26דירקטוריון החברה )

( 2020בנובמבר  25של מניית החברה במועד סיום כהונתו של מר ביאור )יום 
 (. 19%ש"ח )גידול של  24.80עמד על 
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מענק ההסתגלות תואם את ההוראות והמגבלות שבמדיניות התגמול של  3.5.2
 החברה בהקשר זה. 

במהלך כהונתו של ביאור שררה מערכת יחסי עבודה מצוינת בין הדירקטוריון  3.5.3
 ובין ההנהלה, שתרמה רבות להשיגי החברה ולתוצאותיה. 

לאור כל האמור ציינו ועדת התגמול והדירקטוריון כי מענק ההסתגלות המוצע  3.5.4
 הינו הוגן וסביר. 

 סדרי האסיפה וההצבעה  .4

 אופן ההצבעה   4.1

כוח, ובאמצעות כתב הצבעה -יע באסיפה בעצמו, באמצעות באבעל מניה זכאי להצב
"(. בנוסף, כתב הצבעהלחוק ושנוסחו מצורף לדוח זימון אסיפה זה )" 87כמשמעותו בסעיף 

מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה  -( לחוק החברות )קרי1)177בעל מניה לפי סעיף 
שם חברה לרישומים( -המניות על ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי

"( זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה רשוםלא בעל מניות )"
-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 2במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'

כתב הצבעה " -" ומערכת ההצבעה האלקטרונית", "הצבעה אלקטרונית)" 1968
 ", בהתאמה(.  אלקטרוני

 מועד האסיפה הכללית 4.2

החברה, רח' במשרדי , 13:30 בשעה, 2021 מרסב 18', ההאסיפה הכללית תתכנס ביום 
 ., ראשון לציון30 שמוטקין בנימין

 מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית 4.3

( בעלי מניות, בעצמם 2המניין החוקי לקיום האסיפה הכללית הוא נוכחות של לפחות שני )
( לפחות מזכויות ההצבעה, תוך 33%שלוח, המחזיקים שלושים ושלושה אחוזים )ידי -או על

"(. לא נכח מניין חוקי מניין חוקימחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה )"
באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה 

 באסיפה"(. האסיפה הנדחיתשעה )"מקום ובאותה ההבאותו , 2021במרס  25ה', ליום 
, ידי שלוח-או על בעצמם, האסיפה בפתיחת נוכחים שיהיו בשעה חוקי מנין יתהווה נדחית

 תוך, ההצבעה מזכויות לפחות (33%שלושים ושלושה אחוזים ) שלהם מניות בעלי( 2) שני
 כאמור חוקי מנין נכח לא. הנדחית האסיפה לתחילת שנקבע המועד מן השעה מחצית

  .האסיפה תבוטל, הנדחית באסיפה

 הרוב הנדרש  4.4

בעלי המניות  קולותרגיל מכלל  רובהינו  שעל סדר היום ותההחלטהנדרש לאישור  הרוב
 .באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה הנוכחים

 המועד הקובע 4.5

 182המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית לפי סעיף 
 2005-לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו 3לחוק החברות ולפי תקנה 

 (. "המועד הקובע") 2021בפברואר  14א', "(, הוא יום תקנות כתבי הצבעה)"
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  כוח להצבעה-בא 4.6

בעל מניה רשאי למנות בא כוח להצביע במקומו, אשר אינו חייב להיות בעל מניה בחברה. 
ידי הממנה, ואם -וייחתם על "(כתב המינוי)" כוח להצבעה יערך בכתב המסמך הממנה בא

רשאי  החברה מזכיר הממנה הוא תאגיד, ייחתם כתב המינוי בדרך המחייבת את התאגיד.
לדרוש כי ימסר לחברה לפני כינוס האסיפה, אישור בכתב, להנחת דעתו, בדבר זהות 

 .החותמים לחייב את התאגידהחותם, ואם הממנה הוא תאגיד, גם בדבר סמכותם של 
כתב המינוי או העתק מתאים הימנו, להנחת דעתו של הדירקטוריון, יופקד במשרד 

( שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה 48לפחות ארבעים ושמונה ) של החברה הרשום
להצביע על יסוד אותו כתב מינוי. על אף  בא הכוחהנדחית, לפי הענין, שבה מתכוון 

יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור, גם האמור לעיל, 
לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לראוי, לפי שיקול דעתו. לא התקבל כתב המינוי 

מספר כתב המינוי יציין את  .כאמור בתקנה זו לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה
לגבי כל אסיפה נדחית של אסיפה כתב מינוי יהיה תקף גם  .המניות שבגינן הוא ניתן

  .שאליה מתייחס כתב המינוי, ובלבד שלא צוין אחרת בכתב המינוי

 כתב הצבעה אלקטרוני  4.7

כאמור לעיל בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה 
שש שעות לפני ( 6)האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד 

 האסיפה הכללית.מועד כינוס 

  הצבעה בכתב באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה 4.8

אשר על סדר היום של  בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית לאישור ההחלטות
הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני . הצבעההבאמצעות כתב גם  האסיפה הכללית

 של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זה. 

ככל , לחוק החברות 88 העמדה כמשמעותן בסעיף ובהודעותניתן לעיין בכתב ההצבעה 
 http://www.magna.isa.gov.il, בכתובת: באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, שינתנו

לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת:  ובאתר האינטרנט של הבורסה"( אתר ההפצה)"
http://maya.tase.co.il "(הבורסה אתר .)" לפנות ישירות לחברה כל בעל מניות רשאי

 )ככל שתינתנה(.  ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה

חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות 
העמדה )ככל שתינתנה(, באתר ההפצה, לכל בעל מניות של החברה שאיננו רשום במרשם 

ניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעלי המניות של החברה ואשר מ
או כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת  בעל המניות כי אינו מעוניין בכך

, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם תשלום דמי משלוח
 למועד הקובע. 

כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו 
 -החברה )לרבות באמצעות דואר רשום( בצירוף אישור הבעלות )וביחס לבעל מניות רשום 

 ( שעות לפני4( עד ארבע )בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין
ד בו הגיע כתב מועד כינוס האסיפה הכללית. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המוע

 ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה. 

כן בעל מניות שאינו רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות באמצעות מערכת -כמו
  .להלן 4.9כאמור בסעיף  ההצבעה האלקטרונית

ידי בעלי המניות של החברה הינו עד -המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על
 לפני מועד האסיפה. ( ימים 10עשרה )

כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות )או לחלופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות 
תעודת מערכת ההצבעה האלקטרונית( או ביחס לבעל מניות רשום שלא צורף לו צילום 

 יהיה חסר תוקף.  זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין
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המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל בעל מניות אחד או יותר 
( וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך מניות 11,911,699 –זכויות ההצבעה בחברה )קרי 

 (מניות 11,911,699 –כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה )קרי 
זכאי, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות 

לתקנות החברות  10מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 
 . 2005-)הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו

 אישור בעלות 4.9

א לחברה, לפני רק אם ימצי להשתתף באסיפה הכללית יהיה זכאי לא רשוםבעל מניות 
האסיפה הכללית, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר 

החברות )הוכחת בעלותו במניות החברה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות 
או לחלופין  "(אישור הבעלות)" 2000-בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית(, התש"ס

 . ישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוניתאם ישלח לחברה א

, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא לא רשוםבעל מניות 
מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, 

 מסוים. אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך

כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות 
 מערכת ההצבעה האלקטרונית.

ידי בעל -שינויים בסדר היום; המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום על 4.10
 מניות

נושא לסדר לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת 
היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות 

 העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

)ב( לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה 66בקשה של בעל מניה לפי סעיף 
גשה בקשה כאמור, אפשר הכללית תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הו

כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה 
כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד 

 האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל. 

 החברה לענין הטיפול בדוח המיידי תפרטים על נציג .5

ם עורכי הדין ערן מאירי ודורון פיינברג מרחוב שמוטקין הינ זה בדוח הטיפול לעניין החברה תנציג
 .03-9480917 :פקס; 03-9481557 :טלפון לציון, ראשון ,30 בנימין

 עיון במסמכים .6

 סדר שעל תוהמוצע ותההחלט של המלא בנוסח וכן, בו הנזכרים ובמסמכים זה בדוח לעיין ניתן
 מזכירות עם מראש תיאום לאחר , ראשון לציון,30רחוב שמוטקין בנימין  ,החברה במשרדי היום

 וזאת, המקובלות העבודה בשעות, )למעט ערבי וימי חג( 'ה עד' א בימים, 03-9481557' בטל החברה
 העמדה ובהודעות ההצבעה בכתב, זה בדוח לעיין ניתן, כן כמו. הכללית האסיפה ליום עד

 הבורסה של האינטרנט ובאתר ההפצה באתר, שתינתנה ככל, החברות לחוק 88 בסעיף כמשמעותן
 .לעיל כנזכר

 ,רב בכבוד 

מ"בע שופרסל  
 

 
 מאירי, היועץ המשפטי של החברהערן :  ותפקידם החותמים שמות

  חברה מזכירתדורון פיינברג,                                               
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