 26במרס2020 ,
לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות מערכת המגנ"א

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
באמצעות מערכת המגנ"א

ג.א.נ,.

הנדון :דיווח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה לישראל
בע"מ
ניתן בזאת דוח מיידי בהתאם לחוק החברות ,התשנ"ט") 1999-חוק החברות"( ,לתקנות ניירות ערך
)דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל") 1970-תקנות הדוחות"( ,לתקנות החברות )הודעה ומודעה
על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום( ,התש"ס 2000-ולתקנות
החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה( ,התשס"ו") 2005-תקנות ההצבעה"( ,בדבר זימון אסיפה
כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה לישראל בע"מ )"החברה"( ,אשר תיערך ביום ה' ,ה7-
במאי 2020 ,בשעה  10:00באמצעות התקשורת כאמור בסעיף  2לדוח זה )"האסיפה"( ,לשם קבלת
ההחלטה שעל סדר היום כמפורט להלן:
 .1הנושא שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית נוסח ההחלטה
מינוי ד"ר יהושע רוזנצוויג כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת ,החל ממועד תום
תקופת כהונתו הנוכחית ,היינו החל מיום  8במאי  2020.1ד"ר רוזנצוויג ימשיך להיות זכאי לתנאי
כהונתו הקיימים ,ובכלל כך לגמול שנתי ולגמול השתתפות בסכום המרבי הקבוע בתקנות
החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני( ,התש"ס ,2000-בהתחשב בדרגתה של
החברה ובסיווגו כ"דירקטור מומחה" הזכאי ל"תוספת מומחיות" ,להחזר הוצאות ולהכללה
בהסדרי ביטוח לנושאי המשרה בחברה ולכתב התחייבות לשיפוי שהוענק לו .2תקופת כהונתו של
הדירקטור החיצוני ,באם ימונה ,תהיה לתקופה של שלוש שנים ממועד תחילת הכהונה כאמור.

1

ד"ר רוזנצוויג מכהן כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום  8.5.2017בהמשך לאישור האסיפה הכללית של בעלי
המניות מיום ) 8.5.2017לפרטים ראו דיווחים מיידים של החברה מימים9.5.2017 ,8.5.2017 ,29.3.2017 :
)אסמכתאות 2017-01-046698 ,2017-01-032589 :ו ,2017-01-046776-בהתאמה( ,המובאים על דרך ההפניה(.
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הצהרתו של ד"ר יהושע רוזנצוויג ,לרבות בהתאם לסעיפים 224ב ו 241-לחוק החברות ,מצורפת
כנספח א' לדוח זה וניתן לעיין בה במשרדי החברה כאמור בסעיף  8לדוח.
לפרטים אודות ד"ר יהושע רוזנצוויג ,ראה תקנה  26בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי של
החברה לשנת  2019כפי שפורסם ביום  26במרץ ) 2020אסמכתא,(2020-01-030654 :
המובא על דרך ההפניה.
תמצית נוסח ההחלטה המוצעת" :למנות את ד"ר יהושע רוזנצוויג כדירקטור חיצוני בחברה
לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים ,החל ממועד תום תקופת כהונתו הנוכחית ,היינו החל
מיום  8במאי  ,2020אשר יהיה זכאי לתנאי כהונה כאמור בדוח זימון האסיפה".
 .2הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת
ניתנת בזאת הודעה ,כי אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ,תתכנס ביום ה' ,ה-
 7במאי ,2020 ,בשעה  10:00באמצעות התקשורת )לאור המגבלות למניעת התפשטות נגיף
הקורונה ,(3שעל סדר יומה קבלת ההחלטה המפורטת לעיל .התחברות לאסיפה באמצעות
מספר:
 / +972-03-9786688קוד משתתף.756 872 232 # :
 .3הרוב הדרוש לאישור ההחלטה שעל סדר יומה של

האסיפה4

הרוב הנדרש באסיפה ,לאישור ההחלטה המוצעת בסעיף  1לעיל הינו רוב של בעלי המניות
הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות מיופי כוחם ,ובלבד שיתקיים אחד מאלה (1) :במניין
קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה
או בעלי ענין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה,
המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות
הנמנעים; ) (2סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה ) (1לא עלה על
שיעור של שני אחוזים ) (2%מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
 .4מניין חוקי ואסיפה נדחית

2

לפרטים אודות תנאי הכהונה הקיימים של ד"ר יהושע רוזנצוויג ראו דוח זימון אסיפה של החברה מיום 29.3.2017
)אסמכתא ,(2017-01-032589 :המובא על דרך ההפניה.

3
4

ראו גם הודעת רשות ניירות ערך מיום  16במרץ .2020
למיטב ידיעת החברה ,בעלי השליטה בחברה אינם מחזיקים במניות בשיעור שיקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת
ההחלטה המוצעת בסעיף  1שעל סדר היום ,מאחר שלצורך קבלתה נדרש רוב מיוחד.
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על פי תקנון החברה ,המניין החוקי לצורך קיום האסיפה יתהווה בשעה שיהיו ,נוכחים בעצמם או
על ידי שלוח ,חמישה בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה .לא
נכח מניין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה ,תידחה
האסיפה בשבוע ימים ,לאותו יום ,לאותה שעה ולאותו מקום ,מבלי שתהא חובה להודיע על כך
לבעלי המניות ,ואם לאסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע
לאסיפה ,יהוו בעלי המניות הנוכחים מניין חוקי.
 .5המועד הקובע והוכחת בעלות במניה
המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית ,כאמור בסעיף
)182ג( לחוק החברות וסעיף  3לתקנות ההצבעה ,הינו תום יום המסחר בבורסה של יום ה' ,ה2-
באפריל  ,2020ואם לא יתקיים מסחר במועד הקובע ,אזי ביום המסחר הראשון שלפניו )"המועד
הקובע"(.
בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית( ,התש"ס-
 ,2000כל בעל מניות שלזכותו רשומה מניה בחברה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב
בע"מ ,ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים
והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית ,ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו
רשומה זכותו למניה ,בדבר בעלותו במניה ,במועד הקובע ,בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות
האמורות )"אישור בעלות"(.
בעל מניות כאמור לעיל זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק
את מניותיו ,בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד ,אם ביקש
זאת ,ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
 .6אופן ההצבעה
 .6.1הצבעה באמצעות שלוח
בעל מניה ,הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה ,רשאי להצביע בעצמו או באמצעות שלוח
בהתאם לאמור בתקנון החברה .בעל מניה המבקש להצביע באמצעות שלוח ,כאמור לעיל,
יפקיד את ייפוי הכוח במשרדה הרשום של החברה לפחות  48שעות לפני המועד הקבוע
לאסיפה או לאסיפה הנדחית ,לפי העניין.
 .6.2הצבעה באמצעות כתב הצבעה ומשלוח הודעות עמדה
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בהתאם לתקנות ההצבעה ,בעל מניות הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה ,רשאי להצביע
בהחלטה המובאת לאישור האסיפה ,באמצעות כתב הצבעה .לעניין זה ,תחשב הצבעתו של
בעל מניה אשר הצביע באמצעות כתב הצבעה ,כאילו נוכח והשתתף באסיפה .ההצבעה
באמצעות כתב הצבעה ,ביחס לבעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה חלף
השתתפותו באסיפה בעצמו ו/או באמצעות שלוח ,תעשה באמצעות חלקו השני של כתב
ההצבעה המצ"ב כנספח ב' לדיווח זה.
את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה ,יש להמציא
למשרדי החברה עד  4שעות לפני מועד כינוס האסיפה .לעניין זה מועד ההמצאה הינו
המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו ,למשרדי החברה .חבר בורסה
ישלח בדואר אלקטרוני ,ללא תמורה ,קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי ההצבעה באתר
ההפצה ,לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו
חבר בורסה ,אלא אם כן הודיע בכל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל
קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח
בלבד.
כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שבהם ניתן
למצוא את נוסח כתב ההצבעה ,הודעות העמדה )ככל שתוגשנה לחברה( וסדר היום
המעודכן )ככל שיפורסם( הינן כדלקמן :אתר ההפצה של רשות ניירות ערך:
") http://www.magna.isa.gov.ilאתר ההפצה"(; אתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב
בע"מ  ./https://maya.tase.co.ilבעל מניות רשאי כמו כן לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה
את נוסח כתב ההצבעה והודעת העמדה ,ככל שתוגשנה.
בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או
יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות
ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה ,כהגדרתו בסעיף  268לחוק החברות,
זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה  10לתקנות ההצבעה.
נכון למועד זה ,כמות המניות המהווה  5%מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה381,307 :
מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א של החברה.
נכון למועד זה ,כמות המניות המהווה  5%מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות
בידי בעל השליטה בחברה ,כהגדרתו בסעיף  268לחוק החברות ,הינה 182,950 :מניות
רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א של החברה.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה ,והמועד
האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת עמדה הינו עד חמישה ימים לפני מועד
האסיפה.
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 .6.3הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית
בעל מניות לא רשום כהגדרתו בסעיף  (1)177לחוק החברות ,רשאי להצביע באמצעות כתב
הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית )כהגדרתה להלן( ,הכל בהתאם
ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה.
לאחר המועד הקובע ,עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך
הזדהות יוכל בעל מניות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב'
לפרק ז' 2לחוק ניירות ערך ,תשכ"ח) 1968-לעיל ולהלן" :מערכת ההצבעה האלקטרונית"
ו"-חוק ניירות ערך" ,לפי המקרה( .כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית ,כמשמעותה
בסעיף 44יא 2לחוק ניירות ערך הינה .https://votes.isa.gov.il
בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה,
ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש ) (6שעות לפני מועד
כינוס האסיפה ,או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה
על  12שעות לפני מועד כינוס האסיפה )"מועד נעילת המערכת"( .יובהר כי ,ההצבעה
באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת
המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.
הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור ,תימנה הצבעתו המאוחרת ,כאשר הצבעה של
בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב
הצבעה או באמצעות מערכה ההצבעה האלקטרונית.
 .7בקשה להכללת נושא על סדר היום על ידי בעל מניה
המועד האחרון להמצאת בקשה מאת בעל מניה לפי סעיף )66ב( לחוק החברות לכלול נושא על
סדר היום של האסיפה הינו עד שבעה ) (7ימים לאחר מועד זימון האסיפה .יצוין כי ככל שהוגשה
בקשה לפי סעיף זה לעיל  -ייתכן שיהיו שינויים בסדר יום האסיפה ,לרבות הוספת נושא לסדר
היום ,ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

 .8עיון במסמכים
בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות ,במשרדי החברה ,ברחוב ארניא
 ,23מגדל המילניום ,תל-אביב ,בתיאום מראש ובכפוף למגבלות למניעת התפשטות נגיף
הקורונה ,בימים א'-ה' ,בין השעות  09:00-16:00בתאום מוקדם בטלפון.03-6844500 :

בכבוד רב,
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החברה לישראל בע"מ

שם מורשה חתימה על הדוח ושם מורשה חתימה אלקטרונית :מאיה אלשיך קפלן
תפקיד :סמנכ"ל ,היועצת המשפטית ומזכירת החברה
תאריך החתימה26/3/2020 :

