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 .א.נ., ג

 של החברה  מניותה בעלי  של שנתיתאסיפה כללית   ימוןז בדבר מיידי דוח: הנדון

לחוק   התשנ"טבהתאם  החברות"  :להלן)  1999-החברות,  תקופתיים  ל"(,  חוק  )דוחות  ערך  ניירות  תקנות 
התש"ל "  1970-ומיידיים(,  אסיפה  ל"(,  מיידיים  דוחות  תקנות)להלן:  על  ומודעה  )הודעה  החברות  תקנות 

התש"ס היום(,  לסדר  נושא  והוספת  ציבורית  בחברה  סוג  ואסיפת   הודעה  תקנות":  להלן)  2000-כללית 
"  2005-"ו תשסהעמדה(,    תווהודע  בכתב)הצבעה    החברות   ולתקנות"(  ומודעה "(,  ההצבעה  תקנות)להלן: 

,  "(האסיפה הכללית: "להלןמניות החברה )  בעלישל    שנתיתניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית  
, מרכז עזריאלי  132החברה בדרך מנחם בגין    יבמשרד  ,15:00  , בשעה 2021  באפריל  18  ',א  ביום  תתכנס   אשר

 "(.החברה משרדי")להלן:  אביב-תל , 40  קומה)מגדל משולש(, 

 הכללית  האסיפה של יומה סדר על .1

 :הכללית  האסיפה של יומה סדר שעל וההחלטות הנושאים תמצית  להלן

שנסתיימה ביום   לשנהשל החברה    הכספיים  בדוחות הדירקטוריון ו  ותבדוח  דיון  -  1מס'    נושא .1.1
 2020 בדצמבר 31 ביום שנסתיימה ולשנה 2019בדצמבר  31

אשר    2020ולשנת    2019הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנת    ות יובאו לדיון דוח
ובמסגרת הדוח התקופתי של החברה    2019נכללו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת  

  במרץ   21  וביום(  2020-01-026266:  א' אסמכת מס )  2020במרץ    23ביום    מושפורס,  2020לשנת  
 , בהתאמה.  "(2020 לשנת התקופתי הדוח)להלן: "  (2021-01-039309 :אסמכתא)מס'  2021

 זה לא נדרשת החלטה.  בעניין

 2020 ולשנת  2019דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת  - 2מס'  נושא .1.2

 .החלטה  נדרשת  לא זה  בעניין

 החברה דירקטוריון  החברה והסמכת  של מבקרה"ח  רוה  משרד  של  מחדש מינוי  -  3מס'    נושא .1.3
 שכרו את לקבוע

' ושות  אורליצקי  ליאון  החשבון  רואי משרד   של  מחדש  מינויו  את  לאשר  :מוצעת  החלטה  נוסח
החברה,    של   הבאההכללית השנתית    האסיפה  לתום  עד,  החברה  של  המבקר  החשבון  כרואה

 .שכרו  את לקבוע החברה דירקטוריון את להסמיךו

   (חיצוניים דירקטורים)שאינם   הבחבר מכהנים דירקטורים של מינוי - 4מס'  נושא .1.4

  מרו   (הדירקטוריון  )יו"רקורן    גדי  מרבלבד:    הבאים הדירקטורים  של  מחדש  מינוייםאת    לאשר
  מינויים   אישור  ממועד  החל  שתחל,  נוספת  כהונה  לתקופת  –  )דירקטור בלתי תלוי(   שמעוני  משה

 . החברה  של הבאה השנתית האסיפה  לתום ועד  זה דוח לפי המזומנת הכללית  האסיפה ידי על

 לגבי אישור מינויו של כל אחד מהדירקטורים המועמדים למינוי מחדש תיעשה בנפרד.    ההצבעה

 פרטי המועמדים לכהונה נוספת כדירקטורים בחברה: 
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 קורן  גדי מר

 - החברה   דירקטוריון בוועדות חברותו

 כדירקטור  כהונתו  החלה  בו   התאריך
 בחברה 

18.2.2018 

 שמעוני  משה מר

  לבחינת   הוועדה;  והתגמול  הביקורת  ועדת החברה   דירקטוריון בוועדות חברותו
 הכספיים  הדוחות

 כדירקטור  כהונתו  החלה  בו   התאריך
 בחברה 

29.10.2017 

, כמפורט לעיל, מסרו לחברה הצהרות בהתאם  מחדש  למינויהמועמדים  בחברה    הדירקטורים
זה. 224לסעיף   לדוח  מצורפים  לחוק החברות, אשר העתקים מהן  אודות    נוספיםלפרטים    ב 

בפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת    26הדירקטורים המועמדים למינוי מחדש ראו תקנה  
של  ההפניה  דרך  על   כאן  הנכללת,  2020 בפרטים  שינוי  חל  לא  החברה,  ידיעת  למיטב   .

דוח התקופתי  חלק הרביעי לב  כאמור  26  תקנה  מסגרתהדירקטורים האמורים כפי שהובאו ב
   .2020לשנת 

(  21)תקנה    7לפרטים בדבר תגמול לדירקטורים בחברה המועמדים למינוי מחדש ראו סעיף  
 .2020דוח התקופתי לשנת  חלק הרביעי לב

בלבד: מר גדי קורן  הבאים הדירקטורים של  מחדש מינויים את לאשר : מוצעת החלטה  נוסח
לתקופת כהונה נוספת, שתחל    –)יו"ר הדירקטוריון( ומר משה שמעוני )דירקטור בלתי תלוי(  

החל ממועד אישור מינויים על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה ועד לתום האסיפה  
 השנתית הבאה של החברה. 

 דיבידנד  חלוקת אישור – 5מספר  נושא .1.5

דיבידנד במזומן    חלוקת  לאשר, מוצע  2021במרץ    18מיום    החברהדירקטוריון    המלצתל  תאםבה
  רגילה   מניה  לכל  "חש  0.0173  המהווה,  "חש  אלפי  4,213  בסךהמניות של החברה    בעלי  כללל

   .החברה של נקוב  ערך ללא

)יום הקום(    יחול כי    צפוי לאישור האסיפה הכללית,    בכפוף המועד הקובע לזכאות לדיבידנד 
האמורים    המועדים   .2021  במאי  5ד',    ביום, ומועד התשלום יחול  2021  באפריל   26',  ב  ביום

,  שינוי  שיחול  ככל.  הבורסה  מסלקת  בקשת  לפישינוי במועד האסיפה או    עקביכולים להשתנות  
 . המניות  לבעלי  כך על תדווח  החברה

כולל    ,הדיבידנד  חלוקת  על  הכללית  לאסיפה  להמליץ  החברה  דירקטוריון  החלטת  בדבר  לפרטים
פרטים בדבר עמידת החברה במבחן הרווח ובמבחן יכולת הפירעון )כמשמעות המונחים בחוק  

לתקנה    החברות( בהתאם  נוספים  מיידיים37ופרטים  דוחות  לתקנות  מיידי    ,)א(  דוח  ראו 
(, הנכלל כאן על דרך  2021-01-039333 תא:)מס' אסמכ  2021במרץ    21שפרסמה החברה ביום  

 ההפניה.  

  

  כלל , לחלק ל2021במרץ    18מיום    החברהדירקטוריון    המלצת  את  לאשר  :מוצעת  החלטה   נוסח
  לכל "ח  ש  0.0173  המהווה"ח,  ש  אלפי  4,213  בסך   במזומןהמניות של החברה דיבידנד    בעלי
המועד הקובע לזכאות לדיבידנד )יום הקום( , ולאשר כי  החברה  של  נקוב  ערך  ללא  רגילה  מניה
יחול  2021  באפריל   26',  ב  ביוםיחול   התשלום  ומועד  המועדים   .2021  במאי   5ד',    ביום, 

האמורים יכולים להשתנות עקב שינוי במועד האסיפה או לפי בקשת מסלקת הבורסה. ככל  
 שיחול שינוי, החברה תדווח על כך לבעלי המניות. 

 

 להשתתף באסיפה  לזכאות הקובע המועד .2

המניות    הקובע  המועד בעלי  של  הזכאות  באסיפהו  להשתתףלקביעת  ובאסיפה    להצביע  הכללית 
בסעיף  כ,  הנדחית ה ל  )ב(182אמור  החברות,   הקובע  המועד" )  2021  באפריל  13  ',ג  יום  נו יחוק 

יהיה יום המסחר    לאסיפה  הקובע, אזי היום  לאסיפה  הקובעאם לא יתקיים מסחר במועד    "(.לאסיפה
 האחרון שקדם למועד זה. 
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  המוצעות ההחלטותרוב הנדרש לאישור ה .3

(, הינו רוב  לעיל  1.5- ו  1.4,  1.3  פיםסעי  לפי,  דהיינו )סדר היום    שעל  ותהחלטה   כלהדרוש לקבלת    הרוב
  מערכת באמצעות    או רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית בעצמם או באמצעות שלוח  

 , מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.באסיפה  והצביעו   להצביע   הרשאים,  האלקטרונית  ההצבעה 

ידיעת החברה, נכון למועד דוח זימון זה, בעל השליטה בחברה, מר יעקב אטרקצ'י, מחזיק    למיטב
  שיעור ,  בחברה  ההצבעה   ומזכויות  המונפק  מההון  52.11%-בכ(  בבעלותו  חברה  באמצעות  לרבות)

הנחה שכל שאר  ב,  היום  סדר   שעל  בנושאים  ההחלטות  לקבלת  הנדרש  הרוב  את   השליטה  לבעל  המקנה 
החברה, קבע    תקנוןו  החברות  חוקל  ובהתאם,  לכך  אי.  ןשתתפו בהצבעה ויצביעו נגדבעלי המניות י

  באמצעות כתב הצבעה. להתבצע וכלת  לא הכללית באסיפה ההצבעה  כידירקטוריון החברה 

 ההצבעה אופן .4

באסיפה,    הצביעול   השתתףל  זכאי   לאסיפה  הקובע במועד החברה של מניות בעל שיהיה מי כל .4.1
  תקנון   להוראות  בכפוף   , האלקטרונית  ההצבעה  מערכת   באמצעות   או בעצמו או באמצעות שלוח  

  בעלי   במרשם  רשום  שאינו  מניות  בעל.  להלן  6  בסעיףוכמפורט    החברות  חוק  הוראות,  החברה
"  הבורסה  חבר  אצל  רשומות  מניותיו  ואשר  המניות  רשאי"(  רשום  שאינו  מניות  בעל)להלן: 
 להלן.   6  בסעיף כמפורט האלקטרונית ההצבעה מערכת באמצעות להצביע

וייחתם על ידי הממנה או על    בכתב יערךי "(  המינוי כתב":  להלןלהצבעה ) שלוח מסמך הממנה .4.2
תאגיד,   הוא  הממנה  ואם  בכתב,  לכך  המורשה   בדרך  םייחת ו  בכתב  המינוי  כתב  יערךי ידי 

ליד  ת רשאי  החברההתאגיד.   את המחייבת יימסר  כי  דעת  ה לדרוש  להנחת  בכתב,  ,  האישור 
  אישור   בצירוף  ממנו  העתק  או,  המינוי  כתב.  התאגיד  את  לחייב  החותמים  של  סמכותם  בדבר

שעות לפני    48החברה לפחות    דיהכח, יימסרו במשר  פוייי   ניתן   שמכוחן   המניות  בגין   כדין  בעלות 
 .  יןיהענ  הנדחית, לפי האסיפה , אוההאסיפ תחילת

  2000-בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית( התש"ס .4.3
 " , המעוניין להצביע באסיפה  רשום  שאינו  מניות  בעל,  "(במניה  בעלות  הוכחת  תקנות)להלן: 

הכללית, יוכל להשתתף באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה רק אם ימציא  
  האסיפה, אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע לחברה, לפני  

זכאי לקבל    רשום   אינו "(. בעל מניות שבעלות   אישור)"  ת כנדרש על פי התקנות האמורו  לאסיפה
חבר  של  בסניף  מניותיו,  את  מחזיק  הוא  שבאמצעותו  הבורסה  מחבר  הבעלות  אישור  את 

בקשה לעניין  ש  בלבדשלוח בלבד, אם ביקש זאת, והבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי מ
בעל מניות שאינו רשום רשאי להורות שאישור    זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

כי בהתאם לתקנות    ,יצוין  הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
  1968-לחוק ניירות ערך, תשכ"ח  5יא44הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף  

כדין אישור בעלות לגבי כל  דינו    –שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית  
   בעל מניות הנכלל בו.   

 אלקטרוני  הצבעה כתב באמצעות הצבעה .5

, רשאי להצביע ביחס להחלטה שעל סדר היום כמפורט  רשום  שאינו  מניות   בעל,  לעיל  כאמור .5.1
האלקטרונית   ההצבעה  במערכת  שיועבר  הצבעה  כתב  באמצעות  בתקנות    כהגדרתהלעיל, 

 "(.  האלקטרוני ההצבעה כתב: "להלןההצבעה )

נפתח להצבעה בתום המועד הקובע   כתב .5.2 . ההצבעה באמצעות  לאסיפה  ההצבעה האלקטרוני 
האלקטרונית   ההצבעה   18,  'א  יוםב  -)היינו    האסיפה  מועד  לפני  שעות  6  תייםתסמערכת 

 . האלקטרונית  ההצבעה מערכת תיסגר אז(, 09:00  בשעה, 2021 באפריל

ההצבעה    ההצבעה  .5.3 מערכת  נעילת  למועד  עד  לביטול  או  לשינוי  ניתנת  תהיה  האלקטרונית 
האלקטרונית ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.  
הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל  

תיחשב שלוח  באמצעות  או  עצמו  ההצבעה    מניות  כתב  באמצעות  להצבעה  כמאוחרת 
 האלקטרוני.  

 

 האסיפה  לקיום חוקי מניין .6

לפתוח בדיון באסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון. מנין    אין .6.1
ביחד   המחזיקים  מניות  בעלי  שני  לפחות  נוכחים  שיהיו  בשעה  יתהווה    מחצית   לפחות חוקי 

או    כוח   מיופה   באמצעות  נוכחות   כולל)  החברה   של  המוצאות   המניות   של   הנקוב  מערכן
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נכח מניין חוקי כהגדרתו לעיל בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע    לא(.  באמצעות כתב הצבעה
ת  האסיפה,  הכללית    דחה ילתחילת    שעה   לאותה,  בשבוע  יום   לאותו ,  ימים  בשבועהאסיפה 

אם צוין    יותר  חרוא מלמועד    או,  15:00  בשעה ,  2021  באפריל  25  ,'א  יוםל,  דהיינו  ,מקום  אותוול
  הנדחית   באסיפה  גם  נכח  לא  "(.הנדחית  האסיפה)להלן: "בהזמנה או בהודעה לאסיפה הנדחית  

  כמניין   בה  הנוכחים  המניות  בעלי  ייחשבו,  לה  שנקבע  מהמועד  שעה  חצי  כעבור  החוקי  המניין
 .  חוקי

  ולמקום   אחר   למועד  האסיפה   דחיית   על  להחליט  רשאית  חוקי  מניין  בה  שיש   כללית  אסיפה  .6.2
  ושלא  המקורית  באסיפה  היום  סדר  על   שהיה  נושא  אלא  יידון  לא  הנדחית  באסיפה;  שתקבע

 . החלטה לגביו  נתקבלה

    מניות בעלידי -על  היום בסדר נושא לכלול בקשה  להמצאת האחרון המועד ; היום בסדר שינויים .7

,  זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום   דוחפרסום    לאחר .7.1
ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי    יהיהכאמור    במקרה.  עמדה הודעות  להתפרסם  ועשויות

 . ההפצה באתרהחברה שיתפרסמו 

)ב( לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית  66של בעל מניה לפי סעיף    בקשה .7.2
  הנושא   כי  אפשר,  כאמורתומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה  

  מתוקן   זימון  החברה  תפרסם  כאמור  במקרה.  ההפצה  באתר  יופיעו   ופרטיו  היום  לסדר  יתווסף
  להכללת   מניות   בעל   של  בקשה  להמצאת  האחרון  המועד  לאחר  ימים  משבעה  יאוחר   לא  וזאת
 . לעיל כאמור, היום סדר על נושא

 ונציג החברה לעניין דוח זה  במסמכים עיון .8

בנוסח המלא  והצהרות המועמדים לכהונה כדירקטורים    לרבות  ובנספחיו  זה  מיידי  בדוחניתן לעיין  
, מרכז עזריאלי )מגדל  132מנחם בגין    בדרךבמשרדי החברה אשר נמצאים    של ההחלטות המוצעות

,  מגור  ערן , בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש עם מר  67023, תל אביב  40  קומהמשולש(,  
ההפצה    03-7181910':  טל באתר  המיידי  בדוח  לעיין  ניתן  כן,  כמו  האסיפה.  ליום  עד  ובאתר  וזאת 

   .הבורסה

 ,רב בכבוד
 בע"מ  השקעות אאורה
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 כספים "ל סמנכ – מגור ערן


















