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, וחוק 2001 -ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א  תקנותבהתאם ל מיידי דוח: הנדון

  בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת 1999 -החברות, תשנ"ט 

 הצעה תקנות(להלן: " 2000-"סהתש), רשומה בחברה ערך ניירות של פרטית(הצעה  ערך ניירות לתקנותבהתאם 

 ותנאי תגמול מדיניות בדבר לגילוי בנוגע 2013 ביוני 25 מיום בקשר ערך ניירות רשות הנחיית טיוטת") פרטית

") החברות חוק(להלן :" 1999- "טהתשנהחברות,  וחוק") הרשות הנחיית(להלן: " משרה נושאי של והעסקה כהונה

, בהתאמה, 2014בדצמבר,  21ומיום  2014בנובמבר,  16מיום  החברה ודירקטוריון התגמולועדת  להחלטות ובהמשך

 האסיפה" או" האסיפהמיוחדת של בעלי מניות החברה (להלן: " כללית אסיפה כינוס על הודעה בזאת ניתנת

 תל), 3(קומה  57 אלון יגאל' ברח, החברה במשרדי, 10:00 בשעה, 2015 פברוארב 5, 'ה ביום שתתקיים") הכללית

  "). החברה משרדי(להלן: " אביב

   הכללית האסיפה של יומה סדר על .1

 למעט שינוי ללאהתקשרות החברה בהסכם העסקה חדש עם מנכ"ל החברה, מר ארנון פרידמן,   אישור .1.1

 תקרה קביעתהמחירים לצרכן,  למדדשכר המנכ"ל  של ההצמדה ביטול"ל, המנכ שכר העלאת עם בקשר

להגדרת רווח לפני מס המשמשת לחישוב ותיקונים הבהרות "ל, למנכ נלוות בהוצאות החברה להשתתפות

 הכלהגדרת תקרה למענק המנכ"ל וביטול המענק המינימאלי השנתי למנכ"ל,  השנתי של המנכ"ל, המענק

עם   בקשרהבהרות למדיניות התגמול של החברה  הוספת אישור, וכן, .בחברהבהתאם למדיניות התגמול 

 .להלןש זימוןה בדוח 2.1 בסעיף כמפורטתנאי הכהונה של המנכ"ל 

עם  תנאי הכהונה של המנכ"ל  בקשרלמדיניות התגמול של החברה ותיקונים הבהרות  הוספת אישור .1.1.1.2

 .להלןש זימוןה בדוח 2.2 בסעיף כמפורט

 2,000,000 לרכישת למסחר רשומות לא אופציות 2,000,000 של מהותית פרטית הקצאה אישור .1.2.1.3

  .החברה"ל מנכ, פרידמן ארנון למר, החברה של"א כ.נ., ע"ח ש 1 בנות רגילות מניות

התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, שאינם בעלי  אישור .1.4

בתמורה לפרמיה שנתית בסך  2015ביוני  30ועד  2014ביולי  1השליטה או קרוביהם, לתקופה מיום 

מיליון דולר ארה"ב למקרה ובמצטבר בתקופת  10דולר ארה"ב, בגבולות כיסוי אחריות של עד  15,000

 60,000דולר ארה"ב לאירוע וסך של  35,000ביטוח, והשתתפות עצמית לתביעה עבור החברה בסך של 

דולר ארה"ב בגין תביעות המוגשות בארה"ב ובקנדה. פוליסת הביטוח תהא ניתנת לחידוש ו/או להרחבה 

הפוליסה מעת לעת, בכפוף לקבלת אישור ועדת התגמול טרם החידוש ו/או ההרחבה ובכפוף לכך כי תנאי 

החדשה ו/או המורחבת, אינם שונים באופן מהותי מתנאי הפוליסה הקיימת ושיש בהם כדי להיטיב עם 
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 1 חברה.

1.3.  

  

  שמות בעלי השליטה שיש להם עניין אישי בהתקשרויות ומהות עניין אישי זה  .2

"), חברה ציבורית אשר מניותיה רשומות אשטרום קבוצתבע"מ (להלן: " אשטרוםרואה בקבוצת  החברה

למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, כבעלת השליטה בחברה. למיטב ידיעת החברה, בעלת השליטה 

- ") אשר מחזיקה, בכיונדקוחברה מאוחדת להנדסה ופיתוח בע"מ (להלן: " יונדקוהינה  אשטרום בקבוצת

  ומזכויות ההצבעה בה. וםאשטרהמונפק והנפרע של קבוצת  מהונה 58.65%

הינה חברה פרטית הרשומה בישראל, כאשר הבעלות המלאה בהון המניות  יונדקוידיעת החברה,  למיטב

"). הבעלות בהון המניות מרגןנכסים ואחזקות בע"מ (להלן: " מרגןהמונפק והנפרע שלה רשומה על שם 

) בע"מ, 1977השקעות רנה וחיים גירון (מוחזקים בידי  33.33%) 1הינה כדלקמן: ( מרגןהמונפק והנפרע של 

באמצעות חברות בבעלותם ושליטתם  לוי ודפנה גירון גיל, גירון רנה חברה פרטית בשליטתם המלאה של

) בע"מ, חברה פרטית בשליטתם 1982השקעות נוסבאום בתיה ויחזקאל (מוחזקים בידי  33.33%) 2המלאה; (

 15.31%) 3בבעלותם ושליטתם המלאה; (פרטיות ומיכל זהבי באמצעות חברות  נוסבאום אברהם לאה שלהמ

 ירוןויהודית משורר,  ליפא ) בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של1982השקעות משורר (מוחזקים בידי 

אבן נייר י מוחזקים ביד 10.93%) 4( באמצעות חברות בבעלותם ושליטתם המלאה; משורר וסיגל משורר

באמצעות  לימון(רובין)  ונעמהנחמיה רובין, יורם רובין  ומספריים בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של

) בע"מ, חברה פרטית 1981השקעות מייבלום (מוחזקים בידי  7.10%) 5המלאה; ( ושליטתםחברות בבעלותם 

 המלאה.  ןושליטת ןבאמצעות חברות בבעלות ליפשיץ וורדה מור נורית בשליטתם המלאה של

האמור, למיטב ידיעת החברה, בעלי המניות העשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה, מכוח שיתוף  לאור

בחברה, הינם בעלי השליטה בחברה המפורטים לעיל, בין במישרין  להחזקותיהםפעולה ביניהם בכל הקשור 

יטתם המלאה, קרי ה"ה: רנה גירון, גיל גירון, דפנה לוי, אברהם ובין באמצעות חברות פרטיות בבעלותם ובשל

ויהודית משורר, ירון משורר, סיגל משורר, נחמיה רובין, נעמה (רובין) לימון, יורם  ליפא, מיכל זהבי, נוסבאום

  רובין, נורית מור וורדה ליפשיץ.

למעט  האסיפה של יומה סדר שעל בנושאיםבחברה אין עניין אישי  השליטה לבעלי ,החברה ידיעת למיטב

, אושרה התקשרות החברה 1.4שעל סדר היום מן הטעם שבמועד אישור הדירקטוריון את נושא  1.4בנושא 

לעיל עבור  1.4בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה באותם תנאים המפורטים בסעיף 

) לתקנות החברה (הקלות 5ב(1ה הדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם בהתאם לתקנ

  .2000-בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס

 זה עניין ומהות בהתקשרות אישי עניין לו שיש דירקטור כל של שמו .3

 של החדשההעסקה  בהסכםידיעת החברה, לדירקטורים בחברה אין עניין אישי בהתקשרות  למיטב .3.1

ו/או בהוספת ההבהרות למדיניות  למנכ"ל החברה האופציות בהקצאת/או ו החברה ל"מנכ עם החברה

 .התגמול של החברה

, מר יעקב רז ומר שטיגרידיעת החברה, לדירקטורים הגב' דליה שאשו, מר גדעון באום, מר דורון  למיטב .3.2

לעיל, מן הטעם  1.4עניין אישי באישור התקשרות החברה בפוליסת הביטוח המוצעת בסעיף  גוזהפרץ 

  בין היתר, בעבורם.שהפוליסה הינה, 

  פרטים נוספים בדבר כינוס האסיפה הכללית  .4

 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות .4.1

                                                      
עבור בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה  התקשרותהבאמור כדי לגרוע מחובת החברה לאשר את  אין 1

 בעלי השליטה בחברה או קרוביהם בהתאם להוראות הדין. הנמנים עלהדירקטורים ונושאי המשרה 
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 קולות במניין בהצבעה רגיל רוב הינו לעיל 1.1 ףבסעי המפורטת הההחלט לקבלת הנדרש הרוב .4.1.1

 קולות מכלל רוב ייכללו הכללית באסיפה הרוב קולות במניין) 1: (מאלה אחד יתקיים כי ובלבד

 החדש ההעסקה הסכם באישור אישי עניין בעלי או בחברה שליטה בעלי שאינם המניות בעלי

, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות והוספת ההבהרות למדיניות התגמול

 276האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 

) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 2נויים המחויבים; (לחוק החברות בשי

 ) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה. 1(

 קולות במניין בהצבעה רגיל רוב הינו לעיל 2.1 ףבסעי המפורטת הההחלט לקבלת הנדרש הרוב .4.1.2

 קולות מכלל רוב ייכללו הכללית באסיפה הרוב קולות במניין) 1: (מאלה אחד יתקיים כי ובלבד

 והתיקוניםההבהרות  הוספתב אישי עניין בעלי או בחברה שליטה בעלי שאינם המניות בעלי

, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו התגמול למדיניות

לחוק החברות  276בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 

) לא עלה על 1) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (2בשינויים המחויבים; (

 מכלל זכויות ההצבעה בחברה. שיעור של שני אחוזים 

4.1.1.  

 בהצבעה רגיל רוב הינו לעיל 3.1 ףבסעי המפורטת הההחלט לקבלת הנדרש הרוב .4.1.2.4.1.3

 רוב ייכללו הכללית באסיפה הרוב קולות במניין) 1: (מאלה אחד יתקיים כי ובלבד קולות במניין

הענקת  באישור אישי עניין בעלי או בחברה שליטה בעלי שאינם המניות בעלי קולות מכלל

, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל לדוח הזימון שלהלן) 2.3לניצע (כהגדרתו בסעיף  האופציות

הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי 

) סך קולות המתנגדים מקרב 2לחוק החברות בשינויים המחויבים; ( 276תחולנה הוראות סעיף 

 ) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה. 1לי המניות האמורים בפסקה (בע

ועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה רשאים, במקרים מיוחדים, לאשר את , כי יובהר

למדיניות התגמול ו/או את הענקת והתיקונים ההבהרות הוספת ו/או את הסכם ההעסקה החדש 

, גם אם האסיפה הכללית תתנגד לאישור נושאים אלה ובלבד שוועדת התגמול צעילנ האופציות

ודירקטוריון החברה יחליטו על כך על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שדנו מחדש בהסכם 

למדיניות התגמול ו/או בהענקת האופציות ובחנו בדיון ובתיקונים ההעסקה החדש ובהבהרות 

  ה הכללית.כאמור, בין היתר, את התנגדות האסיפ

שעל סדר יומה של האסיפה  4.1הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף  הרוב .4.1.3.4.1.4

בעלי המניות הנוכחים, בעצמם או באמצעות באי כוחם, ומשתתפים  שלהכללית, הינו רוב רגיל 

  בהצבעה (מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים).

  המועד הקובע לזכאות להצבעה באסיפה הכללית .5

לחוק  182המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפת בעלי המניות, בהתאם לסעיף 

 2014בדצמבר,  28', אאביב בע"מ שיחול ביום -החברות, הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל

  "). הקובע המועד(להלן: "

  הצבעה באמצעות כתב הצבעה .6

ל סדר יומה של האסיפה, רשאים בעלי המניות להצביע באמצעות כתב שע 1.3- ו 1.2, 1.1בנושאים  .6.1

הצבעה. את כתב ההצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו) יש להמציא למשרדי החברה באופן 

שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון  72-שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ

, דהיינו עד לעיל 5ימים לאחר המועד הקובע האמור בסעיף  10נו עד להמצאת הודעות עמדה לחברה הי

  .2015 ינוארב 7ליום 

שעל סדר היום, ואין לשלוח לגביו  1.4יובהר, כי לא ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושא  .6.2
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השליטה בחברה,  ת, בעלאשטרום קבוצתהודעות עמדה לאור המפורט להלן: למיטב ידיעת החברה, 

 המזכויות ההצבעה בה, ולפיכך הינ 76.79%-מהון המניות המונפק של החברה ו 75.44% -בכ המחזיק

שעל סדר היום, אף בהנחה שכל שאר בעלי  1.3שיעור ההחזקות הנדרש לקבלת ההחלטה בנושא  תבעל

-ות עמדה), התשס"והמניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגד. לפיכך, תקנות החברות (הצבעה בכתב והודע

  (א) לתקנות האמורות.2, אינן חלות בנושאים הללו לאור הוראות תקנה 2005

 עיון במסמכים .7

 הצעה לתקנות 6 לתקנה בהתאםת, בעותק של דוח מיידי זה ובכל מסמך והמוצע ותניתן לעיין בנוסח ההחלט

ה', בשעות -, בימים א'03-6374200במשרדי החברה ובתיאום מראש עם מזכירות החברה, בטלפון , פרטית

  ).תהיה(אם  הנדחית האסיפה או האסיפה כינוסהעבודה המקובלות, וזאת עד למועד 

  

  

  בכבוד רב,

  בע"מ אשדר חברה לבניה
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  בע"מ אשדר חברה לבניה

  )( "החברה"

 2000 -תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"סל בהתאם דוח מיידי

    1999 - וחוק החברות, התשנ"ט(להלן: "תקנות הצעה פרטית") 

  מיוחדתבדבר כינוס אסיפה כללית 

  תוכן עניינים

  מבוא

  הכללית סדר יומה של האסיפהעל 

  החברה מנכ"לעם חדש העסקה התקשרות בהסכם אישור  -  חלק א'

  למדיניות התגמול של החברהותיקונים הוספת הבהרות  -חלק ב' 

 הקצאת אופציות למנכ"ל החברה אישור -' ג חלק

  הנושאים שעל סדר יומה של האסיפהפרטים נוספים לעניין  -' ד חלק

 נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה

 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני ועדת התגמול ודירקטוריון החברה 

  שמות בעלי השליטה שיש להם עניין אישי בהתקשרויות ומהות עניין אישי זה 

 זהן ומהות עניי ההתקשרויותאישור שמו של כל דירקטור שיש לו עניין אישי ב

  הכלליתפרטים בדבר כינוס האסיפה  - 'החלק 

  ומועדה מקום כינוס האסיפה הכללית

  פרטים נוספים בדבר האסיפה הכללית

  במסמכים עיון

  נספחים

  עלות תנאי הכהונה של מנכ"ל החברה - נספח א' 

(מסומנת לעומת מדיניות התגמול שאושרה בחברה  חברההמעודכנת של המדיניות התגמול  - נספח ב' 

  )2014בינואר,  1ביום 

  

  בברכה,

  אשדר חברה לבניה בע"מ
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2014 ,בדצמבר 21  
              לכבוד          לכבוד

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

www.isa.gov.il     www.tase.co.il     

  בע"מ לבניה חברה אשדר
  ("החברה")

 2000-"סהתש), רשומה בחברה ערך ניירות של פרטית(הצעה  ערך ניירות תקנותלבהתאם  מיידי דוח

  מיוחדת כללית ובדבר כינוס אסיפה 1999-"טהתשנ, החברות חוקו

 תקנות(להלן: " 2000-"סהתש), רשומה בחברה ערך ניירות של פרטית(הצעה  ערך ניירות תקנותלבהתאם 

בנוגע לגילוי בדבר מדיניות  2013ביוני  25טיוטת הנחיית רשות ניירות ערך בקשר מיום  ")פרטית הצעה

 1999- "טתשנההחברות,  חוקו ")הנחיית הרשות(להלן: "תגמול ותנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה 

 2014בנובמבר,  16מיום  החברה דירקטוריוןו התגמולועדת  תוהחלטל בהמשךו") החברות חוק(להלן :"

של בעלי מניות  מיוחדת כללית אסיפה כינוס על הודעה בזאת ניתנת ,, בהתאמה2014בדצמבר,  21ומיום 

 ,10:00בשעה  ,2015בפברואר  5 ,ה' שתתקיים ביום) "האסיפה הכלליתאו " "האסיפה(להלן: "החברה 

  .")משרדי החברה(להלן: " תל אביב, )3(קומה  57 יגאל אלוןרח' משרדי החברה, בב

 הכללית  על סדר יומה של האסיפה .1

 ללא ,פרידמן ארנון מר, החברה"ל מנכ עם חדש העסקה בהסכם החברה התקשרות אישור .1.1

המחירים  למדדשכר המנכ"ל  של ההצמדה ביטול"ל, המנכ שכר העלאת עם בקשר למעט שינוי

 להגדרתותיקונים  הבהרות ,"ללמנכ נלוות בהוצאות החברה להשתתפות תקרה קביעת, לצרכן

 הגדרת תקרה למענק המנכ"ל "ל,המנכ של השנתי המענק לחישוב המשמשת מס לפני רווח

 וכן, , בחברהבהתאם למדיניות התגמול  הכל, "ללמנכ השנתי המינימאלי המענק ביטולו

עם תנאי כהונת  בקשרלמדיניות התגמול של החברה ותיקונים הבהרות  הוספת אישור .1.1.1.2

 :כדלקמןהמנכ"ל 

 השנתי המענק לחישוב המשמשתהתגמול של החברה  במדיניות"רווח לפני מס"  הגדרתב .א

 משמעו מס לפני הרווח הלפי הבהרה ףתתווס) 1( :הבאים בנטרול הינויצוין כי  "להמנכ של

 מענקים בגין הוצאות ינוטרלו, ממנו אשר מניות החברה לבעלי המיוחס מס לפני הרווח

) אירועים חד פעמיים אשר להערכת 3שינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה; () 2; (."ללמנכ

  2.דירקטוריון החברה אינם קשורים בפעילות החברה

, במדיניות התגמול של החברה תקופה בת שלוש שניםבתיאור מנגנון חישוב המענק על פני   .ב

 .ואילך 2014 2013תתווסף הבהרה לפיה תחילת יישום המנגנון האמור הינה שנת 

 לרכישת למסחר רשומות לא אופציות 2,000,000 שלמהותית  פרטית הקצאה אישור .1.2.1.3

  .החברה"ל מנכ, פרידמן ארנוןלמר  ,החברה של"א כ.נ., ע"ח ש 1 בנות רגילות מניות 2,000,000

התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה,  אישור .1.3.1.4

בתמורה  ,2015ביוני  30ועד  2014ביולי  1, לתקופה מיום או קרוביהם שאינם בעלי השליטה

                                                      
מובהר כי חישוב המענק השנתי למנכ"ל כאמור בפסקה זו, יעשה על בסיס "רווח שמומש", קרי, לרווח לפני מס המשמש  2

לחישוב המענק השנתי של המנכ"ל בשנה מסוימת, יתווספו רווחים ממומשים לחברה שלא הוכרו בדוחות הכספיים 

(כגון רווחים אות, אלא הוכרו בעבר טרם שמומשו המאוחדים של החברה במועד מימושם הלכה למעשה לאור כללי החשבונ

הכספיים לפי שוויו ההוגן תוך שהשינויים בשוויו נזקפו לרווח והפסד באופן שוטף.  בגין מכירת נדל"ן להשקעה שהוצג בדוחות

לכלול אותם בעת  כל עוד הנכס לא מומש, אולם ישהמענק השנתי של המנכ"ל אלו ינוטרלו באופן שוטף לצורך חישוב  רווחים

 מימושו של הנכס), אף אם מימושו חל בתקופות מאוחרות לאלו בהם הכירה החברה ברווח בגין השערוך.
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מיליון דולר  10דולר ארה"ב, בגבולות כיסוי אחריות של עד  15,000לפרמיה שנתית בסך 

במצטבר בתקופת ביטוח, והשתתפות עצמית לתביעה עבור החברה בסך של ארה"ב למקרה ו

דולר ארה"ב בגין תביעות המוגשות בארה"ב  60,000דולר ארה"ב לאירוע וסך של  35,000

פוליסת הביטוח תהא ניתנת לחידוש ו/או להרחבה מעת לעת, בכפוף לקבלת אישור  ובקנדה.

ו/או ההרחבה ובכפוף לכך כי תנאי הפוליסה  טרם החידושודירקטוריון החברה ועדת התגמול 

החדשה ו/או המורחבת, אינם שונים באופן מהותי מתנאי הפוליסה הקיימת ושיש בהם כדי 

  3 להיטיב עם חברה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
עבור התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה האין באמור כדי לגרוע מחובת החברה לאשר את  3

 בעלי השליטה בחברה או קרוביהם בהתאם להוראות הדין. הנמנים עלהדירקטורים ונושאי המשרה 
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  החברה"ל מנכ עם העסקה הסכםב התקשרות אישור - 'א לקח

 ותנאיהן ההתקשרויות עיקרי תיאור .2

מדיניות ל הבהרות הוספתבהסכם העסקה עם מנכ"ל החברה ו החברה התקשרות אישור .2.1

  התגמול של החברה 

  כללי .2.1.1

, אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול 2014 דצמברב 21 ביום

את התקשרות החברה , 2014בדצמבר  21ומיום , 2014 נובמברב 16של החברה מיום 

 -" ו"להמנכ"(להלן:  החברה"ל מנכ, פרידמן ארנון מר עם חדשהעסקה  סכםבה

לעומת הסכם ההעסקה הקיים עמו (להלן: שינוי  ללא, ")החדש ההעסקה הסכם"

 שלההצמדה  ביטולשכר המנכ"ל,  העלאתבקשר עם  למעט") הקיים ההעסקה הסכם"

 ,ל"למנכ נלוות בהוצאות החברה להשתתפות תקרה קביעתלמדד, "ל המנכ שכר

של  השנתי מענקהרווח לפני מס המשמשת לחישוב  הגדרתלותיקונים  הבהרות

לו  וביטול המענק המינימאלי השנתי למנכ"ל תקרה למענק המנכ"ל קביעת "ל,המנכ

 בחברהבהתאם למדיניות התגמול  הכל ,היה זכאי המנכ"ל בהסכם ההעסקה הקיים

שצורפה  2014בינואר,  9כפי שאומצה על פי החלטת האסיפה הכללית של החברה ביום 

-2013-01(אסמכתא מס':  2013בדצמבר  26' לדוח זימון האסיפה מיום אכנספח 

   .")התגמול מדיניות(להלן: " (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה) )108982

" מס לפני"רווח  להגדרתותיקונים  הותהבהרהסכם ההעסקה החדש  כולל, בנוסף

 שלהמענק  חישובמנגנון לפיה  והבהרה"ל המנכ של השנתי המענק לחישוב המשמשת

במקביל, יתווספו , ואילך 2014 2013 שנתמ החלבתוקפו  יהיהעל פני תקופה "ל מנכה

אישור בכפוף למדיניות התגמול של החברה הגדרות המתאימות בל אלה הבהרות

  . להלן 2.2כמפורט בסעיף  "להמנכ עםהחדש הסכם ההעסקה 

  פרטים בדבר הסכם ההעסקה הקיים .2.1.2

"ל ראו דיווח מיידי מיום מנכההחברה עם  שלהקיים בדבר הסכם ההעסקה  לפרטים

 2008בדצמבר,  3מיידי מיום  ודוח) 2014-01-206655(אסמכתא מס':  2008, ביולי 17

  ). הההפני דרך על הכללה מהווה זה ידע) (מ2008-01-343509(אסמכתא מס': 

לפרק ד'  21 לתקנה 2 הערה ראו לתמצית תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל בחברה

(אסמכתא  2014בפברואר,  20שפורסם ביום  2013לדוח התקופתי של החברה לשנת 

 דרך על הכללה מהווה זה ידע(מ") התקופתי הדוח(להלן: ") 2014-01-043966מס': 

  ).הההפני

 וסיומההסכם ההעסקה החדש ב ההעסקה תקופת .2.1.3

. (במשרה מלאה) 2008, בספטמבר 16 מיום החל החברה"ל כמנכ מכהןפרידמן  מר

יהיה החל ממועד אישור אסיפה כללית זו ולתקופה בלתי  החדש ההעסקה הסכם תוקף

 2014, ביוני 1 מיום החל בתוקף יהיה אשר הקבוע השכר עם בקשר(למעט  מוגבלת

 ובכתב מוקדמת בהודעה לסיום ההסכם את להביא רשאי צד כל ).כמפורט להלן

למנכ"ל מראש והודעת החברה חודשים  2 - לחברההמנכ"ל  הודעת. השני לצד שתימסר
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מתן  ללאהחדש  ההעסקה הסכם את. החברה תהא רשאית להביא מראש חודשים 4 -

 ממנו נשללה אם או קלון עמה שיש עבירה, יסודית הפרה שלהודעה מוקדמת במקרים 

   .בהסכם שהוגדרו, הכל בתנאים כפי או מונה לנכסיו כונס נכסים המשפטית הכשרות

   ההסכם כולל תניות סודיות ואי תחרות כמקובל.

, זו כללית אסיפה לאישור המובא החדש ההעסקה בהסכם השינויים יפורטו להלן .2.1.4

 "ל:המנכ עם הקיים ההעסקה להסכם ביחס

  קבוע שכר .2.1.4.1

 1 מיום החלההעסקה החדש קובע, כי למדיניות התגמול, הסכם  בהתאם

"ח ש אלפי 75 של סך על"ל המנכיעמוד שכרו החודשי של  ,2014 ביוני

 יהיה לא החודשי השכר. ")החודשי השכר(להלן: "(שכר בסיס)   (ברוטו)

 .לצרכן המחירים למדד צמוד

  נלווים .2.1.4.2

השתתפות  כיההעסקה החדש קובע  הסכםאם למדיניות התגמול, בהת

 12מקרה על סך של  בכל עלהתהחברה בהחזר ההוצאות הנלוות למנכ"ל לא 

הוצאו  אשרסבירות  הוצאות"ל למנכ מחזירההחברה ( אלפי ש"ח בשנה

 מכשירפרידמן  מרמעמידה לרשות  החברהכמו כן,  .)תפקידו מילויבמסגרת 

בגין שווי הטלפון הנייד  הוצאות .לאינטרנט וחיבור פקס קו, נייד טלפון

  .כ"להמנידי  על משולמותכהגדרתו לצורך מס הכנסה 

 שנתי מענק .2.1.4.3

של  זכאותהסכם ההעסקה החדש אינו כולל , התגמולבהתאם למדיניות  .א

לו זכאי מינימאלי (לפרטים בדבר המענק המינימאלי  למענקהמנכ"ל 

 בסעיף המפורט מיידי דיווח ראוהמנכ"ל על פי הסכם ההעסקה הקיים 

 ).לעיל 2.1.2

"רווח הגדרה של לותיקונים  הותכולל הבהרהסכם ההעסקה החדש   .ב

המשמשת לחישוב המענק השנתי בהסכם ההעסקה הקיים לפני מס" 

לרווח המאוחד באופן בו על פי ההגדרה החדשה, רווח לפני מס יתייחס 

בהתאם לדוחות הכספיים  מניות החברה לפני מס המיוחס לבעלי

) 1( :הבאים בנטרולהמבוקרים של החברה בשנת התגמול הרלוונטית 

שינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה; ) 2; ("להמנכ של למענקים הוצאות

) אירועים חד פעמיים אשר להערכת דירקטוריון החברה אינם 3(

  .קשורים בפעילות החברה

יעשה המענק השנתי למנכ"ל כאמור בפסקה זו, חישוב  מובהר כי  

 המענקרווח לפני מס המשמש לחישוב ל בסיס "רווח שמומש", קרי, לע

לחברה יתווספו רווחים ממומשים  ,מסוימתמנכ"ל בשנה ה לשהשנתי 

במועד מימושם של החברה שלא הוכרו בדוחות הכספיים המאוחדים 

הלכה למעשה לאור כללי החשבונאות, אלא הוכרו בעבר טרם שמומשו 

הכספיים לפי  (כגון רווחים בגין מכירת נדל"ן להשקעה שהוצג בדוחות

שוויו ההוגן תוך שהשינויים בשוויו נזקפו לרווח והפסד באופן שוטף. 

המענק השנתי של אלו ינוטרלו באופן שוטף לצורך חישוב  רווחים

לכלול אותם בעת מימושו של  כל עוד הנכס לא מומש, אולם ישכ"ל המנ
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 ההנכס), אף אם מימושו חל בתקופות מאוחרות לאלו בהם הכיר

   ברווח בגין השערוך.החברה 

מדיניות גם ל יתווספוףתתווסאלה  זוותיקונים  הותהבהר( .ב

 .)להלן 2.2כמפורט בסעיף  התגמול

 חישובל מתייחס החדש ההעסקה הסכם, התגמול למדיניות בהתאם .ג

. בנוסף, הסכם להלן כמפורטתלת שנתי  במנגנון המענקשל  המצטבר

מענק יהיה החל המצטבר של ה חישובההעסקה החדש מבהיר כי ה

 מדיניות התגמוללגם תתווסף זו (הבהרה  ואילך 2014 2013שנת מ

 :)להלן 2.2כמפורט בסעיף 

 בשנה מס לפני הרווח בסיס על המענק יחושב הראשונה בשנה )1(

  ;השוטפת

 המצטבר מס לפני הרווח בסיס על המענק יחושב השנייה בשנה )2(

 בשנה שבוצעו מענק תשלומי בניכוי שקדמה ובשנה השוטפת בשנה

  ;הקודמת

 מס לפני רווח בסיס על המענק יחושב ואילך השלישית בשנה )3(

 המענק סכומי בניכוי, שקדמו והשנתיים השוטפת השנה של מצטבר

 .הקודמות בשנתיים ששולמו

 השוטפת השנה של הממוצע מס לפני והרווח במידה )4(

 תהא לא"ח ש מיליון 17 - מ נמוך לה שקדמו/בשנתיים ובשנה

 .זו בשנה מענק לקבלת זכאות

קובע תקרה לסך  הסכם ההעסקה החדשהתגמול, בהתאם למדיניות  .ד

 מיליון 3 של סך על יעלה לאמקרה,  בכלכך ששל המנכ"ל המענק השנתי 

 "ח.ש

כי ככל קובע  הסכם ההעסקה החדשהתגמול, בהתאם למדיניות  .ה

או חלק ממנו חושב על בסיס של המנכ"ל שיסתבר כי המענק השנתי 

שנים ממועד  3נתונים שהתבררו לאחר מכן כמוטעים תוך פרק זמן של 

את ההפרש העודף בין המנכ"ל תשלום המענק השנתי הרלוונטי, ישיב 

פי הנתונים המעודכנים - הוא זכאי עלהסכום שקיבל לבין הסכום לו 

(תוך שיקלול הפרשים ככל שקיימים בתשלומי וחבויות המס החלים על 

 ידיו).-מר פרידמן ו/או ששולמו על

במקרים  כיקובע  הסכם ההעסקה החדשהתגמול, בהתאם למדיניות  .ו

מסך המענק בגין  10% - בהם סכום ההשבה מתוך המענק השנתי נמוך מ

עדיין מועסק בחברה, לא יידרש המנכ"ל לכך כי אותה שנה, ובכפוף 

להשיבו. כמו כן, השבה כאמור לא תחול במקרה של עדכון או המנכ"ל 

תיקון הדוחות הכספיים כתוצאה משינוי בתקינה החשבונאית או בכללי 

 הדיווח.

 השבת כיקובע  הסכם ההעסקה החדשהתגמול, בהתאם למדיניות  .ז

 בשנה מהמענק קיזוז של בדרך תבוצעעל ידי המנכ"ל הסכומים הנ"ל 

 מתוך במזומן תסולק, ותהיה במידה, והיתרה) שרלוונטי(ככל  העוקבת
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 .חודשים 12- ל בפריסה השכר

 התגמול מדיניותל הוספת הבהרות .2.1.5

המנכ"ל אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה חדש עם  במסגרתכפי שתואר לעיל, 

 מדיניותאת החליטה ועדת התגמול, לאחר שבחנה , המובאת לאישור אסיפה כללית זו

 9התגמול של החברה כפי שאומצה על פי החלטת האסיפה הכללית של החברה ביום 

מדיניות התגמול ל להוסיף הבהרות, להמליץ לדירקטוריון החברה 2014בינואר, 

  : כדלקמן

במדיניות  2הגדרת המונח "רווח לפני מס" כפי שמופיע בסעיף ל הוספת הבהרה .א

רווח לפני מס יתייחס לרווח לפיה המשמשת לחישוב המענק השנתי  התגמול

בהתאם לדוחות הכספיים  מניות החברה המאוחד לפני מס המיוחס לבעלי

 של למענקים הוצאות בנטרולהמבוקרים של החברה בשנת התגמול הרלוונטית 

 ."להמנכ

 החלתלת שנתי יהיה  במנגנוןהשנתי  המענקהמצטבר של  חישובהלפיה  הבהרה .ב

  .ואילך 2013 שנתמ

מדיניות ההבהרות לדירקטוריון החברה אימץ את המלצת ועדת התגמול ולפיכך 

  ת לאישור אסיפה כללית זו.ומובא ,תוהתגמול המוצע

  לדוח זה. 'ב כנספחמצורף  המעודכנתמדיניות התגמול  נוסח

החלטות ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כאמור נתקבלו לאחר שאלו בחנו  כי ,יצוין .2.1.6

 -התשע"ב  ),20מס' תיקון חוק החברות (את העניינים ואת השיקולים הנדרשים לפי 

המנכ"ל, תחומי של  תפקידיו, ובין היתר, פרטים בדבר ")20 תיקון(להלן: " 2012

קודמים המקצועי והניהולי בתפקידים  אחריותו, השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו

המנכ"ל , ונתונים בדבר היחס שבין עלות תנאי הכהונה והעסקה של שמילא המנכ"ל

לעלות השכר של כלל עובדי החברה (בפרט היחס לשכר הממוצע ולשכר החציוני של 

  ., וכן ההבהרות שנדרשו למדיניות התגמולעובדים כאמור)

 בהסכם החברה התקשרות אתהמזומנת על פי דוח זה  האסיפה אישור כייודגש  .2.1.7

 כאישור יראוה, ותאושר ככל, מנכ"ל החברה כמפורט לעיל עם החדש ההעסקה

  .המפורטות לעיל החברה של התגמול מדיניותל הוספת ההבהרות

ת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כאמור נתקבלו לאחר שאלו בחנו החלט כי ,יצוין .2.1.5

 -), התשע"ב 20השיקולים הנדרשים לפי חוק החברות (תיקון מס' את העניינים ואת 

"), ובין היתר, פרטים בדבר תפקידיו של המנכ"ל, תחומי 20 תיקון(להלן: " 2012

אחריותו, השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והניהולי בתפקידים קודמים 

ונה והעסקה של המנכ"ל שמילא המנכ"ל, ונתונים בדבר היחס שבין עלות תנאי הכה

ולשכר החציוני של לעלות השכר של כלל עובדי החברה (בפרט היחס לשכר הממוצע 

  .עובדים כאמור)

 החדש ההעסקה הסכם אישור על נוספים רטיםפ .2.1.8.2.1.6

  .בחברה עניין בעל של משפחה בן אינו"ל המנכ .2.1.8.1.2.1.6.1

 .ציבורית נכדה חברה אינה החברה .2.1.8.2.2.1.6.2
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למועד דוח זה, היחס בין עלות תנאי העסקה והכהונה  נכון .2.1.8.3.2.1.6.3

(ללא האופציות המתוארות הסכם ההעסקה החדש פי  עללמנכ"ל המוצעת 

ואילו היחס בין , 1:19.14השכר הממוצע בחברה הינו  לבין להלן) 2.3בסעיף 

הסכם ההעסקה פי  עללמנכ"ל עלות תנאי העסקה והכהונה המוצעת 

  .1:28השכר החציוני בחברה הינו  לבין ,החדש

למועד דוח זה, היחס בין עלות תנאי העסקה והכהונה  נכון .2.1.8.4.2.1.6.4

למנכ"ל הענקת האופציות הסכם ההעסקה החדש ועל פי למנכ"ל המוצעת 

, 1:20.2לבין השכר הממוצע בחברה הינו  לדוח זה להלן, 2.3כמפורט בסעיף 

הסכם על פי למנכ"ל ואילו היחס בין עלות תנאי העסקה והכהונה המוצעת 

לדוח זה  2.3למנכ"ל כמפורט בסעיף הענקת האופציות ההעסקה החדש ו

 .1:29.6לבין השכר החציוני בחברה הינו להלן, 

עלות  סךל) מקסימלי (מענק שנתיהמשתנה בין הרכיב  היחס .2.1.8.5.2.1.6.5

 הינו הסכם ההעסקה החדשעל פי "ל למנכהמקסימלית התגמול השנתית 

70.3%. 

מקסימלי (מענק שנתי המקסימלי היחס בין הרכיב המשתנה  .2.1.8.6.2.1.6.6

הסכם על פי למנכ"ל המקסימלית סך עלות התגמול השנתית לותגמול הוני) 

לדוח זה  2.3למנכ"ל כמפורט בסעיף הענקת האופציות ו ההעסקה החדש

 .71.8%הינו להלן, 

 וניסיונו מומחיותו, כישוריו, המנכ"לאודות השכלתו של  לפרטים .2.1.8.7.2.1.6.7

 .התקופתי לדוח' ד לפרקא' 26 תקנה ההפניה דרך על ראו, המקצועי

 עלות(במונחי למנכ"ל המפרטת את תנאי ההעסקה המוצעים  לטבלה .2.1.6.8

תקופתיים  דוחותניירות ערך ( לתקנות השישית לתוספת בהתאם) לחברה

המענק  סכומי, לרבות ")הדוחות תקנות(להלן: " 1970 - ומיידיים), התש"ל 

סך ו ,2012 -ו 2013 השנים בגין 2013 -ו 2014 בשניםלמנכ"ל ששולמו 

) לו הייתה בלבד תיאורטי( 2013 -ו 2012המענק לו היה זכאי בשנים 

(ראו סעיף המתוקנת כאמור בדוח זה מיושמת הגדרת "הרווח לפני מס" 

 לדוח זה. 'א נספח ראו (ב) לעיל), 2.1.4.3

 21כי החברה תפרט במסגרת הנתונים המובאים בתקנה  יצוין, .2.1.8.8.2.1.6.9

(ראו סעיף  "הרווח לפני מס"בדוחות התקופתיים שלה נתונים מה היה 

בשנת הדיווח (ב) לעיל) ששימש לחישוב המענק השנתי של המנכ"ל  2.1.4.3

  הרלבנטית. 
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  החברה של התגמול מדיניותלותיקונים הוספת הבהרות  אישור -'ב חלק

 התגמול מדיניותל הבהרותהוספת  .2.2

המנכ"ל אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה חדש עם  במסגרתכפי שתואר לעיל,  .2.2.1

 מדיניותהחליטה ועדת התגמול, לאחר שבחנה את , המובאת לאישור אסיפה כללית זו

 9התגמול של החברה כפי שאומצה על פי החלטת האסיפה הכללית של החברה ביום 

, להמליץ לדירקטוריון החברה להוסיף הבהרות למדיניות התגמול 2014בינואר, 

  : כדלקמן

 2הגדרת המונח "רווח לפני מס" כפי שמופיע בסעיף לותיקונים  ותהוספת הבהר  .א

המשמשת לחישוב המענק השנתי לפיה רווח לפני מס יתייחס במדיניות התגמול 

וחות הכספיים בהתאם לדלרווח המאוחד לפני מס המיוחס לבעלי מניות החברה 

 הוצאות )1: (הבאים בנטרולהמבוקרים של החברה בשנת התגמול הרלוונטית 

) אירועים חד 3שינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה; () 2; ("להמנכ של למענקים

 .פעמיים אשר להערכת דירקטוריון החברה אינם קשורים בפעילות החברה

ל בסיס יעשה עהמענק השנתי למנכ"ל כאמור בפסקה זו, חישוב  מובהר כי 

השנתי של המנכ"ל  "רווח שמומש", קרי, לרווח לפני מס המשמש לחישוב המענק

שלא הוכרו בדוחות הכספיים לחברה יתווספו רווחים ממומשים בשנה מסוימת, 

במועד מימושם הלכה למעשה לאור כללי החשבונאות, של החברה המאוחדים 

(כגון רווחים בגין מכירת נדל"ן להשקעה שהוצג בעבר טרם שמומשו אלא הוכרו 

הכספיים לפי שוויו ההוגן תוך שהשינויים בשוויו נזקפו לרווח והפסד  בדוחות

המענק השנתי של אלו ינוטרלו באופן שוטף לצורך חישוב  באופן שוטף. רווחים

של הנכס), לכלול אותם בעת מימושו  כל עוד הנכס לא מומש, אולם ישהמנכ"ל 

ברווח בגין החברה  האף אם מימושו חל בתקופות מאוחרות לאלו בהם הכיר

 השערוך.

 החלתלת שנתי יהיה  במנגנוןהשנתי  המענקהמצטבר של  חישובהלפיה  הבהרה  .ב

  .ואילך 2014 שנתמ

והתיקונים דירקטוריון החברה אימץ את המלצת ועדת התגמול ולפיכך ההבהרות 

  לאישור אסיפה כללית זו. למדיניות התגמול, מובאות

שאושרה בחברה (מסומנת לעומת מדיניות התגמול  המעודכנתמדיניות התגמול  נוסח

  לדוח זה. 'ב כנספחמצורף  )2014בינואר,  1ביום 

  

   



14  

 למימוש הניתנות החברה"ל למנכ מהותיתאישור הקצאה פרטית  - 'גב' חלק

  החברה למניות

 
   החברה"ל למנכ אופציות הקצאת אישור .2.2.2.3

 כללי

, אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה 2014דצמבר ב 21ביום 

 2,000,000לרכישת  אופציות לא רשומות למסחר 2,000,000הקצאה של , 2014נובמבר ב 16מיום 

, הכל ש"ח ע.נ., כ"א של החברה, למר ארנון פרידמן, מנכ"ל החברה 1מניות רגילות בנות 

כל מימוש של במחיר  ),"הניצע"-ו "מניות המימוש" ,"האופציות(להלן: "וח זה להלן כמפורט בד

 הכל, ")מחיר המימושש"ח, לא צמוד (להלן: " 2.035סך של ב אופציה מבין האופציות המוקצות

לפקודת מס הכנסה  102להוראות מסלול רווח הון באמצעות נאמן, כפי שנקבע בסעיף  בהתאם

כללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות ב") והפקודה(להלן: " 1961- "אהתשכ(נוסח חדש), 

. מימוש האופציות ייעשה באמצעות שימוש במנגנון ")הכללים(להלן: " 2003-לעובדים), התשס"ג

  הניצע.בחירת פי או במימוש מלא ל) Cashless Exerciseמימוש נטו (

 האופציות הקצאת  .2.2.1.2.3.1

מועד ההענקה של האופציות הוא מועד אישור דירקטוריון החברה את  .2.2.1.1.2.3.1.1

האופציות יוקצו  4.")ההענקה מועד(להלן: "הקצאת האופציות כמפורט לעיל 

בסמוך לאחר קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות הרגילות של 

החברה שתנבענה ממימוש האופציות המוצעות (ככל שימומשו), כמו גם 

 932.2.בלת האישורים הנדרשים לביצוע ההקצאה כמפורט בסעיף בכפוף לק

 הסכםהאופציות בינו לבין החברה (להלן: "וחתימת הניצע על הסכם  להלן

 .")ההענקה

מנות שנתיות כמפורט  4 - האופציות המוקצות תהיינה ניתנות למימוש ב .2.2.1.2.2.3.1.2

) תהיינה ניתנות למימוש 25%מן האופציות המוקצות ( 500,000) 1( להלן:

) 25%מן האופציות המוקצות ( 500,000) 2תום שנה ממועד ההענקה; (מהחל 

מן  500,000) 3תהיינה ניתנות למימוש החל מתום שנתיים ממועד ההענקה; (

תום שלוש שנים מ) תהיינה ניתנות למימוש החל 25%האופציות המוקצות (

) תהיינה ניתנות 25%המוקצות (מן האופציות  500,000) 4(; ממועד ההענקה

 .שנים ממועד ההענקהארבע תום מלמימוש החל 

 כמנכ"ל בחברהתהא מותנת העסקתו של הניצע  ,אופציותכל הבשלת  .2.2.1.3.2.3.1.3

 .במועד ההבשלה

 האופציות המוקצות מוצעות לניצע ללא תמורה. .2.2.1.4.2.3.1.4

  כל האופציות תפקענה בתום חמש שנים ממועד ההענקה. .2.2.1.5.2.3.1.5

האופציות יוענקו לנאמן עבור הניצע, יונפקו על שם הנאמן, יופקדו אצל  .2.2.1.6.2.3.1.6

                                                      
אישור לעמדתה  לקבל מנת על המס לרשויות) Rulingכי עובר למועד פרסום דוח זה, פנתה החברה בפנייה מקדמית ( ,יצוין 4

 המס רשויותטרם התקבלה עמדת  .(חלף מועד אישור האסיפה הכללית) הדירקטוריון אישור מועדהינו  ההענקה מועדלפיה 

 הנגזרים המועדים כל, הרי שזה דוח פי על המוזמנת הכללית האסיפה אישור מועדההענקה יהיה  מועדואולם ככל ולעמדתם 

 .מהבהתא יעודכנו), של האופציות הפקיעה ומועדישל האופציות  ההבשלה(מועדי  הענקה ממועד
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 .ההענקה הנאמן, יוחזקו על ידו, ויירשמו על שמו, הכל כמפורט בהסכם

 והן תהוונה מניות 00,000,02כמות מניות המימוש הינה לכל היותר  .2.2.1.7.2.3.1.7

 של והנפרע המונפק בהון בהתחשבו מלא מימוש בהנחת, הקצאתן לאחר

- כמהונה המונפק והנפרע של החברה ו 0.97%-כ, זה דוח למועד נכון החברה

 זכויות ההצבעה בה.מ 0.99%

מניות המימוש, תהיינה שוות בזכויותיהן, לכל דבר ועניין, לזכויות  .2.2.1.8.2.3.1.8

המוקנות למחזיק במניות רגילות של החברה, הקיימות בהון המונפק והנפרע 

כלליות של החברה,  של החברה, לרבות הזכות להשתתף ולהצביע באסיפות

הזכות לקבלת דיבידנדים, הזכות להשתתף בחלוקת מניות הטבה והזכות 

 להשתתף בחלוקת רכוש החברה בעת פירוק.

שער המחיר הממוצע של מעל  %5מחיר המימוש של כל אופציה מהווה  .2.2.1.9.2.3.1.9

 ימי המסחר שקדמו למועד ההענקה שהיה 14 -מניית החברה, בהנעילה של 

  5ש"ח. 1.938(בהתחשב בכל חלוקה פיצול או הנפקת זכויות) 

החלטת סמוך לפני  ,2014דצמבר, ב 18ביום  בבורסה החברה מניתמחיר 

 1.92 היה פרסום דוח זה,הדירקטוריון על ההצעה הפרטית וכן סמוך לפני 

 .6.09% -בזה  . מחיר המימוש גבוה ממחירחש"

) לחוק 5(270בסעיף  זה מונח כהגדרת", מעוניין צד" אינו הניצע .2.2.1.10.2.3.1.10

 .) לתקנות הצעה פרטית2(א)(4ובסעיף  1999- החברות, התשנ"ט

 האופציותתנאי להלן עיקרי  .2.2.2.2.3.2

במקרה של סיום או הפסקה של העסקתו של הניצע בחברה (להלן:  .2.2.2.1.2.3.2.1

אותן אופציות אשר את אך ורק לממש "), יהיה הניצע זכאי סיום ההעסקה"

 טרם מועד סיום ההעסקה כאמור, חלקן, , כולן אומועדי הזכאות בגינן חלפו

 לחברה עד לתום תקופת המימוש, הבכפוף לכך כי הודעת המימוש נמסר

 6.אופציות נוספות כלשהן תפקע במועד זהלממש וזכאותו 

במועד לממש את האופציות אי רשהניצע יהיה על אף האמור לעיל,  .2.2.2.2.2.3.2.2

לאחר ניתוק מעביד במהלך תקופה נוספת  -מאוחר ממועד ניתוק יחסי עובד 

היחסים כאמור, אולם רק ביחס לאופציות אשר הגיע מועד הקנייתן במועד 

ניתוק היחסים, בהתאם לתקופות ההקניה של האופציות, והכל בהתאם 

  למקרים המפורטים להלן:

                                                      
 .2014, בדצמבר 17 ליום עד המסחר ימי 14 של הממוצעשער הנעילה פי חישוב  על 5
, מכל סיבה שהיא, יעבוד או יתן שירותים, במהלך השנה הראשונה שלאחר החברהחדל להיות עובד אשר ניצע במידה וה 6

או במהלך תקופת אי התחרות הקבוע בהסכם ההעסקה של הניצע (כאמור בהסכם ההעסקה סיום יחסי העבודה כאמור, 

בחברה, בתחומי  המתחרה םשל החברה, או יעסוק בתחו מתחרהלהמאוחר,  החדש המובא לאישור אסיפה כללית זו), לפי

מדינת ישראל, יפקעו כל האופציות אשר הוענקו לניצע (בין אם הניצע במועד סיום היחסים היה זכאי לממש חלק מן האופציות 

 ובין אם לאו).
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 7בשל "סיבה"או הפסקת העסקתו של הניצע בחברה במקרה של סיום  )1(

ניצע לממש חלק מן כאמור, היה זכאי הההעסקה (בין אם במועד סיום 

ומניות אשר קיבל הניצע בעת ,  האופציות המוקצות ובין אם לאו)

מימוש האופציה תחולטנה על ידי החברה בתמורה למחיר ששולם על 

 ; ידי הניצע בגין מניות כאמור

 במקרה של סיום או הפסקת העסקתו של הניצע בחברה ללא "סיבה" )2(

ימים  120 קופה של תהיה לניצע זכות לממש את האופציות במשך ת

 ; היחסיםסיום לאחר 

במקרה של סיום או הפסקת העסקתו של הניצע בחברה בשל (חו"ח)  )3(

מוות או נכות של הניצע, תהיה לניצע או ליורשיו החוקיים זכות לממש 

 את האופציות שמועד הקנייתן הגיע;

  8.חיסול או פשיטת רגל של החברהאו פירוק לפני השלמת פעולת   )4(

תקופת המימוש, בכפוף לקבלת כל  במהלך עסקים יום בכל .2.2.2.3.2.3.2.3

האישורים הנדרשים לכך על פי דין, יהא הניצע רשאי לממש את האופציות 

 2.3.2.8בכפוף להוראות הסכם ההענקה ובכפוף להתאמות כמפורט בסעיף 

 בכפוף( אחת מימוש למניית למימוש ניתנת תהיה אופציה כל. להלן

 המפורט נטו המימוש מנגנוןב שימוש לעשות לניצע המוקנית אפשרותל

 .)להלן

המוקצות תהיינה שוות שתנבענה כתוצאה ממימוש האופציות המניות  .2.2.2.4.2.3.2.4

רגילות של מניות זכויות המוקנות למחזיק בל , לכל דבר ועניין,בזכויותיהן

החברה, הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה במועד בו יוקצו 

ה כל זכות הצמדה למניות המימוש עד מובהר, כי לניצע לא תוקנ .האופציות

לעיל. לאחר  2.3.2.1למועד בו מומשו האופציות בהתאם לאמור בסעיף 

תוקנה לניצע כל זכות הצמודה למניות  ,מימושהמימוש האופציות למניות 

המימוש כאמור, ומניות המימוש תהיינה שוות זכויות לכל דבר ועניין 

למניותיה הרגילות של החברה, לרבות הזכות לקבלת דיבידנדים, הזכות 

להשתתפות בחלוקת מניות הטבה או כל חלוקה אחרת, אשר התאריך הקובע 

וש. יצוין, כי כל עוד מניות לאחר מועד המימלקבלתן הינו את הזכות 

המימוש רשומות על שם הנאמן, ישולם סכום הדיבידנד לנאמן (לאחר ניכוי 

בכל מקרה של  מס כדין) וזה יעביר אותו לניצע לאחר ניכוי מס במקור כדין.

חלוקת מניות הטבה במקרה בו מניות המימוש רשומות על שם הנאמן, 

                                                      
הפרה מהותית של הסכם ההעסקה של הניצע או ההתקשרות עם החברה, לרבות אך (א)  :חד מאלהאפירושה כל  סיבה"" 7

בפסק דין בביצוע מעילה, הרשעה בעבירה תחרות; (ב) - מבלי לגרוע, הפרת חובת הסודיות של הניצע והפרת ההתחייבות לאי
) סירוב של גקשורות; ( על החברה ו/או על חברותהשפעה מהותית שיש עמה קלון או כזו המשפיעה גניבה או עבירה אחרת 

הניצע לקיים הוראה סבירה של הממונים עליו, לרבות הדירקטוריון, בקשר עם עסקי החברה ו/או עם עסקי חברות קשורות, 
חובת אמונים כלפי החברה ו/או כלפי חברות קשורות, חובת זהירות או הפרת אשר ניתנת הייתה לביצוע על פי דין; (ד) הפרת 

ודי בנוגע לחברה ו/או לחברות קשורות; (ה) כל מעשה או מחדל (למעט התנהגות בתום לב) אשר לדעתו של לרבות גילוי מידע ס
הדירקטוריון מזיקים באופן משמעותי לחברה ו/או לחברות קשורות; (ו) פיטורין בנסיבות בהן אין הניצע זכאי לפיצויי פיטורין 

 .1963 - כאמור בחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג 
, לניצעמסור החברה הודעה מוקצות שטרם מומשו, תוחלט על פירוקה מרצון של החברה בשעה שקיימות אופציות יו יהה 8

. הבשלתןשטרם מומשו למניות ואשר הגיע מועד המוקצות ימים לממש את האופציות  10לו יהיו ובדבר קבלת ההחלטה כאמור 
 מיידית. תפקענהו למניות עד אותו יום אשר טרם מומשהמוקצות עם חלוף עשרה ימים אלו, כל האופציות 
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בירם לניצע במועד העברת מניות יופקדו מניות ההטבה בידי הנאמן והוא יע

  המימוש לניצע בפועל ובכפוף לניכוי מס כדין ככל שיידרש על פי הדין.

כל עוד מוחזקות מניות המימוש בידי נאמן, ייחשב הנאמן כלפי החברה  .2.2.2.5.2.3.2.5

וכלפי צדדים שלישיים כלשהם כבעל מניות המימוש לכל דבר ועניין, לרבות 

ורך קבלת הודעות מהחברה, והנאמן ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לצ

 יצביע באסיפות הכלליות של החברה על פי ובהתאם להוראות הניצע.

אשר תוקצינה כתוצאה ממימוש האופציות מניות ה לככי יצוין,  .2.2.2.6.2.3.2.6

חברה תירשמנה ע"ש המוקצות על פי דוח זה, ככל שיבוצע מימוש כאמור, 

ים אחרת דרכה או ע"י החברה לרישומ בע"מ לרישומים של בנק הפועלים

 .יוחזקו מניות החברה

לפקודה ולכל הוראות הדין החלות על  102סעיף  להוראות בכפוף .2.2.2.7.2.3.2.7

החברה ו/או על הניצע ולקבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין כאמור, 

מימוש האופציות למניות המימוש, ייעשה ע"י מסירת הודעה בכתב לחברה 

ייקבעו על ידי החברה ובמידת הצורך או לנציג מטעמה, בנוסח ובדרך אשר 

המימוש יהא בתוקף עם קבלת הודעת המימוש בידי החברה  על ידי הנאמן.

ה יפרט הניצע, בין היתר, דעהובו/או נציג מטעמה ותשלום מחיר המימוש. 

את מספר המניות ביחס לאופציה שהניצע מעוניין לממש. על אף האמור, 

האופציות לניצע כי מימוש  דירקטוריון החברה קבע, ביחס להקצאת

באמצעות מנגנון  , בהתאם לבחינת הניצע,ייעשהיכול והאופציות למניות 

שבפועל הניצע לא ישלם לחברה את באופן  )Cashless Exercise(מימוש נטו 

מחיר המימוש, אלא יוקצו לו, כנגד תשלום ערכן הנקוב, מניות בכמות 

 מניותאופציות שימומשו (להלן: "שתשקף את מרכיב ההטבה הגלום באותן 

  "). Cashless מנגנון"-" וההטבה

מובהר, כי הניצע יהיה זכאי לבחור בין מימוש האופציות על פי מנגנון זה 

לבין מימוש האופציות בדרך המימוש הרגילה, ביחס לכל כמות אופציות 

 שהבשילה, כולה או חלקה.

ל פי מנגנון זה בתמורה מספר המניות אשר ניתנות לרכישה על ידי הניצע ע

  :שלהלן הלערכן הנקוב יקבע על פי הנוסח

  

X=Y(A-B)/(A-1) 

Y ;מספר האופציות האמור בהודעת המימוש =  

A  ש"ח ע.נ. ביום המסחר  1= שער הסגירה של מניה רגילה של החברה בת

  שקדם למועד המימוש;

B ;(כפוף להתאמות) מחיר המימוש =  

X ;מספר מניות המימוש החלקי שיוקצו =  

ש"ח ע.נ. (במידה ולא  1וזאת בהנחה שהערך הנקוב של מניית המימוש נותר 

  יותאם מכנה השבר בהתאם);

בכל מקרה, לא תקצה החברה שברי מניה וכל שבר מניה שיתקבל מהחישוב 

הנ"ל או כתוצאה מהוראות סעיף זה, יעוגל (כלפי מעלה או כלפי מטה, לפי 
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  רה) למניה השלמה הקרובה ביותר אלא אם תקבע החברה אחרת.המק

מועד ההמרה יהיה המועד שבו תימסר לחברה הודעת ההמרה בצירוף מחיר 

 מועדההמרה הרלוונטי או הערך הנקוב, כאמור לעיל, לפי העניין (להלן: "

  ").ההמרה

בגין שינויים במבנה ההון של החברה; דיבידנד,  התאמותמגבלות ו .2.2.2.8.2.3.2.8

  מניות הטבה או הנפקת זכויות

למימוש בקרות כל אחד מהאירועים המוזכרים להלן, זכותו של הניצע 

  תהא כפופה להתאמות המפורטות להלן: האופציות המוקצות

בהון המניות המונפק של החברה בדרך של  קרה של שינוימ כלב )1(

, פיצול מניות, איחוד או החלפה של מניות, שינוי הנפקת מניות הטבה

באופן במבנה הון החברה או כל אירוע דומה על ידי או של החברה, 

שהתאריך הקובע לעניין השינויים האמורים בהון המניות של החברה 

יחול לפני תום תקופת המימוש, ובהנחה שהניצע זכאי לממש את 

על ידי הגדלת או הקטנת  המימושמספר מניות יותאם אזי האופציות, 

מספר עם מימוש האופציות במספר המניות שהניצע יהיה זכאי להן 

שהוקצו  להן אילו מימש את כל האופציותזכאי שהניצע היה המניות 

לנאמן עבורו לפי תכנית האופציות והסכם ההענקה (לרבות אלו 

  .שעדיין בחזקת הנאמן) עד ליום המסחר האחרון שלפני יום האקס

של הנפקת זכויות של החברה לבעלי מניותיה, יופחת ביום  במקרה )2(

בגובה סכום השווה  האופציותה"אקס זכויות" מחיר המימוש של 

למרכיב ההטבה, בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים ובכלל זה 

אישור מס הכנסה, ככל שנדרש. לעניין זה, "מרכיב ההטבה" משמעו: 

ביום המסחר האחרון  ההמניה בבורסהיחס שבין שער הנעילה של 

"אקס הבסיס של המניה שער , לבין לפני יום ה"אקס זכויות"

  זכויות".  

ועד הקובע את הזכות אם החברה תחלק דיבידנד במזומן, והמ )3(

") יקדם ליום מימוש של אופציות, היום הקובע": לקבלתו (להלן

לרבות אופציות שטרם הגיע מועד ההקנייה בגינן, יופחת מחיר 

 בסכום הדיבידנד בשקלים. הבסיסיהמימוש 

פציה כאמור, במקרה של התאמת מספר המניות בגין מימוש או

 .רשוםההמניות שעל החברה לשמור בהונה  תתותאם בהתאמה כמו

בע וביום הקלמניות החברה של האופציות מימוש בוצע ילא יובהר, כי 

לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, 

יחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כ"א מבין האירועים הללו, לא

של  "יום האקס"אם חל כמו כן, נקבע כי . ")אירוע חברהלהלן: "

של יבוצע מימוש אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא 

 כאמור. "יום האקס"בהאופציה 

 או שינוי שליטה מכירת נכסי החברה לצד שלישי או מיזוג החברה .2.2.2.9.2.3.2.9

בו עומדת להתבצע מכירה של כל או חלק מהותי של נכסי החברה  רהמקב

לצד שלישי או במקרה בו עומד להתבצע מיזוג של החברה לתוך או עם חברה 
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או במקרה של שינוי שליטה בחברה בות עסקת החלפת מניות אחרת, לר

הצד השלישי ייקראו  (להלן 1968- כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

"), האופציות למניות החברה החברה הממשיכה" -והחברה האחרת 

למניות, בהתאם לכמות המניות מכח כתב האופציה אופציות לתוחלפנה 

או חברת  או חברה בת, או לכל נייר ערך של החברה הרוכשת (שטרם מומש

), אשר חולקו לבעלי המניות של החברה כנגד המניות בנוגע האם שלה

ויבוצעו ההתאמות המתאימות במחיר המימוש למניה, ככל לעסקה כאמור, 

יעמדו  ותהאופצישידרשו, אשר ישקפו אירוע כאמור, וכל יתר תנאי הסכם 

החברה תודיע לניצע על העסקה באופן  .בעינם, לרבות מועדי ההקנייה

) ימים בטרם המועד הקובע 10ברה לנכון לפחות עשרה (ובצורה שתיראה הח

  של העסקה.

להמיר או  לא מסכימה על אף האמור לעיל, במקרה בו החברה הממשיכה

כל האופציות אשר , העסקההקובע של יפקעו במועד  ,להחליף את האופציות

 ידי על שיקבע כפי הולם פיצוי לניצע יינתן ובתמורהטרם מומשו למניות, 

  .החברה דירקטוריון

הניצע יישא בכל חבות מס שתחול בגין מימוש האופציות כאמור, אם וככל 

 שתחול.

 הערך הכלכלי של האופציות המוצעות .2.2.3.2.3.3

והערך הכלכלי הממוצע לכל  "חש 943,379 -כשל האופציות הינו הערך הכלכלי 

שווי ההטבה השנתי לצורך בחינת עמידתו בתקרות . ש"ח 0.47 -אופציה הינו כ

 235,845הקבועות במדיניות התגמול בקשר עם שווי האופציות במועד הענקתן, הינו 

ש"ח, כאשר חישוב השווי כאמור בוצע, כקבוע במדיניות התגמול, באמצעות חלוקת 

שנים (ולא לפי הרישום החשבונאי שנרשם  4שווי ההטבה באופן ליניארי על פני 

מיליון ש"ח, ועומד במגבלה הקבועה  1 -מנמוך בספרים). שווי ההטבה השנתי כאמור 

  בעניין זה במדיניות התגמול.

 דצמברב 21 מיום החברה דירקטוריון החלטת ליום נערךהשווי ההוגן של האופציות 

 שולס אנד בלקך יישום מודל תו ,)2014בדצמבר  17(על פי שער הנעילה מיום  2014

)B&S:כאשר הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הינם כדלקמן ,(   

  בחישוב על פי הממוצע של שער הנעילה של מניית  ;"חש 1.938 -מניה המחיר

הממוצע  הנעילה(שער ימי המסחר שקדמו למועד ההענקה  14 -החברה בבורסה ב

 ); ש"ח 1.938היה  2014בדצמבר  17ימי המסחר עד ליום  14-בת החברה של מניי

  ח;ש 2.035 -מחיר מימוש" 

  1.55% - שיעור ריבית חסרת סיכון; 

 26% -(שנתית) ממוצעת  תקן סטיית ; 

  שנים. 5 - אורך חיי האופציות  

הקצאת האופציות כאמור בדוח זה תחייב את החברה לרשום הוצאה בדוחותיה 

הכספיים, בגובה שווי ההטבה הגלומה באופציות המוצעות בהתאם לכללי 

החשבונאות. ההוצאה תרשם בדוחות הכספיים של החברה על פני תקופת ההבשלה 

צאת של כתבי האופציה ובהתאם לכמות האופציות שצפויה להבשיל כתוצאה מהק
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אלפי ש"ח לשנת  485סך של  האופציות. לפיכך תרשום החברה הוצאות כדלקמן:

ל וסך ש 2017אלפי ש"ח בשנת  136סך של  ,2016אלפי ש"ח בשנת  253סך של ; 2015

 .2018אלפי ש"ח בשנת  45

 המוצעים האופציה בכתבי פעולות ביצוע על הגבלות או מניעות .2.2.4.2.3.4

כמפורט לעיל, האופציות אינן סחירות, והזכות לאופציות הנה אישית  .2.2.4.1.2.3.4.1

ולא ניתן למכור, להמחות, להעביר, לשעבד, למשכן, לעקל או לעשות כל 

ולא יינתנו לגביהן כל ייפוי כח או כתב העברה בין פעולה אחרת באופציות, 

ני על פי צוואה או די אלאאם תוקפם מיידי ובין אם תוקפם בתאריך עתידי, 

הועברו האופציות ו/או מניות המימוש שיתקבלו בגינן מכח צוואה  הירושה.

והוראות הכללים על יורשיו או  102או על פי דין כאמור, יחולו הוראות סעיף 

 נעבריו של הניצע לפי העניין.

לפקודה וכן לפי  102על הניצע יחולו הוראות מסלול רווח הון לפי סעיף  .2.2.4.2.2.3.4.2

תהיינה האופציות ומניות המימוש, מוחזקות  הכללים. בהתאם למסלול זה,

חודשים מיום הקצאתן והפקדתן בידיו  24בידי הנאמן למשך תקופה של 

עבור הניצע, או כל תקופה אחרת, ככל שתיקבע על ידי רשויות המס בישראל 

 בהתאם לתנאי מסלול מיסוי רווח הון באמצעות נאמן.

 102להוראות סעיף האופציות יוקצו לניצע באמצעות הנאמן, בהתאם  .2.2.4.3.2.3.4.3

לפקודה. מסלול המיסוי הראשון שנבחר על ידי החברה עם אימוץ תכנית 

האופציות הינו מסלול רווח הון. כל חבויות המס בגין הקצאת האופציות (בין 

לפקודה ובין אם לאו), המרתן, מכירת מניות  102אם על פי הוראות סעיף 

חיובים אחרים שיצמחו  המימוש, העברת מניות המימוש על שם הניצע ו/או

 לניצע ו/או לנאמן בקשר עם תכנית האופציות, יחולו במלואן על הניצע.

החברה (ו/או הנאמן) לא תישא בנטל המס, ככל שיוטל, בגין ההצעה לניצע 

 ו/או כל הכרוך בהוצאתה לפועל, לא בדרך של גילום ולא בדרך אחרת. 

ניירות ערך, על מכירת המניות תחולנה המגבלות הקבועות בחוק  .2.2.4.4.2.3.4.4

ג 15א עד 15ובתקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים  1968 -התשכ"ח

 כדלקמן: 2000 - לחוק), התש"ס

התקופה בתקופה של שישה חודשים שראשיתם ביום ההקצאה (להלן: " .א

") לא יהיה הניצע רשאי להציע את מניות המימוש תוך כדי הראשונה

ניירות ערך התירה את המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שרשות 

 פרסומו.

במשך תקופה של ששת הרבעונים העוקבים שלאחר תום התקופה  .ב

הראשונה, יהיה הניצע רשאי להציע במסגרת המסחר בבורסה, בלא 

לפרסם תשקיף שהרשות התירה את פרסומו, בכל יום מסחר בבורסה, 

לא יותר מהממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של מניות מסוג 

המימוש, בתקופת שמונת השבועות שקדמו ליום ההצעה, ובלבד  מניות

שהכמות הכוללת המוצעת של מניות המימוש בכל רבעון לא תעלה על 

מן ההון המונפק והנפרע של החברה, ליום ההצעה. לעניין זה "הון  1%

מונפק ונפרע" למעט מניות שינבעו ממימוש ניירות ערך המירים שהוקצו 



21  

 מומשו.עד ליום ההצעה וטרם 

על מכירה מחוץ לבורסה לא יחולו מגבלות בדבר מועדים או כמויות,  .ג

ואולם כל אדם שרכש את מניות המימוש מהניצע שלא על פי תשקיף 

ושלא במהלך המסחר בבורסה, ייכנס בנעליו לעניין קיום הוראות 

 החסימה כאמור בסעיף זה לעיל.

, של בחברה ענייןה בעלי של יהםהחזקות פירוטידיעת החברה, להלן  למיטב .2.2.5.2.3.5

 ובזכויות החברה של והנפרע המונפק בהון, בחברהשאר בעלי המניות  ושלהניצע 

  :בה ההצבעה

  ההקצאה לפני    שם

  החזקה שיעור    

  )דילול(בלא 

  החזקה שיעור

  )מלא(בדילול 

  בהצבעה  בהון  בהצבעה  בהון  אופציות  מניות

  76.79%  75.44%  76.79%  75.44%  -  153,330,565  בע"מ אשטרום קבוצת

 לייזום חברה אשדר

  מ"בע) 1997( ובנייה

3,564,005  -  1.75%  -  1.75%  -  

  0.57%  0.56%  0.57%  0.56%  -  1,148,001  נוסטרו הראל

  6.62%  6.51%  6.62%  6.51%  -  13,226,083  ועמיתים גמל הראל

  2.61%  2.56%  2.61%  2.56%  -  5,203,552  משתתפת כלל

  4.77%  4.68%  4.77%  4.68%  -  9,516,348  ופנסיה גמל כלל

  0.02%  0.02%  0.02%  0.02%  -  32,000  ליפשיץ עמית

  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%  -  6,277  גוגנהיים עומר

  8.62%  8.47%  8.62%  8.47%  -  17,222,424  ציבור

  100%  100%  100%  100%  -  203,249,255  "כסה

  

  

  המוקצות האופציות מימוש ובהנחת ההקצאה לאחר    שם

  החזקה שיעור    

  )דילול(בלא 

  החזקה שיעור

  )מלא(בדילול 

  בהצבעה  בהון  בהצבעה  בהון  אופציות  מניות

  76.02%  74.70%  76.79%  75.44%  -  153,330,565  בע"מ אשטרום קבוצת

 לייזום חברה אשדר

  "מבע) 1997( ובניה

3,564,005  -  1.75%  -  1.74%  -  

  0.57%  0.56%  0.57%  0.56%  -  1,148,001  נוסטרו הראל

  6.56%  6.44%  6.62%  6.51%  -  13,226,083  ועמיתים גמל הראל

  2.58%  2.54%  2.61%  2.56%  -  5,203,552  משתתפת כלל

  4.72%  4.64%  4.77%  4.68%  -  9,516,348  ופנסיה גמל כלל

  0.02%  0.02%  0.02%  0.02%  -  32,000  ליפשיץ עמית

  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%  -  6,277  גוגנהיים עומר

  0.99%  0.97%  -  -  2,000,000  -  פרידמן ארנון

  8.54%  8.39%  8.62%  8.47%  -  17,222,424   ציבור

  100%  100%  100%  100%  2,000,000  203,249,255  "כסה
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  המוקצות האופציות מימוש ובהנחת ההקצאה לאחר    שם

  החזקה שיעור    

  )דילול(בלא 

  החזקה שיעור

  )מלא(בדילול 

  בהצבעה  בהון  בהצבעה  בהון  אופציות  מניות

  %76.02  %74.70  %76.02  %74.70  -  153,330,565  בע"מ אשטרום קבוצת

 לייזום חברה אשדר

  "מבע) 1997( ובניה

3,564,005  -  %1.74  -  %1.74  -  

  %0.57  %0.56  %0.57  %0.56  -  1,148,001  נוסטרו הראל

  %6.56  %6.44  %6.56  %6.44  -  13,226,083  ועמיתים גמל הראל

  %2.58  %2.54  %2.58  %2.54  -  5,203,552  משתתפת כלל

  %4.72  %4.64  %4.72  %4.64  -  9,516,348  ופנסיה גמל כלל

  %0.02  %0.02  %0.02  %0.02  -  32,000  ליפשיץ עמית

  %0.00  %0.00  %0.00  %0.00  -  6,277  גוגנהיים עומר

  %0.99  %0.97  %0.99  %0.97  -  2,000,000  פרידמן ארנון

  %8.54  %8.39  %8.54  %8.39  -  17,222,424   ציבור

  %100  %100  %100  %100  -  203,249,255  "כסה

  

  

  להלן פרטים נוספים הנדרשים בהתייחס להצעה הפרטית כאמור:

 החברה של והנפרע המונפק המניות הון .2.2.6.2.3.6

 -ש"ח, המחולק ל 300,000,000הנו במועד דוח זה, ההון הרשום של החברה 

ההון המונפק . ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה 1רגילות, בנות מניות  300,000,000

מניות רגילות,  203,249,255 -ש"ח המחולק ל 203,249,255הנו והנפרע של החברה 

ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה. אי לכך, קיימות די מניות בהונה הרשום של  1בנות 

  החברה לשם ביצוע ההקצאה נשואת דוח זה.

 בחברה משרה נושא או מהותי תמניו בעל של אישי עניין .2.2.7.2.3.7

, שהינו נושא משרה בחברה, עניין אישי בהקצאת האופציות מר ארנון פרידמןלניצע, 

  המוקצות, שכן הללו מוקצות עבורו.

 התמורה נקבעה שבה הדרך .2.2.8.2.3.8

בין מר פרידמן לבין דירקטוריון החברה משא ומתן לאחר  הקצאת האופציות אושרה

הוצגו מלוא הנתונים  שםדיונים בועדת התגמול ובדירקטוריון החברה, וכן לאחר 

התמורה וסבירות התגמול לניצע (בשים לב לתנאי התגמול של  הרלוונטיים לבחינת

בהתחשב , והניצע המובאים לאישור אסיפה כללית זו כאמור בחלק א' לדוח זה)

  להלן. 3 בשיקולים המפורטים בסעיף

 נדרשים אישורים .2.2.9.2.3.9

בכפוף הינה וכן , זו הקצאת האופציות המוקצות הינה בכפוף לאישור אסיפה כללית 

לרישום למסחר של מניות לניירות ערך בתל אביב בע"מ אישור הבורסה קבלת ל

של האופציות . בנוסף, כפופה ההקצאה המוצעות לניצע במסגרת ההקצאה המימוש

  בין הניצע לבין החברה.ההענקה לחתימה על הסכם 

 בחברה מניות בעלי לבין הניצע בין יםהסכמ .2.2.10.2.3.10
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ולאחר שקיבלה את אישורו  הניצעלמיטב ידיעת החברה, לאחר בדיקה שביצעה עם 

מניות בחברה כל הסכמים בין בכתב ובין בעל פה  בעלילבין  ניצעלכך, הרי שאין בין ה

   בנוגע לרכישה או מכירה של ניירות ערך בחברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה.

 ערך ניירות רשות בידי הוראות ומתן הכללית האסיפה כינוס לעניין םפרטי .2.2.11.2.3.11

  .להלן זה לדוח' ה בחלק כמפורט
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  האסיפה הכללית יוםשעל סדר נושאים הפרטים נוספים לעניין  -ד' חלק 

 נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה .3

החדש עם מר  העסקהה בהסכם ההתקשרות את אישרוהתגמול ודירקטוריון החברה  וועדת .3.1

של מדיניות התגמול ל הוספת הבהרותואת  מר פרידמןלהאופציות  הקצאתאת  כןו פרידמן

 :כדלהלן הטעמים מן' לדוח זה, בהתאמה, ג-ו , ב'א' בחלקיםכמפורט , חברהה

 הענקת וכן החדשההעסקה  הסכםהתגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי  ועדת .3.1.1

 סבירים, הינם כאמורמר פרידמן  שלתנאי כהונתו  כיו החברה לטובת הינם ,האופציות

, מומחיותו, כישוריו, החברה"ל מנככהעניין, וזאת בשים לב לניסיונו  בנסיבות והוגנים

כן  .אחריותו ותחומי תפקידיו, החברה צרכי, הישגיו, העשיר המקצועי ניסיונו, השכלתו

 .האחרונות השנים בשש החברה להצלחתפרידמן  מרניכרת תרומתו המשמעותית של 

יתר רכיבי המוצעת כמו גם המענק ועדת התגמול ודירקטוריון החברה קבעו, כי תקרת  .3.1.2

תנאי האופציות ושווי ההטבה אופציות, הענקת הכן התגמול המוצעים בהסכם ההעסקה ו

דיניות התגמול של הוספת ההבהרות למבכפוף לראויים וו יםסבירהינם  ,של האופציות

  . מדיניות התגמול של החברהאת תואמים החברה כמפורט בדוח זה, הינם 

מר והעסקה של בחנו את היחס בין עלות תנאי הכהונה וועדת התגמול והדירקטוריון,  .3.1.3

כי  ,מצאויוני בחברה וצמוצע והחלבין השכר המ(לרבות שווי הענקת האופציות) פרידמן 

 העבודה יחסי על את המקובל ואין להם השפעה הולמיםסבירים,  הינם יחסים אלו

 בחברה.

ע"י יועץ חיצוני אשר נערך  ,כמו כן, על פי סקר השוואתי באשר לסבירות תנאי ההעסקה .3.1.4

ובהתאם לניסיונם  2013במסגרת הכנת מדיניות התגמול של החברה מחודש דצמבר 

אופי והיקפי פעילות  והיכרותם של חברי ועדת התגמול והדירקטוריון עם חברות בעלות

הינה ראויה וסבירה ויש מר פרידמן , עלה, כי סך עלות השכר של דומים לאלו של החברה

 .בה כדי לתמרץ את המנכ"ל להשגת יעדיה של החברה

, הענקת האופציותמנגנון המענק המוצע ולהערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה,  .3.1.5

ומדיניותה בראייה ארוכת טווח, ויש מקדמים את מטרות החברה, תכנית העבודה שלה 

בתפקידו כמנכ"ל החברה. כן סבורים ועדת התגמול  מר פרידמןלבהם להיות תמריץ ראוי 

לפעול להשאת מר פרידמן לודירקטוריון החברה כי יש בהענקת האופציות משום תמריץ 

וכן  רווחיה של החברה ולקידום יעדיה, כפי שאלו יקבעו על ידי הדירקטוריון מעת לעת,

לקידום תוצאותיה העסקיות, כל זאת בהתחשב במדיניות ניהול הסיכונים של החברה, 

הקורלציה להשאת ערך לבעלי  תמחזק , וכןובהתאם לגודל החברה ואופי פעילותה

  .לאורך זמן המניות של החברה

 למדיניות המוצעות ההבהרות כי, סבורים החברה ודירקטוריון התגמול ועדת חברי .3.1.6

 של טובתה את ותוהולמ העניין בנסיבות וסבירות ראויות בחברה מתהקיי התגמול

 . החברה

, כי התמורה על פי תגמול ודירקטוריון החברההאמור לעיל, מצאו וועדת ה לאורלסיכום, 

הינה הוגנת וסבירה, וכל זאת  , ובכלל זה הענקת האופציות,החדש סכם ההעסקהה

, אופייה , חוסנה, רווחיותהגודלה של החברה באמור לעיל ובהתחשב ב: (א) בהתחשב

היבט ין היתר, במדיניותה ארוכת הטווח של החברה ויעדיה ב; (ב) היקף פעילותהו
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לשמר נושאי משרה מוכשרים ואיכותיים, שהרי העמדת צוות ניהול בכיר ברמה היכולת 

ני גבוהה ובעל מסירות גבוהה לחברה הינו גורם משמעותי בהצלחת בחברה; (ג) נתו

, במסגרת דיוניה בחודשים השוואה שהוצגו בפני וועדת התגמול ודירקטוריון החברה

ופורסמו ע"י חברות ציבוריות בקשר עם תנאי  האחרונים בקשר עם מדיניות התגמול 

לחברות בעלות  הנדל"ן למגוריםבענף  קה המקובלים לבעלי תפקידים דומיםההעס

, סך מאזן, ממוצע הכנסות בשנים שווי שוקמאפיינים דומים לחברה (על פי פרמטרים של 

והענקת האופציות (לרבות תנאי האופציות)  שהסכם ההעסקה(ד) כך  );האחרונות ועוד

) היכרותם של ועדת התגמול ודירקטוריון ה(- ו הינו בהתאם למדיניות התגמול של החברה

  .הפעילות של החברהתחום החברה עם 

 אחריות ביטוח בפוליסת החברה התקשרותאישרו את  החברה ודירקטוריון התגמול ועדת .3.2

 :כדלקמן מטעמים בחברה שליטה בעלי שאינם בחברה משרה ונושאי דירקטורים

בהתאם לחוק החברות, חוק  האחריות דירקטורים ונושאי משרה הינ ביטוח פוליסת .3.2.1

 תקנון החברה ומדיניות התגמול של החברה., 1968 - "חהתשכניירות ערך, 

 נושאידירקטורים ונושאי משרה הינה הגנה מקובלת שניתנות ל אחריות ביטוח פוליסת .3.2.2

 של המשרה לנושאיעל מנת לאפשר  ותחיוני והינה בישראל ציבוריות חברות בקרב משרה

תוך ו שלהם האישית החשיפה מידת הקטנת תוך, החברה לטובת בחופשיות לפעול החברה

ידיעה, כי גם במידה ותיפול שגגה תחת ידם, תוענק להם הגנה, הכול בכפוף למגבלות 

 הדין. 

 בגינה השנתית הפרמיה לרבות, משרה ונושאי לדירקטורים אחריות ביטוח פוליסת תנאי .3.2.3

 הדירקטורים לכלל ביחס כולל ומתן משא במסגרת סוכמו, הביטוחי הכיסוי והיקף

, וקרוביהם השליטה בעלי על הנמנים אלו לרבות, בחברה המכהנים המשרה ונושאי

 ונושאי הדירקטורים כל לגבי זהים והינם החברה של ועיסוקה פעילותה בהיקף בהתחשב

 . בחברה המשרה

 עשויה ואינה שוק בתנאי הינה בחברה משרה ונושאי דירקטורים אחריות ביטוח פוליסת .3.2.4

  . התחייבויותיה או רכושה, החברה רווחיות על מהותי באופן להשפיע

אישור התקשרות האמור לעיל, להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה,  לאור

, כמפורט חידושה ו/או הרחבתהבפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, 

בחברה וזאת  יםדירקטורה אחריות תחומי את תואםו, סביר, ןהוג והינ לעיל, 1.4בסעיף 

  .החברה ובהיקף פעילותה ורווחיותהבהתחשב בגודלה של 

 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני וועדת התגמול ודירקטוריון החברה  .4

, אשר אישרה את 2014בדצמבר  21ומיום  2014נובמבר ב 16ת ועדת התגמול מיום ובישיב .4.1

(דח"צ ויו"ר  יעקב רזחברי הוועדה: ה"ה  כל, השתתפו הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה

(דירקטור דורון שטיגר ומר  , מר גדעון באום (דירקטור בלתי תלוי)(דח"צ) פרץ גוזה, הועדה)

  .בלתי תלוי)

הנושאים שעל סדר יומה של אשר אישרה את  ,2014דצמבר ב 21מיום  בישיבת הדירקטוריון .4.2

גיל גירון (יו"ר הדירקטוריון), מר אברהם  מר"ה ה :הדירקטוריון חברי כלהשתתפו  ,האסיפה

(דירקטור) מר ירון משורר (דירקטור) מר אלכס ליפשיץ (דירקטור), הגב' דליה שאשו  נוסבאום

מר  ,(דירקטור בלתי תלוי) שטיגר(דירקטורית), מר גדעון באום (דירקטור בלתי תלוי), מר דורון 

  ."צ)דח( גוזה"צ) ומר פרץ דחיעקב רז (
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  הות עניין אישי זה ן אישי בהתקשרויות ומיעני הםהשליטה שיש ל יבעל מותש .5

אשר מניותיה "), חברה ציבורית אשטרום קבוצתהחברה רואה בקבוצת אשטרום בע"מ (להלן: "

למיטב ידיעת  .כבעלת השליטה בחברה ,רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

חברה מאוחדת להנדסה ופיתוח בע"מ (להלן:  יונדקוהינה  אשטרוםבקבוצת החברה, בעלת השליטה 

מזכויות ההצבעה המונפק והנפרע של קבוצת אשטרום ו מהונה 58.65%-בכ, מחזיקה אשר") יונדקו"

  .בה

למיטב ידיעת החברה, יונדקו הינה חברה פרטית הרשומה בישראל, כאשר הבעלות המלאה בהון 

"). הבעלות מרגןאחזקות בע"מ (להלן: "המניות המונפק והנפרע שלה רשומה על שם מרגן נכסים ו

השקעות רנה וחיים מוחזקים בידי  33.33%) 1בהון המניות המונפק והנפרע של מרגן הינה כדלקמן: (

באמצעות  רנה גירון, גיל גירון ודפנה לוי) בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של 1977גירון (

השקעות נוסבאום בתיה ויחזקאל בידי  מוחזקים 33.33%) 2; (חברות בבעלותם ושליטתם המלאה

באמצעות חברות  אברהם נוסבאום ומיכל זהבי) בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של 1982(

) בע"מ, חברה פרטית 1982השקעות משורר (מוחזקים בידי  15.31%) 3; (בבעלותם ושליטתם המלאה

באמצעות חברות בבעלותם  ר, ירון משורר וסיגל משורמשורר ליפא ויהודיתבשליטתם המלאה של 

אבן נייר ומספריים בע"מ, חברה פרטית בשליטתם מוחזקים בידי  10.93%) 4( ;ושליטתם המלאה

ושליטתם בבעלותם  באמצעות חברות ונעמה (רובין) לימוןיורם רובין  ,נחמיה רובין המלאה של

) בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה 1981השקעות מייבלום (מוחזקים בידי  7.10%) 5המלאה; (

  המלאה. ןושליטת ןבבעלות באמצעות חברות נורית מור וורדה ליפשיץשל 

לאור האמור, למיטב ידיעת החברה, בעלי המניות העשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה, מכוח 

השליטה בחברה המפורטים שיתוף פעולה ביניהם בכל הקשור להחזקותיהם בחברה, הינם בעלי 

לעיל, בין במישרין ובין באמצעות חברות פרטיות בבעלותם ובשליטתם המלאה, קרי ה"ה: רנה גירון, 

גיל גירון, דפנה לוי, אברהם נוסבאום, מיכל זהבי, ליפא ויהודית משורר, ירון משורר, סיגל משורר, 

  .ורדה ליפשיץו נחמיה רובין, נעמה (רובין) לימון, יורם רובין, נורית מור

 האסיפה של יומה סדר שעל בנושאיםבחברה אין עניין אישי  השליטה לבעלי, החברה ידיעת למיטב

, אושרה 1.4שעל סדר היום מן הטעם שבמועד אישור הדירקטוריון את נושא  1.4למעט בנושא 

התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה באותם תנאים המפורטים 

) 5ב(1לעיל עבור הדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם בהתאם לתקנה  1.4בסעיף 

  .2000 -"ס התשלתקנות החברה (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), 

 ת ומהות עניין זהובהתקשרשמו של כל דירקטור שיש לו עניין אישי  .6

החדש ההעסקה  הסכםבהתקשרות ידיעת החברה, לדירקטורים בחברה אין עניין אישי ב למיטב .6.1

ו/או בהוספת ההבהרות  למנכ"ל החברה האופציות בהקצאת /אוו החברה ל"מנכ עם החברה של

 .למדיניות התגמול של החברה

למיטב ידיעת החברה, לדירקטורים הגב' דליה שאשו, מר גדעון באום, מר דורון שטיגר, מר  .6.2

 ףהחברה בפוליסת הביטוח המוצעת בסעי יעקב רז ומר פרץ גוזה עניין אישי באישור התקשרות

  , בין היתר, בעבורם.מן הטעם שהפוליסה הינהלעיל,  1.3
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 חלק ה'- פרטים נוספים בדבר כינוס האסיפה הכללית

  מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה  .7

  החברה. , במשרדי10:00בשעה  2015בפברואר  5 ,ה' ביוםהאסיפה הכללית תתקיים 

 באמצעות כתב הצבעה  הצבעה .8

שעל סדר יומה של האסיפה, רשאים בעלי המניות להצביע באמצעות  1.3-ו 1.2, 1.1בנושאים  .8.1

כתב הצבעה. את כתב ההצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו) יש להמציא למשרדי 

שעות לפני מועד כינוס  72-החברה באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ

ימים לאחר המועד הקובע  10יפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד האס

  .2015 ינוארב 7, דהיינו עד ליום להלן 10.1האמור בסעיף 

שעל סדר היום, ואין לשלוח  1.4יובהר, כי לא ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושא  .8.2

 ת, בעלאשטרום קבוצתלגביו הודעות עמדה לאור המפורט להלן: למיטב ידיעת החברה, 

מזכויות  76.79%-מהון המניות המונפק של החברה ו 75.44% -בכ ההשליטה בחברה, מחזיק

שעל סדר  1.3שיעור ההחזקות הנדרש לקבלת ההחלטה בנושא  תבעל הההצבעה בה, ולפיכך הינ

יום, אף בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגד. לפיכך, תקנות החברות ה

, אינן חלות בנושאים הללו לאור הוראות תקנה 2005-(הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו

  (א) לתקנות האמורות.2

 ב הנדרש והר .9

לעיל הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות  1.1 ףבסעיהמפורטת  הההחלטהרוב הנדרש לקבלת  .9.1

) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות 1ובלבד כי יתקיים אחד מאלה: (

 הסכם ההעסקה החדש אישורבבעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי 

כלל הקולות של בעלי  , המשתתפים בהצבעה; במנייןוהוספת ההבהרות למדיניות התגמול

המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות 

) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות 2לחוק החברות בשינויים המחויבים; ( 276סעיף 

 ) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.1האמורים בפסקה (

לעיל הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות  1.2 ףהמפורטת בסעי ההרוב הנדרש לקבלת ההחלט  .9.2

) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות 1ובלבד כי יתקיים אחד מאלה: (

באישור הוספת ההבהרות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי 

, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות ניות התגמוללמדיוהתיקונים 

האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 

) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים 2לחוק החברות בשינויים המחויבים; ( 276

 שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.) לא עלה על שיעור של 1בפסקה (

9.1.  

לעיל הינו רוב רגיל בהצבעה במניין  3.1 ףהמפורטת בסעי ההרוב הנדרש לקבלת ההחלט .9.2.9.3

) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל 1קולות ובלבד כי יתקיים אחד מאלה: (

 באישור הענקת האופציותקולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי 

האמורים לא יובאו בחשבון , המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות לניצע

לחוק החברות בשינויים  276קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 

) לא עלה על שיעור 1) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (2המחויבים; (
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 של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה. 

חריה דירקטוריון החברה רשאים, במקרים מיוחדים, לאשר את ועדת התגמול ולא, כי יובהר

והתיקונים ו/או את הוספת ההבהרות  שעל סדר היום) 1.1(נושא החדש הסכם ההעסקה 

שעל  1.3לניצע (נושא  ו/או את הענקת האופציותשעל סדר היום)  1.2למדיניות התגמול (נושא 

ובלבד שוועדת התגמול  אים אלהנוש תתנגד לאישורהכללית גם אם האסיפה , סדר היום)

הסכם בודירקטוריון החברה יחליטו על כך על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שדנו מחדש 

ובחנו בדיון  ו/או בהענקת האופציות למדיניות התגמולובתיקונים החדש ובהבהרות ההעסקה 

  .הכללית כאמור, בין היתר, את התנגדות האסיפה

שעל סדר יומה של האסיפה הכללית,  4.1 ףבסעיהמפורטת  הההחלטהרוב הנדרש לקבלת  .9.3.9.4

 בעלי המניות הנוכחים, בעצמם או באמצעות באי כוחם, ומשתתפים בהצבעהשל  רגיל רובהינו 

  .(מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים)

 הכללית  המועד הקובע לזכאות להצבעה באסיפה .10

, בהתאם לסעיף ת בעלי המניותולהצביע באסיפהמועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף  .10.1

המועד (" 2014 דצמברב 28 הינו בסוף יום המסחר בבורסה שיחול ביום ,לחוק החברות 182

 "). הקובע

, 2000-בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס .10.2

בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות 

שעות  48במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה ימציא לחברה לפחות 

 ר בעלות מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע. לפני מועד האסיפה, אישו

באמצעות כתב  שלוח על ידיאו  באופן אישיכל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה  .10.3

 בכתב שיש להם סמכות לכךכוחו  יבאמינוי ייחתם ע"י הממנה או ע"י כתב . מינוי כמפורט להלן

כתב, חתום כדין בחתימת המוסמך ליתן כתב מינוי או אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי ב

  בשם תאגיד.

 יופקד ע"י עו"ד או מאושר בדרך אחרת להנחת דעת החברה,כתב המינוי או העתק מאושר  .10.4

 . מועד האסיפהשעות לפני  48לפחות  י החברהבמשרד

  מנין חוקי ואסיפה נדחית .11

והמחזיקים ביחד  כוח באלפחות, הנוכחים באסיפה הכללית, בעצמם או ע"י  מניות בעלישני  .11.1

 חברה, מהווים מניין חוקי.ב ההצבעה קולות מכלל 25% לפחות

המניין החוקי האמור, תדחה האסיפה  יימצאאם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא  .11.2

 שיצוין כפי, יותר מאוחר מועד לכל אואותו מקום, באותה שעה וב הבא בשבוע היום לאותו

. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי תוך כאמור חוקי מנין נכח לא בה האסיפה על בהודעה

מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה הנדחית, כי אז כל מספר של בעלי מניות, הנוכחים 

לדון בעניינים בעצמם או על ידי באי כוחם, יהווה מנין חוקי ובעלי המניות הנוכחים יהיו רשאים 

 שלמענם נקראה האסיפה.

  סמכות של רשות ניירות ערך .12

יום ממועד הגשת דוח זה רשאית רשות ניירות ערך או  21, בתוך תקנות הצעה פרטיתלבהתאם  .12.1

") להורות לחברה לתת, בתוך מועד שהרשות תקבע, הסבר, הרשותעובד שהסמיכה לכך ("

 ח זה, וכן להורות לחברה על תיקון דוח זה"דופירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות נשוא 
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  באופן ובמועד שתקבע.  בכל הנוגע להתקשרות זו

, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה כאמור לעיל ניתנה הוראה לתיקון דוח זה .12.2

ימים ממועד פרסום התיקון  35 - ימי עסקים ולא יאוחר מ 3הכללית למועד שיחול לא לפני עבור 

 לדוח זה.

החברה תגיש תיקון על פי הוראה כאמור בדרך שבה מוגש הדו"ח, תשלח אותו לכל בעלי המניות  .12.3

שאליהם נשלח הדו"ח, וכן תפרסם מודעה שבה יפורטו מועד האסיפה, העובדה כי בוצע תיקון 

לדו"ח בהוראת רשות ניירות ערך ועיקרי התיקון, והכל זולת אם הורתה רשות ניירות ערך 

  אחרת.

 אה בדבר דחיית מועד האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.ניתנה הור .12.4

  

  עיון במסמכים .13

 6תקנה לבהתאם ת, בעותק של דוח מיידי זה ובכל מסמך והמוצע ותניתן לעיין בנוסח ההחלט

 ,03-6374200בטלפון  ובתיאום מראש עם מזכירות החברה, במשרדי החברה, לתקנות הצעה פרטית

כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית (אם בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד למועד  ,ה'-בימים א'

  .תהיה)

מ. פירון עורכי הדין ממשרד יהודה גינדי וגל פריידן "ד העו םהינ זההחברה לעניין טיפול בדוח  ינציג

  . 03 - 7540011 פקס: ,03 -7540000, טל': גן-, רמת16ושות', עורכי דין, בית עורק, אבא הלל סילבר 

  

  בכבוד רב,                                            

  בע"מ אשדר חברה לבניה

יו"ר הדירקטוריון , גיל גירוןנחתם ע"י 

  וע"י אור  אריאלי, סמנכ"ל כספים
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   נספח א'
  הדוחותפרטים נוספים בהתאם לתוספת השישית לתקנות 

  
 פרידמן ארנון מר של הקיימים העסקתו תנאי את) לחברה עלות(במונחי  המפרטת טבלה להלן .1

 "ח):ש) (באלפי 2014 לשנת הראשונים החודשים(בתשעת  בחברה

 

 החברה"ל מנכ עם חדש העסקה בהסכם החברה התקשרות את הכללית האסיפה אישור טרם

 תשלום וההעסקה כהונה תנאיהתגמולים מקבל פרטי

 מבוסס

 מניות

 "כסה

 היקף תפקיד שם

 משרה

 החזקה שיעור

 התאגיד בהון

 דמימענקשכר

 ניהול

 אחר

(הוצאות 

, רכב, כלכלה

 )טלפון

 938 - 72 - (**) (*) 866 - 100% "ל מנכ פרידמן  ארנון

את  למפרע לאשר מוצע זה בדוח כמפורט החדש ההעסקה הסכם פי על כי, יובהר. הקיים ההעסקה הסכם פי על(*) 

ככל ותאושר ההעלאה, יעמוד השכר הקבוע של המנכ"ל  .2014, ביוני 1 מיום החל"ל המנכ של הקבוע שכרה העלאת

 אלפי ש"ח. 882, על סך של 2014בספטמבר  30בתשעת החודשים שהסתיימו ביום 

  לדוח זה. 2.1.4.3(**) לפרטים אודות אופן חישוב המענק לו זכאי מנכ"ל החברה, ראו סעיף 

  

 במשך פרידמן ארנון מר של העסקתו תנאי את) לחברה עלותבמונחי ( המפרטת טבלה להלן .2

  זה בדוח כמפורט"ל למנכ האופציות והענקת החדש ההעסקה הסכם פי על שנה של תקופה

   "ח):ש(באלפי 

 האופציות הענקת ואת החברה"ל מנכ עם חדש העסקה בהסכם החברה התקשרות את הכללית האסיפה אישור לאחר

 תשלום וההעסקה כהונה תנאיהתגמולים מקבל פרטי

 מבוסס

 מניות

 "כסה

 היקף תפקיד שם

 משרה

 החזקה שיעור

 התאגיד בהון

 )מלא(בדילול 

 דמי מענקשכר

 ניהול

 אחר

(הוצאות 

, כלכלה

 )טלפון, רכב

 100% "למנכ פרידמן ארנון
(בדילול  0%

 )0.97% מלא
1,174 3,000 (*) - 95 485 (**) 4,754 

הסכום מייצג את תקרת המענק השנתי למנכ"ל ומובא לשם ההמחשה בלבד ואין כל וודאות כי סך המענק  (*)

 2.1.4.3. לפרטים אודות אופן חישוב המענק לו זכאי מנכ"ל החברה, ראו סעיף בתקופה המייצגת יגיע לסכום זה

  לדוח זה.

בשנת הענקה  האופציות בשנת ההענקה הראשונה.מייצג את סכום ההוצאה החשבונאית של להערכת החברה, (**) 

 יותר. הלהיות נמוכ החשבונאית בגין האופציות, צפויה ת ההוצאהעיביוהר  השנייה, השלישית

אלפי ש"ח,  2,465 -אלפי ש"ח ו 655היה  2013 - ו 2012סך המענק לו היה זכאי מר פרידמן בשנים  .3

  בהתאמה.
לו הייתה מיושמת ) בלבד תיאורטי( 2013 - ו 2012סך המענק לו היה זכאי מר פרידמן בשנים  .3.4

אלפי  785היה  (ב) לעיל), 2.1.4.3(ראו סעיף המתוקנת כאמור בדוח זה הגדרת "הרווח לפני מס" 

  .אלפי ש"ח, בהתאמה 1,836 -ש"ח ו
בהקצאה פרטית אופציות אשר הוענקו לו  2,000,000, מימש מר פרידמן 2014באפריל  7ביום  .4.5

 ש"ח ע.נ. כ"א 1מניות רגילות של החברה בנות  1,875,269- , ל2008בחודש נובמבר מהותית 

. באותו מועד, מכר מר פרידמן, את המניות ש"ח 1,875,269ותמורתן שילם לחברה סך של 

   ום בע"מ, בעלת השליטה בחברה.האמורות לקבוצת אשטר
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  משרההמדיניות תגמול נושאי 

  בע"מ באשדר חברה לבניה

  

  

  )2015כפי שתוקנה בחודש פברואר ( 2013 דצמבר 5
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  מבוא

 אשדר חברה לבניהמטרת מסמך זה הינה לתאר ולפרט את מדיניות החברה בנוגע לתגמול נושאי המשרה של 

- ), התשע"ג 20(תיקון מס'  , בהתאם לחוק החברותבין היתר ,, מרכיביו ואופן קביעתו")החברהבע"מ (להלן: "

 ").20 תיקון(להלן: " 2012

מדיניות התגמול הינה כלי בידי החברה אשר במסגרתה תוכל במידת הצורך לתמרץ ולתגמל את נושאי המשרה. 

שאושרו לגביהם באופן פרטני על ידי האורגנים  רכיבי התגמול להם יהיו זכאים נושאי המשרה יהיו אך ורק אלו

  .1המוסמכים לכך בחברה ובכפוף להוראות כל דין

  
  התגמול מדיניות של תוקפה

חוק הוראות שנים בהתאם ל 3למשך  הכללית אסיפהתכנס לתוקפה החל מיום אישורה ע"י המדיניות התגמול 

  .")חוק החברות(להלן: "על תקנותיו כפי שיעודכן מעת לעת  1999-החברות, התשנ"ט

  

שנים וכפי שיידרש מעת לעת ותמליץ  3- לאחת לפחות וועדת התגמול תבחן את מדיניות התגמול ועדכניותה 

 לדירקטוריון החברה על עדכון או הארכת תוקפה וכן תבחן את יישומה.

 

ה מנגנוני תגמול ולמועד אישור מסמך מדיניות תגמול זה, קיימים בחבר 20למועד כניסתו לתוקף של תיקון 

  , אשר החברה מחויבת להם מכוח הסכמי עבודה ו/או הסכמי ניהול שנכרתו.בחברה לנושאי משרה

הכהונה והעסקה של נושאי המשרה בחברה במועד קביעת מדיניות התגמול על ידי דירקטוריון החברה  תנאי

  מדיניות התגמול שתתואר להלן.מ חורגים אינם

  

, הסכמים קיימים חידוש/חדשיםו/או הסכמי ניהול תשאף החברה במסגרת כריתת הסכמי עבודה  כמו כן,

להטמיע וליישם את עקרונות מדיניות התגמול הנכללים להלן, בכפוף לאפשרותה של החברה לחרוג ממדיניות 

  תגמול זו, ככל שיידרש ובכפוף להוראות הדין. 

  האורגנים מוסמכים לאישור תנאי התגמול בחבר

אישור תנאי העסקה ושינויים בתוכניות התגמול של נושאי המשרה במסגרת המדיניות ידונו ויאושרו על ידי 

  בהתאם להוראות כל דין.האורגנים המוסמכים של החברה 

 עקרונות מנחים בעת בניית מדיניות התגמול 

המשרה בחברה  מדיניות התגמול מנסה ככל הניתן לשקף יצירת תמריצים ראויים ומאוזנים לנושאי .1

בהתחשב בין השאר במדיניות ניהול הסיכונים בחברה. מדיניות התגמול מגדירה מבנה תגמול אשר 

                                                 
 
 .בה המשרה לנושאי זכות כל מקנה אינו החברה ידי על התגמול מדיניות אימוץ 1
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מטרתו לתמרץ את נושאי המשרה לפעול להשגת יעדים אשר יקדמו את מטרות החברה, תוכנית העבודה 

ם המשתנים שלה הן בטווח המיידי והן בראיה ארוכת טווח ובכלל זה את היחס הראוי בין הרכיבי

לקבועים מסך חבילת התגמול, וזאת בין היתר על מנת שלא לעודד את נושא המשרה הרלוונטי ללקיחת 

סיכונים שאינן בהתאם למדיניות החברה לעניין זה תוך מתן דגש לאיזון הצורך בשימור נושאי המשרה 

  הבכירים בחברה.

לאור מבנה כוח , בין היתרול החברה, גיוס ושימור מנהלים איכותיים המהווים את הבסיס האיתן לניה .2

, המשך פיתוחה והצלחתה האדם המצומצם של החברה ומעמדם ותפקידם הבכיר של נושאי המשרה

  לאורך זמן.

בקביעת רכיבים משתנים בתנאי כהונה והעסקת נושאי המשרה במדיניות התגמול באה לידי ביטוי  .3

בראיה ארוכת טווח  ,בין היתר ,רווחיהתרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת 

 ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה.

  מדיניות התגמול משקפת התייחסות לגודל החברה ואופי ומורכבות פעילותה. .4

 המדיניות תחול על כלל נושאי המשרה בחברה כהגדרתם בחוק החברות. .5

  מדיניות התגמול 

 כללי

התגמול לנושאי משרה מותאמות לתפקידם ולתחומי אחריותם בחברה וליעדים הניתנים  ככלל, תוכניות

להשגה המוצבים להם במסגרת מילוי תפקידם לצורך קידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה 

 ומדיניותה בראיה ארוכת טווח. 

  :התגמול מדיניותמטרות 

 בראייה ארוכת טווח;, הומדיניות ה, תכניות העבודה שלחברהמטרות ה קידום .א

 של הסיכונים ניהול במדיניות, השאר בין, בהתחשב, המשרה לנושאי ראויים תמריצים יצירת .ב

 ; החברה

 פיתוחה המשך, חברהמנהלים איכותיים המהווים את הבסיס האיתן לניהול ה גיוס ושימור .ג

 .זמן לאורך והצלחתה

 :בין היתר השיקולים הבאים ויילקח משרה ילנושא תנאי כהונה והעסקה קביעת בעת

השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של המועמד לכהונה או ב התחשבות .א

  נושא המשרה המכהן.

הסכמים קודמים עם נושא המשרה בו , תקופת ההעסקהתחומי אחריותבתפקיד, ב התחשבות .ב

 (ככל שלא מדובר בנושא משרה חדש).

 ;הואופי פעילות החברה גודל .ג
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 המלצת הממונה הישיר. .ד

בראייה ארוכת טווח  והכל, הולהשאת רווחי החברה יעדי להשגת המשרה נושא של תרומתו .ה

ככול שלא מדובר בעובד  ,ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה (לעניין רכיבי תגמול משתנים

  ;חדש)

יוצגו בעת אישור תגמול לנושא משרה,  –ומנהליה החברה עובדירמת ההשתכרות של ל יחס .ו

) השכר של 2; (חברה (ככל שרלבנטי)) התגמול של נושאי משרה ברמה דומה ב1נתונים אודות: (

של  החציוני) השכר הממוצע והשכר 3נושא המשרה הקודם באותו תפקיד (ככל שרלבנטי) (

והיחס בין כל אחד מאלה לבין התגמול  החברהועובדי הקבלן המועסקים אצל  החברהעובדי 

בהקשר זה תיבחן השפעת הפער בין תנאי הכהונה של נושאי  –שא המשרה שמוצע לאשר לנו

 . בחברה, על יחסי העבודה החברההמשרה לבין תנאי השכר של שאר העובדים 

חברות דומות  בחברות דומות. בתפקידים דומיםשל נושאי משרה  לרמת ההשתכרותהשוואה  .ז

פעילות ונתונים כספיים רלוונטיים לעניין זה יהיו חברות הדומות לחברה מבחינת אופי וענף ה

כגון שווי שוק, סך מאזן, הכנסות ו/או מכלול פרמטרים אלו בהתאם לאופי, גודל החברה וסוג 

ביחס לחברה עצמה, כך שבקבוצת  מקסימליפרמטר יוגדר טווח  לכלהפעילות שלה. כמו כן, 

ף, החברה תשאף ההשוואה לא יכללו חברות בהן פרמטרים אלו חורגים מהטווח הנ"ל. בנוס

 חברות.  10-לכך שמספר החברות בקבוצת ההשוואה שלה לא יפחת מ

 מצבה הכספי של החברה והמלצותיו של מנכ"ל החברה. .ח

 מדיניות ניהול הסיכונים של החברה כפי שתהיה באותה עת. .ט

 

  

להלן יפורטו קווים מנחים של מדיניות התגמול בחברה כפי שאושרה על ידי וועדת התגמול והדירקטוריון, 

  בכל הנוגע לרכיבי תוכניות התגמול.

  

 קבוע שכר רכיבי .1

באופן  תפקידו בחברה בביצוע משקיע הוא אותו הזמן עבור נושא המשרה את לתגמל נועד – קבוע שכר

 את הגדרת תפקידו ורמת שכר קבוע משקף הן את כישוריו ונסיונו המקצועי של נושא המשרה והן. שוטף

 התפקיד בחברה, לרבות הסמכות והאחריות הנובעות ממנה.  בכירות

  

מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לקבלת  ותוכל לעדכן את שכר החברה -מנכ"ל החברה 

(בסיס החישוב לעדכון שכר יהיה  במצטבר שנים בשלוש 20%לתקרה של  עד האישורים הנדרשים על פי דין,

של המנכ"ל בלבד  שכרו. , ללא הנלוות והסוציאליות)נכון למועד אישור מדיניות התגמול שכר הבסיס ברוטו

 יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן וכל עלייה הנובעת מההצמדה תיחשב כחלק מהשינוי המירבייכול ו

  .שנים, כאמור לעיל 3- המצטבר ל
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(ללא נלוות ₪  50,000לא יעלה על  הבסיסי שכרו החודשי –נושא משרה שאינו מנכ"ל או דירקטור 

  וסוציאליות).

  

  שירותי ניהול

אנוש,  משאבי ניהול ,דירקטורים שרותי קבוצת אשטרום מעניקה לחברה שרותי ניהול הכוללים, בין היתר,

חשבונות ושירותי מחלקת גזברות וכספים  והנהלת חשבות מחלקת, מידע מערכות רכב, שירותי מחלקת

 ").הניהול שירותי(להלן: "

  לשנה.₪ מיליון  4.5סך המשולם ע"י החברה בגין שירותי הניהול לא יעלה על 

לעניין שירותי הדירקטורים הכלולים במסגרת שירותי הניהול יצוין, כי עלות שכר שנתית של יו"ר 

למשרה מלאה. החיוב בפועל יהיה ₪ מיליון  2.5ריון ושל דירקטור מקבוצת השליטה לא תעלה על הדירקטו

לדירקטור ולא  5%- ליו"ר הדירקטוריון ו 20%- בהתאם לחלקיות משרה של כל אחד מהם שלא תפחת מ

  ם לתגמול משתנה.בהתאמה. דירקטורים לא יהיו זכאי 25%- ו 40%תעלה על 

  

במסגרת תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה, נכללים תנאים נלווים והפרשות  – נלווים תנאים

  סוציאליות בהתאם לחוק ולנהוג בחברה.

 מותלהשתקרן ל, הפרשות לתגמולים ולפיצויים והפרשה הבראה, חופשה היתר בין כוללים נלווים תנאים

   .וביטוח מנהלים

לנושא משרה  כמקובל רכב חלף גמול או ודצמ רכב המשרה נושאי של לרשותם תוכל להעמיד החברה

הוצאות  החזרו ,טלפון ,"לאש הוצאות החזר הב המשרה נושאיהחברה רשאית להעניק ל ,כן כמו. בדרגתו

   .אלפי ש"ח בשנה 12של לתקרה עד נוספות נלוות 

התשלום מבוצע , במסגרת הסכם שירותים עם חברה בשליטתם שירותים לחברה המספקים משרה נושאי

 הוצאות החזר(למעט  וההטבות הנלווים התנאים כלל ואתבחשבונית ומכיל בתוכו את השכר הקבוע 

   ).והוצאות נלוות נוספות

התנאים הנלווים ייבחנו ע"י וועדת התגמול והדירקטוריון במסגרת בחינה תקופתית לסך היקף ההוצאות 

   ויעודכנו במידת הצורך.

  

 מענק מבוסס יעדים –תגמול משתנה  .2

את תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה מטרתו של הרכיב המשתנה הינה לשקף ככל הניתן 

  ולהשאת רווחיה, בראיה ארוכת טווח, על פי קריטריונים הניתנים למדידה.

ביצועיו האישיים של נושא המשרה אל מול היעדים להרכיב המשתנה יקבע בהלימה לביצועי החברה ו

 שהוגדרו לו במסגרת מילוי תפקידו. 

קריטריונים הניתנים ממדיניות התגמול של החברה הינה כי ניתן משקל משמעותי לעמידה ביעדים, הנגזרים 

ת . יעדי החברה מבטאים אהחברה של והרב שנתית השנתית העבודה תכניתלמדידה כחלק מיעדי החברה ומ

הצלחת החברה בכללותה למימוש תוכניותיה, את תרומתם של נושאי המשרה להצלחת החברה ואת רצון 

  החברה לתגמל נושאי משרה על עמידה ביעדים אלו. 
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דידים אך לא יעלה על המענק המבוסס על קריטריונים הניתנים למדידה ייגזר ויחושב על בסיס היעדים המ

לנושאי משרה כפופי  משכורות 4למנכ"ל ועד ₪ ליון ימ 3של עד בגובה תקרות המענק השנתיות שהינן 

  .מנכ"ל

  

  מנכ"ל: מענק

   .ליניארי באופן) (כהגדרתו להלן מהרווח לפני מס 2.5%המענק יחושב על בסיס 

בהתאם  לבעלי מניות החברההמיוחס מאוחד לפני מס רווח כ מס חברתי יוגדר לפנירווח  –" מס לפני רווח"

  .של החברה בשנת התגמול הרלוונטית יםהמבוקר יםהכספי ותלדוח

שינוי ) 2; (הוצאות בגין מענקים למנכ"ל) 1הבאים: (כי מהרווח לפני מס, כהגדרתו לעיל, ינוטרלו  ,יובהר

) אירועים חד פעמיים אשר להערכת דירקטוריון החברה אינם קשורים 3בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה; (

  .בפעילות החברה

ב המענק השנתי למנכ"ל כאמור בפסקה זו, יעשה על בסיס "רווח שמומש", קרי, לרווח לפני מובהר כי חישו

מס המשמש לחישוב המענק השנתי של המנכ"ל בשנה מסוימת, יתווספו רווחים ממומשים לחברה שלא 

הוכרו בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה במועד מימושם הלכה למעשה לאור כללי החשבונאות, אלא 

הכספיים לפי שוויו  (כגון רווחים בגין מכירת נדל"ן להשקעה שהוצג בדוחותו בעבר טרם שמומשו הוכר

אלו ינוטרלו באופן שוטף לצורך  ההוגן תוך שהשינויים בשוויו נזקפו לרווח והפסד באופן שוטף. רווחים

לכלול אותם בעת מימושו של הנכס), אף  כל עוד הנכס לא מומש, אולם ישהמענק השנתי של המנכ"ל חישוב 

  אם מימושו חל בתקופות מאוחרות לאלו בהם הכירה החברה ברווח בגין השערוך.

  חישוב המענק יבוצע באופן מצטבר על פני שלוש שנים קלנדאריות כמפורט להלן:

  בשנה הראשונה יחושב המענק על בסיס הרווח לפני מס בשנה השוטפת;

יחושב המענק על בסיס הרווח לפני מס המצטבר בשנה השוטפת ובשנה שקדמה בניכוי תשלומי  בשנה השניה

  שנה הקודמת;גין המענק שבוצעו ב

מצטבר של השנה השוטפת והשנתיים שקדמו, הרווח לפני מס הבשנה השלישית יחושב המענק על בסיס 

  שנתיים הקודמות.גין הבניכוי סכומי המענק ששולמו ב

לא תהא  ₪ מיליון 17 - מ נמוךשנתיים שקדמו לה השנה השוטפת ושל הלפני מס הממוצע במידה והרווח 

  .זו בשנהזכאות לקבלת מענק 

ובשנה שקדמה לה היה רווח ₪ מיליון  30של לפני מס דוגמא להמחשה: בהנחה כי בשנת המדידה יש רווח 

 0.75גובה המענק יהיה  – ₪)מיליון  0.5(ובגין השנה שקדמה שולם בונוס בסך ₪  מיליון 20של לפני מס 

  ₪).מיליון  0.5שנה קודמת בסך של גין בגין שנתיים בניכוי בונוס ששולם ב₪ מיליון  1.25(₪ מיליון 

ם נושא המשרה לא ישיב לחברה כל סכום בגין מענקי –יצויין, כי במידה ובשנה מסוימת אין זכאות למענק 

  שקיבל בשנים שקדמו לשנה זו. הזכאות הינה זכאות מצטברת.
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  .ואילך 2014תחילת יישום המנגנון האמור הינה שנת שנת כי  ,יובהר

  

  :נושאי משרה הכפופים למנכ"ל מענק

 בסיס משכורות 4 ם להיות זכאים למענק עד לגובה שלנושאי המשרה בחברה הכפופים למנכ"ל עשויי

  ברוטו.חודשיות 

  רכיב שיקול הדעת.מרכיב המדיד ומה –המענק יכול לכלול שני מרכיבים 

  באופן הבא:₪ (מיליון  10 מעל לפני מס רווח בכפוף לעמידה ביחושב  מהמענק 80%רכיב המדיד: מה

. עמידה ברווח באותה שנה לא תזכה בתגמולבשנה מסוימת ₪ מיליון  10- הנמוך מלפני מס עמידה ברווח 

עמידה אחת.  בסיס משכורתמענק עד תזכה את נושא המשרה ב₪ מיליון  20ועד ₪ מיליון  10שבין לפני מס 

לפני עמידה ברווח שתי משכורות, מענק עד בתזכה את נושא המשרה ₪ מיליון  20-40בין שלפני מס ברווח 

מעל ל לפני מס ששלוש משכורות. עמידה ברווח מענק עד בתזכה את נושאי המשרה ₪ מיליון  40-60בין שמס 

  (תקרת המענק). משכורות בסיס ברוטו 4מענק עד תזכה את נושאי המשרה ב ₪מיליון  60

רכיב שיקול דעת: הרכיב יהווה חלק שניתן לראותו כלא מהותי מסך המענק לנושא משרה. המענק הנובע מ

 20%על בסיס הרכיב המדיד,  80% –נושא משרה מסך המענק המשולם ל 20%משיקול הדעת לא יעלה על 

  .בגין רכיב שיקול דעת

נושא המשרה לא ישיב לחברה כל סכום בגין מענקים  –יצויין, כי במידה ובשנה מסוימת אין זכאות למענק 

  שקיבל בשנים שקדמו לשנה זו. הזכאות הינה זכאות מצטברת.

  ואילך.  2013מודל התגמול לנושאי משרה כפופי מנכ"ל יחול משנת 

של  מגובהו 50% עד שללהפחתה שבשיקול דעת ועדת התגמול, תהיה סמכות לדירקטוריון החברה, בהמלצת 

, בשים כפוף מנכ"ל (יובהר, כי סעיף זה לא יחול על מנכ"ל החברה) נושא משרה זכאיעשוי להיות לו  המענק

לב ומתוך נימוקים הקשורים לבחינת סבירות המענק שהתקבל מעמידה ביעדים לעומת תרומתו של נושא 

כמו כן, לדירקטוריון תהא . בתקופת חישוב המענק להשגתם ולמצבה העסקי והכספי של החברההמשרה 

  את תשלום המענק לנושא משרה מסוים במקרים של מעילה, הונאה ו/או מנהל שאינו תקין. לבטלהסמכות 

  

 רכיב הוני  –תגמול משתנה  .3

נושאי משרה תוך יצירת קרבת אינטרסים בין נושאי המשרה  תגמול הוני מהווה מנגנון ראוי לשימור ותמרוץ

לבעלי המניות ושמירה ראויה בין שיקולי טווח הקצר לטווח הארוך, בין היתר על ידי קביעת תקופת הבשלה 

מחיר המימוש לא  -  ככל שיוקצו אופציות למניותמלאה ומתן אופציות שאינן בתוך הכסף במועד הענקתן. 

ימי המסחר  14, במהלך בע"מ בתל אביבלניירות ערך חיר הממוצע של מניית החברה בבורסה המיפחת מ

בזכות טבען ארוך הטווח של תוכניות תגמול הוני, הן תומכות ביכולת החברה . שקדמו למועד ההקצאה

  לשמר את מנהליה הבכירים בתפקידם לתקופה ארוכה.
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  .נוספת אופציות לתוכנית באשר פרטניות וכניותת לחברה קיימת לא זה מדיניות מסמך אישור למועד

  יוענק למנכ"ל החברה בלבד. –הוני במידה ויוענק  תגמול

המשתנים ההוניים שאינם מסולקים השווי השנתית של הרכיבים  תקרתבעת קביעת תוכנית תגמול הוני, 

שבו ההוצאה ההונית ש"ח. התקרה השנתית מחושבת באופן  מליון 1במזומן, במועד ההענקתם, הינה בגובה 

  מתפרסת באופן לינארי על פני תקופת ההבשלה.

שנה למנה הראשונה כמו כן, תקופת הבשלה מזערית של רכיבים משתנים הונים בתנאי כהונה והעסקה הינה 

 ., תוך התייחסות לתמריצים ראויים בראייה ארוכת טווחשנים לכל התוכניתוארבע 

האפשרות לקביעת תקרה לשווי המימוש של רכיבים משתנים  ועדת התגמול והדירקטוריון ייבחנו את

  .בעת הענקתם בפועל הוניים שאינם מסולקים במזומן במועד המימוש

  

  מוקדמת והודעהמענק פרישה  .4

עד חודשיים. מנכ"ל החברה יהיה זכאי להודעה זכאים להודעה מוקדמת כפופי מנכ"ל המשרה  נושאי

לפיצויים בהתאם להסכמי כן, זכאים נושאי המשרה בחברה  . כמוחודשים 4מוקדמת שאינה עולה על  

החברה תהיה רשאית שלא להעסיקם  .הקודמים או במקרה של הסכם העסקה חדש על פי דין העסקתם

  בתקופת ההודעה המוקדמת. 

  נושאי המשרה בחברה לא יהיו זכאים למענקי פרישה בקשר לסיום עבודתם בחברה. 

  

 יחס בין רכיבים משתנים וקבועים בחבילת התגמול  .5

   .2השנתי התגמול עלותמסך  80%התגמול המשתנה לא יעלה על  רכיב"ל: למנכ

  משרה.הלנושא  2התגמולעלות מסך  25%: רכיב התגמול המשתנה לא יעלה על נושאי משרה כפופי מנכ"לל

 

 השבת תגמול משתנה במקרה של טעות .6

ככל שיסתבר כי מענק שנתי או חלק ממנו ששולם לנושא משרה חושב על בסיס נתונים שהתבררו לאחר מכן 

שנים ממועד תשלום המענק הרלוונטי, ישיב נושא המשרה את ההפרש העודף  3כמוטעים תוך פרק זמן של 

רשים ככל שקיימים פי הנתונים המעודכנים (תוך שיקלול הפ- בין הסכום שקיבל לבין הסכום לו הוא זכאי על

 ידיו).- ו/או ששולמו על בתשלומי וחבויות המס החלים על נושא משרה

ובכפוף לכך כי נושא  מסך המענק בגין אותה שנה, 10%-במקרים בהם סכום ההשבה מתוך המענק השנתי נמוך מ

 עדכון של הבמקר תחול לא כאמור השבהכמו כן, נושא המשרה להשיבו.  שלא יידר המשרה עדיין מועסק בחברה,

  .הדיווח בכללי או החשבונאית בתקינה משינוי כתוצאה הכספיים הדוחות תיקון או

                                                 
 
  כלל המרכיבים הקבועים והמשתנים. 2
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והיתרה, במידה  (ככל שרלוונטי) השבת הסכומים הנ"ל תבוצע בדרך של קיזוז מהמענק בשנה העוקבת

  חודשים. 12- ותהיה, תסולק במזומן מתוך השכר בפריסה ל

  

 החברה  עובדי של העסקתם לתנאי העסקתו של נושא המשרה תנאי בין היחס .7

את היחס  בעת אישור/ קביעת תנאי כהונה והעסקה לנושאי משרהיבחנו  ודירקטוריון החברה ועדת התגמול

שכר של שאר עובדי החברה (לרבות עובדי עלות בין תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בחברה ל

 ת יחסים אלוהשפעל של העובדים כאמור ויתנו דעתם תוהחציוני תשכר הממוצעעלות קבלן) ובפרט היחס ל

בחברה, סבירותו של שכר הבכירים בחברה לאור סוג החברה, גודלה ותמהיל מצבת  על יחסי העבודה

 .העובדים שלה

כפופי של מנכ"ל החברה ונושאי המשרה  עלות שכרם, היחס בין בחברה התגמול מדיניות אישור למועד נכון

של מנכ"ל עלות שכרם היחס בין ואילו  בהתאמה 2.4:1- ו 7.2:1בחברה הינם  וצעתממוצע עלות הממ מנכ"ל

 וועדת. בהתאמה 3.6:1- ו 10.8:1 בחברה הינם לעלות החציונית  כפופי מנכ"ל החברה ונושאי המשרה

 יחסי על השפעה להם ואין המקובל את הולמים, סבירים הינם אלו יחסיםהתגמול והדירקטוריון, מצאו כי 

  .בחברה העבודה

  

 דירקטורים גמול .8

שנתי וגמול השתתפות זכאים לגמול  יהיו ואינם יו"ר הדירקטוריון השליטה מקבוצת שאינםדירקטורים 

בהתאם לדרגתה של החברה על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול  המרביעל הגמול  ויעלשלא  לישיבה

  "). תקנות הגמול(להלן: " לעת, כפי שיתוקנו מעת 2000- ס"והוצאות דירקטור חיצוני), התש

  

  וביטוח שיפוי, פטור .9

) עשוי להיות זכאי, ים, יו"ר דירקטוריון ודירקטורים מקבוצת השליטהנושא משרה בחברה (לרבות דירקטור

בנוסף לחבילת התגמול כאמור במדיניות תגמול זו, וכפוף לאישור האורגנים המוסמכים לכך בחברה, 

, והכל כפוף על פי הנהוג בחברה הסדרי שיפוי בגין אחריותם כנושאי משרהולביטוח אחריות נושא משרה 

  .ותקנון החברה להוראות כל דין

 

 

  

 



 

 

  

   "מבע יהאשדר חברה לבנ

  ("החברה")

  2005 –כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו 

  חלק ראשון

 בע"מ. האשדר חברה לבני: שמה של החברה .1

  לכינוסההמועד והמקום  ,סוג האסיפה הכללית .2

האסיפה או " "האסיפההחברה (להלן: "של של בעלי מניות  מיוחדתאסיפה כללית 

, במשרדי החברה, ברח' 10:00, בשעה 2015 פברוארב 5, 'הביום ). האסיפה תתכנס "הכללית

  ").החברה משרדי(להלן: "), תל אביב 3(קומה  57יגאל אלון 

 ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה הםשעל סדר היום אשר לגבי יםפירוט הנושא .3

התקשרות החברה בהסכם העסקה חדש עם מנכ"ל החברה, מר ארנון פרידמן,   אישור .3.1

 למדדשכר המנכ"ל  של ההצמדה ביטול"ל, המנכ שכר העלאת עם בקשר למעט שינוי ללא

הבהרות "ל, למנכ נלוות בהוצאות החברה להשתתפות תקרה קביעתהמחירים לצרכן, 

הגדרת להגדרת רווח לפני מס המשמשת לחישוב המענק השנתי של המנכ"ל, ותיקונים 

בהתאם למדיניות  הכלתקרה למענק המנכ"ל וביטול המענק המינימאלי השנתי למנכ"ל, 

  .בחברההתגמול 

עם   בקשרלמדיניות התגמול של החברה ותיקונים הבהרות  הוספת אישורוכן,   .3.1.3.2

  .תנאי הכהונה של המנכ"ל

 ,אופציות לא רשומות למסחר 2,000,000רטית מהותית של אישור הקצאה פ .3.2.3.3

ש"ח ע.נ., כ"א של החברה, למר ארנון פרידמן,  1מניות רגילות בנות  2,000,000 לרכישת

  מנכ"ל החברה.

 ת והמוצע ותבנוסח המלא של ההחלטהמועד והשעה שניתן לעיין  .4

, במשרדי החברה ובתיאום מראש עם תוהמוצע ותניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלט

ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד -, בימים א'03-6374200מזכירות החברה, בטלפון 

  למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית (אם תהיה).

 הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה הכללית .5

 במניין בהצבעה רגיל רוב הינו לעיל 13. ףבסעי המפורטת הההחלט לקבלת הנדרש הרוב .5.1

 ייכללו הכללית באסיפה הרוב קולות במניין) 1: (מאלה אחד יתקיים כי ובלבד קולות

 באישור אישי עניין בעלי או בחברה שליטה בעלי שאינם המניות בעלי קולות מכלל רוב

, המשתתפים בהצבעה; והוספת ההבהרות למדיניות התגמול הסכם ההעסקה החדש



 

 

המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי  במניין כלל הקולות של בעלי

) 2לחוק החברות בשינויים המחויבים; ( 276שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 

) לא עלה על שיעור של שני 1סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (

 אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

 בהצבעה רגיל רוב הינו לעיל 3.2 ףבסעי המפורטת הההחלט לקבלת הנדרש הרוב .5.1.5.2

 הכללית באסיפה הרוב קולות במניין) 1: (מאלה אחד יתקיים כי ובלבד קולות במניין

 אישי עניין בעלי או בחברה שליטה בעלי שאינם המניות בעלי קולות מכלל רוב ייכללו

בהצבעה; במניין כלל , המשתתפים למדיניות התגמולוהתיקונים בהוספת ההבהרות 

הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו 

) סך קולות 2לחוק החברות בשינויים המחויבים; ( 276עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 

) לא עלה על שיעור של שני אחוזים 1המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (

  ההצבעה בחברה. מכלל זכויות

 רגיל רוב הינו לעיל 3.3.23  ףבסעי המפורטת הההחלט לקבלת הנדרש הרוב .5.2.5.3

 באסיפה הרוב קולות במניין) 1: (מאלה אחד יתקיים כי ובלבד קולות במניין בהצבעה

 עניין בעלי או בחברה שליטה בעלי שאינם המניות בעלי קולות מכלל רוב ייכללו הכללית

, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של לניצע האופציותהענקת  באישור אישי

בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי 

) סך קולות המתנגדים 2לחוק החברות בשינויים המחויבים; ( 276תחולנה הוראות סעיף 

של שני אחוזים מכלל זכויות ) לא עלה על שיעור 1מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (

 ההצבעה בחברה. 

ועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה רשאים, במקרים מיוחדים, לאשר את , כי יובהר

למדיניות התגמול ו/או את והתיקונים הסכם ההעסקה החדש ו/או את הוספת ההבהרות 

הענקת האופציות לניצע, גם אם האסיפה הכללית תתנגד לאישור נושאים אלה ובלבד 

שוועדת התגמול ודירקטוריון החברה יחליטו על כך על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שדנו 

למדיניות התגמול ו/או בהענקת ובתיקונים מחדש בהסכם ההעסקה החדש ובהבהרות 

  בחנו בדיון כאמור, בין היתר, את התנגדות האסיפה הכללית.האופציות ו

  

לעיל, מוקצה  3.1-3.3לכתב הצבעה זה, בהצבעה בנושאים המפורטים בסעיפים  חלק ב'ב

אישי וכן מאפיין אחר של בעל המניות. יובהר, כי  עניין של קיומו או היעדרומקום לסימון 

 לא האישי, העניין מהות את תיאר ולאמי שסימן "כן"  או לעיל האמור את סימן שלא מי

  הקולות. במניין הצבעתו תבוא

 תוקף כתב ההצבעה .6

המסמכים הבאים והוא הומצא לחברה (לרבות לו  פוכתב ההצבעה יהיה בתוקף רק אם צור

  לפני מועד האסיפה: שעות 72עד באמצעות דואר רשום) 

(דהיינו: מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר הבורסה ואותן מניות  בעל מניות לא רשום

נדרש להמציא  –נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) 

  .לחברה אישור בעלות



 

 

נדרש להמציא  –) החברהבמרשם בעלי המניות של רשום הבעל מניות ( בעל מניות רשום

  או תעודת התאגדות. צילום תעודת זהות, דרכון

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

הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו,  "מועד ההמצאה"לעניין זה 

   למשרדי החברה.

 נטרנט.החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האי .7

  מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה .8

 .), תל אביב3(קומה  57יגאל אלון , ברח' משרדי החברה

  המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה .9

  .2015ינואר ב 7יום יאוחר מלא דהיינו עד  ימים לאחר המועד הקובע, 10עד 

  המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה .10

  .2015ינואר ב 24 15ימים קודם למועד האסיפה, דהיינו, לפחות עד יום  12לפחות 

 עמדה:השמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות  י האינטרנטכתובת ההפצה של אתר .11

   .www.magna.isa.gov.il ניירות ערך: אתר ההפצה של רשות 

: ")הבורסה(להלן: " אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

http://maya.tase.co.il.  

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח  .12

 בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

קישורית לנוסח כתב ההצבעה  בלא תמורה אלקטרוניבדואר בעל מניות לא רשום זכאי לקבל  .13

אלא חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, את וכתבי העמדה, באתר ההפצה מ

אם כן הוא הודיע לחבר הבורסה, כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא 

הצבעה תחול גם  הודעתו לעניין כתבימעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. 

  לעניין קבלת הודעות עמדה.

או יותר מסך כל זכויות ההצבעה  5%בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה  .14

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

ין בכתבי ההצבעה כמפורט לחוק החברות, זכאי לעי 268כהגדרתו בסעיף  ,בעל שליטה בחברה

  . 2005 –(הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו החברות  לתקנות 10בתקנה 

 נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, 5%כמות המניות המהווה 

   .ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה 1 בנות מניות 9,984,263הינה: 

 יזכויות ההצבעה בחברה, שאינן מוחזקות בידי בעלמסך כל  5%כמות המניות המהווה 

ש"ח  1בנות  רגילות מניות 2,315,820 הינה הצבעה זה, נכון ליום פרסום כתב שליטה בחברה, 

   .ע.נ. כל אחת של החברה

שעל סדר יומה של האסיפה, לרבות  זה, ייתכן ויהיו שינויים בנושא לאחר פרסום כתב הצבעה .15

הוספת נושאים לסדר היום וכן, עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום 

העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה (ככל ויהיו שינויים בסדר היום ו/או 



 

 

אינטרנט של יתפרסמו הודעות עמדה כאמור) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר ה

 לעיל.  11הבורסה המפורטים בסעיף 

היה ותתבקש הוספת נושא לסדר יומה של האסיפה על ידי בעל מניות בחברה ודירקטוריון  .16

החברה יחליט כי נושא זה מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תפרסם החברה הודעה 

חר, עד יום פרסום מתוקנת על זימון אסיפה כללית זו ותפרסם כתב הצבעה מתוקן, לכל המאו

  ההודעה המתוקנת כאמור.

  

  בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בחלק השני לכתב הצבעה זה

   



 

 

  בע"מ האשדר חברה לבני

  ("החברה")

   2005 –לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו  כתב הצבעה

  בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת  2015 ינוארב 26בקשר עם דיווח מיידי של החברה מיום 

  חלק שני

  בע"מ האשדר חברה לבני: שם החברה
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  .מיוחדת: סוג האסיפה
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  :המניותפרטי בעלי 

  . מספר זהות: ___________________2______________________     : ותהמנישם בעל . 1

  . אם בעל המניות הוא תאגיד 4  .אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית3

  
  מספר דרכון: ___________________

  
  מספר תאגיד: __________________

  
  המדינה שבה הוצא: ______________

  
  מדינת ההתאגדות: __________________

  
  בתוקף עד: ____________________

  

  :אופן ההצבעה

, בעל עניין בעל שליטההאם אתה    )1אופן ההצבעה ( הנושא שעל סדר היום

, נושא משרה בכירה או חלטהאישי בה

  )2( משקיע מוסדי

  לא  כן*  נמנע נגד בעד

אישור התקשרות החברה  -  3.1נושא 

בהסכם העסקה חדש עם מנכ"ל החברה, 

  .ארנון פרידמןמר 

          

הבהרות  הוספת אישור - 3.2נושא 

למדיניות התגמול של החברה ותיקונים 

  .עם  תנאי הכהונה של המנכ"ל בקשר

          

אישור הקצאה פרטית מהותית  -  3.3נושא 

לרכישת  אופציות לא רשומות למסחר של

ארנון למר מניות רגילות של החברה 

          



 

 

  , מנכ"ל החברה.פרידמן

  .בהמשך במקום המיועד לכך מתחת לטבלהפרט נא   (*)

  הצבעה באותו נושא.מאי סימון יחשב כהימנעות   ) 1(

  הצבעתו לא תבוא במנין. ,בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט  )2(

  שעל סדר היום אודות עניין אישי באישור ההחלטה יםפרט

ירה או משקיע , נושא משרה בכבעל עניין אישי בהחלטהבעל שליטה, פרטים בקשר עם היותי 

   :שעל סדר היום נושאיםהמוסדי בקשר עם 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

  

  _חתימה: _______________      תאריך: __________________

כתב  –) לחוק החברות) 1(177לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 

  הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום  –לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה 

  .תעודות זהות/דרכון/תעודת התאגדות

  


