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הנדון: דיווח מיידי בדבר אישור התקשרות החברה במתן כתב פטור למנכ"ל החברה

בהמשך לדיווח מיידי מיום 15 ביוני 2017, בדבר החלטת האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה 

(להלן: "האסיפה") שלא לאשר את התקשרות החברה במתן כתב הפטור למנכ"ל החברה (להלן: "כתב 

הפטור")1, מתכבדת החברה להודיע, כי ביום 24 ביולי 2017, החליט דירקטוריון החברה (לאחר קבלת 

המלצת ועדת התגמול מיום 20 ביולי, 2017) לאשר את התקשרות החברה במתן כתב פטור למנכ"ל החברה 

בהתאם לסעיף 272(ג)(3) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות").2

רקע עובדתי .1

ביום 18 בינואר 2017, אישרה האסיפה הכללית של החברה את מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה. 

ביום 14 ביוני 2017, אישרה האסיפה הכללית של החברה עדכונים למדיניות התגמול (להלן: "מדיניות 

התגמול")3. 

ביום 14 ביוני 2017, כאמור לעיל, החליטה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה להתנגד למתן 

כתב הפטור למנכ"ל החברה. 

 1לפרטים בדבר כתב הפטור ראו נספח ג' לדיווח מיידי מיום 26 במאי 2015 (אסמכתא מס': 2015-01-029199) (מידע זה מהווה  
 הכללה על דרך ההפניה; ראו דוח זימון אסיפה מיום 5 ביוני 2017 (אסמכתא מס': 2017-01-047380) שתוצאותיה פורסמו ביום 15   
ביוני 2017 (אסמכתא: 2017-01-050113) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה) (להלן: "דוח זימון האסיפה מיום 5 ביוני 2017").

2 אשר חל גם על תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל בהתאם לסעיף 272(ג1)(1)(ג) סיפא לחוק החברות.

3 לפרטים אודות מדיניות התגמול המעודכנת של החברה, ראו נספח א' לדוח זימון אסיפה מיום 5 ביוני 2017.
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אישור מתן כתב פטור למנכ"ל .2

בהתאם לסעיף 272(ג)(3) לחוק החברות, ביום 20 ביולי 2017, התכנסה ועדת התגמול4 לדיון מחדש במתן 

כתב הפטור למנכ"ל החברה ובהתנגדות האסיפה הכללית לאישור הנושא הנ"ל והחליטה פה אחד, להמליץ 

לדירקטוריון החברה לאשר את מתן כתב הפטור למנכ"ל החברה. 

ביום 24 ביולי 2017, ולאחר קבלת המלצת ועדת התגמול, התכנס דירקטוריון החברה על מנת לדון מחדש 

במתן כתב הפטור למנכ"ל החברה ובהמלצת ועדת התגמול הגיע להחלטה, לאמץ את המלצת ועדת 

התגמול ולאשר את מתן כתב הפטור וזאת על אף התנגדותה של האסיפה הכללית.

בחינת התנגדותה של האסיפה הכללית .3

עובר למועד האסיפה הכללית, קיימה הנהלת החברה סבב שיחות עם חברת ייעוץ (אשר למיטב ידיעת 

החברה, המליצה ללקוחותיה להתנגד למתן כתב הפטור למנכ"ל החברה), וכן, עם בעלי המניות של 

החברה שהתנגדו למתן כתב הפטור למנכ"ל החברה. טענת המתנגדים הייתה כי הענקת כתב פטור לנושאי 

משרה, עלולה לפגוע בממד ההרתעתי כלפיהם ולמנוע הגשתן של תביעות נגזרות. לעמדתם (משמעות 

הפטור היא כי החברה לא תתבע את נושא המשרה אם הפר את חובת הזהירות).

במסגרת הדיון שקיימו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאחר כינוס האסיפה הכללית, וההערות 

שהתקבלו מחברת הייעוץ ובעלי המניות כאמור, החליטו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה שלא לקבל 

את טענותיהם ולאשר את מתן כתב הפטור.

נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה .4

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה החליטו לאשר את מתן כתב הפטור למנכ"ל החברה וזאת לאחר שבחנו 

ודנו מחדש במתן כתב הפטור, תוך התייחסות לעיקר הסיבות שבגינן, למיטב ידיעת החברה, התנגדו חלק 

מבין בעלי מניות מקרב הציבור, כדלקמן:

ההתחייבות לפטור מקובלת במרבית החברות הציבוריות במשק והיא נועדה לאפשר למנכ"ל החברה  .4.1

סביבת עבודה בטוחה יותר, לפעול בחופשיות ולמלא את תפקידו כראוי ולטובת החברה, בהתחשב 

בסיכונים הכרוכים בכך ובאחריות המוטלת עליו על-פי דין. צוין, כי כתב הפטור עומד כפוף למגבלות 

חוק החברות ולמגבלות נוספות שלקחה על עצמה החברה לאי תחולתו במקרים של עסקאות בעלי 

עניין.

נוסח ותנאי כתב הפטור הניתן על ידי החברה למנכ"ל החברה הינו זהה בין כל הדירקטורים ונושאי  .4.2

המשרה בחברה והינם בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

4 בישיבות ועדת התגמול נכחו כל חברי הועדה. בישיבת דירקטוריון החברה נכחו ה"ה גיל גירון, ירון משורר, אלכס ליפשיץ, דליה 

שאשו, יעקב רז, גדעון באום ופרץ גוזה.
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תנאי כתב הפטור הינם סבירים והוגנים בנסיבות העניין, וזאת, בין היתר, לאור העובדה כי  .4.3

ההתקשרות עומדת במדיניות התגמול של החברה וכן ניתנה למנכ"ל בעבר בהתאם להסכם ההעסקה 

הקודם עמו. 

לאחר שוועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו ודנו מחדש במתן כתב הפטור למנכ"ל החברה, תוך  .4.4

התייחסות לסיבות שלהערכת החברה, היוו את הסיבות להתנגדות בעלי המניות המתנגדים, החליטו 

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאשר את מתן כתב הפטור למנכ"ל החברה והכל מהנימוקים 

שפורטו לעיל וכן מהנימוק שחברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים, כי מתן כתב הפטור 

הינו ראוי, סביר והוגן בנסיבות העניין והולם את טובתה של החברה.

בכבוד רב,

אשדר חברה לבניה בע"מ

ע"י גיל גירון, יו"ר הדירקטוריון 

וע"י אור אריאלי, סמנכ"ל כספים
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