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  מיוחדת כללית בדבר כינוס אסיפה מיידידוח הנדון: 

 תקופתיים דוחות תקנות(להלן: " 1970-"להתש), ומיידיים תקופתיים(דוחות  ערך ניירות לתקנותבהתאם 

 כללית אסיפה כינוס על הודעה בזאת ניתנת"), החברות חוק(להלן :" 1999-"טתשנ, החברות וחוק") ומיידיים

 אוקטוברב 11', א ביום") שתתקיים הכללית האסיפה" או" האסיפה(להלן: " החברה מניות בעלי של מיוחדת

  .")החברה משרדי(להלן: " תל אביב ,2קומה  ,57יגאל אלון החברה ברח'  משרדי, ב10:00, בשעה 2015

 הכללית  על סדר יומה של האסיפה .1

 3) של שנייהכדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (כהונה  יעקב רזהארכת כהונתו של מר  .1.1

 . 2015באוקטובר,  18שנים שתחילתה ביום 

 1 ולסעיף לחוק החברות 241המועמד להארכת כהונה כדירקטור חיצוני בהתאם לסעיף ת הצהר

) מצורפת 2010 -לתקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע

  לזימון אסיפה זה.

) לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים, בנוגע למר 10ב(36ו 26אודות הפרטים הדרושים לפי תקנות 

ה כדירקטור נספח א' להצהרת המועמד להארכת כהונ, שכהונתו מובאת לחידוש, ראו יעקב רז

  חיצוני.

מר ובהתאם להצהרה שמסר, כי  ווכישורי וניסיונ, והשכלת לאור, וקבע בחן החברה דירקטוריון

בתקנות  בהתאם לתנאים ולמבחנים הקבועים מומחיות חשבונאית ופיננסיתבעל  והיניעקב רז 

כשירות  החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל

  .2005-מקצועית), תשס"ו

לגמול שנתי וגמול השתתפות לישיבה יעקב רז עם מינויו כדירקטור חיצוני בחברה, יהיה זכאי מר 

- בגובה הסכום הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס

") בהתאם לדרגת החברה כפי שתהא מעת לעת. למען הסר ספק, יובהר הגמול תקנות(להלן: " 2000

אינו מובא לאישור האסיפה יעקב רז כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות האמור, לו יהיה זכאי מר 

  לתקנות הגמול. 7המזומנת על פי דוח זה, וזאת בהתאם לסעיף  המיוחדת

מר יעקב  2006 -מהווים זיקה), התשס"ז יובהר בזאת, כי בהתאם לתקנות החברות (עניינים שאינם

"). למיטב ידיעת החברה, איילון ביטוחרז מכהן כדירקטור באיילון חברה לביטוח בע"מ (להלן: "

איילון אחזקות בע"מ, בעלת השליטה באיילון ביטוח, היא גם בעלת השליטה באיילון בית השקעות 

איילון ן קרנות נאמנות בע"מ (להלן: "") אשר מחזיקה באיילואיילון בית השקעותבע"מ (להלן: "

"). למיטב ידיעת החברה, וכפי שנמסר לה מאיילון ביטוח קבוצת איילון") (להלן יחדיו: "קרנות

יעור זניח לקבוצת איילון קבוצת איילון מחזיקה באגרות חוב של החברה בשמועד דוח זה, סמוך לב

של איילון ביטוח ו/או של איילון בית מובהר, כי מר יעקב רז אינו חבר בועדת השקעה  ולחברה.

השקעות ו/או של איילון קרנות ואינו מקבל החלטות השקעה בחברות אלה במהלך עסקיהן הרגיל. 

לאור האמור, החליטו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה למען הזהירות, כי החזקות קבוצת איילון 

של החברה, הינם בשיעורים זניחים לחברה וכי לאור היקף ההחזקה כאמור ותפקידו אגרות החוב ב
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של מר יעקב רז בקבוצת איילון, הרי שאלה מהווים קשרים עסקיים אשר הינם זניחים הן מבחינת 

לתקנות  5המועמד לכהונת דירקטור חיצוני מר יעקב רז, והן מבחינת החברה, וזאת לפי סעיף 

  .2006 -ינם מהווים זיקה), התשס"זהחברות (עניינים שא

לעיל, לאשר  1.1כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בס'  יעקב רזבכפוף לאישור הארכת כהונתו של מר  .1.2

 מחדש את תנאי כהונתו והעסקתו כדירקטור חיצוני בחברה כדלקמן:

המקובלים בחברה וכפי שיהיו בהתאם לתנאים יעקב רז הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר  .1.2.1

לדוח זימון  שצורףנספח ג' לנוסח כתב התחייבויות לשיפוי המקובל בחברה, ראו עת לעת. מ

) 2012-01-039792(אסמכתא מס':  2012 ,פברוארב 12האסיפה הכללית של החברה מיום 

) 2012-01-045852(אסמכתא מס':  2012 בפברואר 19ביום ע"י האסיפה הכללית כפי שאושר 

 .רך ההפניה)(מידע זה מהווה הכללה על ד

לנוסח . המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעתבהתאם לתנאים מתן כתב פטור מאחריות  .1.2.2

לדוח זימון האסיפה הכללית של  שצורףנספח ג' ראו  כתב פטור מאחריות המקובל בחברה

ע"י האסיפה ) כפי שאושר 2015-01-029199(אסמכתא מס':  2015 ,מאיב 26החברה מיום 

) (מידע זה מהווה הכללה על 2015-01-063327(אסמכתא מס':  2015 ביולי 2ביום הכללית 

 .דרך ההפניה)

בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה,  יעקב רזהכללתו של מר  .1.2.3

וכן הכללתו בפוליסות ביטוח אחריות  וכפי שיעודכנו מעת לעתבתנאים המקובלים בחברה 

סת ביטוח אחריות ילתנאי פול הן תתקשר החברה.י משרה עתידיות בדירקטורים ונושא

 2014לדוח התקופתי לשנת  א'29דירקטורים ונושאי המשרה המקובלת בחברה, ראו תקנה 

 .(מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה)

 נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה .2

למר וכתב הפטור מאחריות כתב התחייבות לשיפוי אישרו את מתן  החברה דירקטוריוןוועדת התגמול ו

 :והכללתו בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, מטעמים כדלקמןיעקב רז 

, בהתאם לחוק החברות םהינולפטור מאחריות  התחייבות לשיפויכתב אחריות ו ביטוח פוליסת  .א

 .ומדיניות התגמול של החברה תקנון החברה, 1968 -חוק ניירות ערך, התשכ"ח

והתחייבות לשיפוי הינן הגנות מקובלות שניתנות , כתב פטור מאחריות אחריות ביטוח סתפולי  .ב

 של משרהה נושאילעל מנת לאפשר  תוחיוני ןוהינ בישראל ציבוריות חברות בקרב משרה נושאיל

ותוך ידיעה, כי  שלהם האישית החשיפה מידת הקטנת תוך, החברה לטובת בחופשיות לפעול החברה

 . גם במידה ותיפול שגגה תחת ידם, תוענק להם הגנה, הכול בכפוף למגבלות הדין

ההתחייבות לשיפוי על פי כתב ההתחייבות לשיפוי הינו בגין אירועים, אשר לדעת  היקף  .ג

לאור פעילות החברה, בפועל. כמו כן, לדעת דירקטוריון החברה, סכום  לצפותםהדירקטוריון ניתן 

 סביר בנסיבות העניין.  הינו המקובל בחברהי המרבי כמפורט בכתב ההתחייבות לשיפוי השיפו

ל נושאי המשרה לכ ניםנית לשיפוי התחייבותו , כתב פטור מאחריותפוליסת ביטוח האחריות  .ד

 .בחברה בתנאים זהים

 הכרוכות, הכספיות בעלויות לחסוך החברה עשויהופטור מאחריות  לשיפוי התחייבות במתן  .ה

 .המשרה לנושאי האחריות גבול הרחבת בגין ביטוח לחברת בתשלום



3  

דירקטוריון החברה, תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים ועדת התגמול והאמור לעיל, להערכת  לאור

 תואמיםו סבירים, הוגנים הינם לעיל, 1.2-ו 1.1כמפורט בסעיפים  ,לכהן כדירקטור חיצוני בחברה מועמדל

  .בחברה חיצוניטור כדירק ואחריות תחומי את

 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני וועדת התגמול ודירקטוריון החברה  .3

 ועדת תגמול .3.1

, שעל סדר היום 1.2-ו 1.1נושאים , אשר אישרה את 2015אוגוסט ב 23בישיבת ועדת התגמול מיום 

ומר  תלוי)(דירקטור בלתי מר גדעון באום (דח"צ),  פרץ גוזה: ה"ה כדלקמן חברי הוועדה השתתפו

  דורון שטיגר (דירקטור בלתי תלוי).

 דירקטוריון .3.2

שעל סדר היום,  1.2- ו 1.1, אשר אישרה את נושאים 2015אוגוסט ב 27מיום  הדירקטוריוןבישיבת 

(דירקטור), אברהם נוסבאום (יו"ר הדירקטוריון),  גיל גירוןכדלקמן:  הדירקטוריוןהשתתפו חברי 

דליה שאשו (דירקטורית), מר גדעון באום ירון משורר (דירקטור), אלכס ליפשיץ (דירקטור), 

  .(דח"צ)פרץ גוזה (דירקטור בלתי תלוי) ודורון שטיגר ), בלתי תלוי (דירקטור

 והזכויות המקנות להם שליטההשליטה  יבעל מותש .4

ה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל החברה רואה בקבוצת אשטרום, חברה ציבורית אשר מניותי

אביב בע"מ, כבעלת השליטה בחברה. למיטב ידיעת החברה, בעלת השליטה בקבוצת אשטרום הינה יונדקו 

מהונה המונפק והנפרע  58.72%- ") אשר מחזיקה, בכיונדקוחברה מאוחדת להנדסה ופיתוח בע"מ (להלן: "

  של קבוצת אשטרום ומזכויות ההצבעה בה.

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

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

) בע"מ, 1977ן (מוחזקים בידי השקעות רנה וחיים גירו 33.33%) 1המונפק והנפרע של מרגן הינה כדלקמן: (

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

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

) 3תם המלאה; (בשליטתם המלאה של אברהם נוסבאום ומיכל זהבי באמצעות חברות בבעלותם ושליט

) בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של ליפא ויהודית 1982מוחזקים בידי השקעות משורר ( 15.31%

מוחזקים  10.93%) 4משורר, ירון משורר וסיגל משורר באמצעות חברות בבעלותם ושליטתם המלאה; (

יורם רובין ונעמה (רובין)  בידי אבן נייר ומספריים בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של נחמיה רובין,

) 1981מוחזקים בידי השקעות מייבלום ( 7.10%) 5לימון באמצעות חברות בבעלותם ושליטתם המלאה; (

בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של נורית מור וורדה ליפשיץ באמצעות חברות בבעלותן ושליטתן 

  המלאה. 

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

פעולה ביניהם בכל הקשור להחזקותיהם בחברה, הינם בעלי השליטה בחברה המפורטים לעיל, בין 

במישרין ובין באמצעות חברות פרטיות בבעלותם ובשליטתם המלאה, קרי ה"ה: רנה גירון, גיל גירון, דפנה 

הודית משורר, ירון משורר, סיגל משורר, נחמיה רובין, נעמה לוי, אברהם נוסבאום, מיכל זהבי, ליפא וי

  (רובין) לימון, יורם רובין, נורית מור וורדה ליפשיץ.

 ת ומהות עניין זהובהתקשרשמו של כל דירקטור שיש לו עניין אישי  .5

לעיל,  1.2-ו 1.1עניין אישי בתנאי הכהונה וההעסקה המוצעים בסעיפים יעקב רז לדירקטור החיצוני מר 

  שכהן הללו ניתנים בעבורו.

  מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה  .6
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  החברה. , במשרדי10:00בשעה  2015 אוקטוברב 11 ',א ביוםהאסיפה הכללית תתקיים 

  כלליתפרטים נוספים בדבר האסיפה ה .7

 באמצעות כתב הצבעה  הצבעה .7.1

מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. את הבעלי  רשאים, שעל סדר יומה של האסיפה 1.1 בנושא

באופן שכתב  להמציא למשרדי החברהלצרף אליו) יש יש (יחד עם כל המסמכים שכתב ההצבעה 

שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון  6- ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ

 באוקטובר 1ינו עד ליום , דהילפני מועד האסיפהימים  10להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 

2015.  

שעל סדר היום ואין לשלוח  1.2יובהר, כי לא ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושא 

לאור המפורט להלן: למיטב ידיעת החברה, קבוצת אשטרום בע"מ, בעלת  לגביו הודעות עמדה

 74.7%(של החברה  מהון המניות המונפק 75.44%-ב (במישרין ובעקיפין) השליטה בחברה מחזיקה

, והינה בעלת שיעור החזקות בדילול מלא) 76.02%( מזכויות ההצבעה בה 76.79%-בובדילול מלא) 

שעל סדר היום, אף בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו  1.2 בנושא הנדרש לקבלת ההחלט

, אינן 2005-תשס"ובהצבעה ויצביעו נגדה. לפיכך, תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), 

  חלות בנושא זה.

 הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית .7.2

להצביע על כל אחד מהנושאים שעל סדר היום המובאים להצבעה בעל מניות לא רשום זכאי 

באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית המופעלת ע"י רשות ניירות ערך בכתובת האינטרנט: 

https://votes.isa.gov.il " :מערכת ההצבעה האלקטרונית(להלן(".  

, זכאי לקבל מחבר הבורסה הנ"ל שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסהבעל מניות לא רשום 

את פרטי הגישה למערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה תהיה על פי כתב ההצבעה האלקטרוני 

ההצבעה המופיע במערכת ההצבעות האלקטרונית. יצוין כי ניתן להצביע באמצעות מערכת 

(או  2015 באוקטובר 11ביום  04:00אלקטרונית עד למועד נעילת המערכת האלקטרונית בשעה 

 .ידי רשות ניירות ערך) -מועד מוקדם יותר ככל ויקבע על

 ב הנדרש והר .7.3

לעיל, הינו רוב רגיל בהצבעה במניין  1.1הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף  .7.3.1

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

מכלל קולות בעלי המניות, שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור 

ו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; המינוי למעט עניין אישי שאינ

במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי 

) סך 2לחוק החברות בשינויים המחויבים; ( 276שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 

עלה על שיעור של שני  ) לא1קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (

 אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

לעיל, שעל סדר יומה של האסיפה  1.2המפורטת בסעיף  הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה .7.3.2

בעלי המניות הנוכחים, בעצמם או באמצעות באי כוחם, של  רגיל רובהכללית, הינו 

 .(מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים) ומשתתפים בהצבעה

 הכללית  ד הקובע לזכאות להצבעה באסיפההמוע .7.4



5  

, בהתאם ת בעלי המניותהמועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפ .7.4.1

 ספטמברב 8, 'ג הינו בסוף יום המסחר בבורסה שיחול ביום ,לחוק החברות 182לסעיף 

 "). המועד הקובע(" 2015

-בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס .7.4.2

, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות 2000

הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה ימציא לחברה 

בעלות מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה  שעות לפני מועד האסיפה, אישור 6לפחות 

 במועד הקובע. 

כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוח אשר  .7.4.3

 הוסמך לכך כדין.

של הממנה או מיופה כוחו  המסמך הממנה בא כח להצבעה יהיה בכתב וייחתם בחתימת יד .7.4.4

חתום כדין  ייעשה המינוי בכתב -תאגיד או, אם הממנה הוא שיש לו סמכות בכתב לכך, 

ויופקד במשרדה הרשום של החברה , כוחו המוסמך-ובחותמת התאגיד או בחתימת בא

  .או האסיפה הנדחית, אם תהיה לפני מועד האסיפה שעות 6לפחות 

  מנין חוקי ואסיפה נדחית .7.5

זיקים והמח בא כוחלפחות, הנוכחים באסיפה הכללית, בעצמם או ע"י  בעלי מניותשני  .7.5.1

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

תדחה  ,המניין החוקי האמור יימצאאם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא  .7.5.2

, או לכל מועד מאוחר יותר, אותו מקוםבאותה שעה ולאותו היום בשבוע הבא בהאסיפה 

אם באסיפה הנדחית לא  .חוקי כאמורכפי שיצוין בהודעה על האסיפה בה לא נכח מנין 

ימצא מנין חוקי תוך מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה הנדחית, כי אז כל מספר של 

בעלי מניות, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם, יהווה מנין חוקי ובעלי המניות הנוכחים 

 יהיו רשאים לדון בעניינים שלמענם נקראה האסיפה.

  עיון במסמכים .8

הנוגע לנושאים שעל סדר יומה ת, בעותק של דוח מיידי זה ובכל מסמך והמוצע ותלעיין בנוסח ההחלטניתן 

 ,ה'-בימים א' ,03-6374200בטלפון  ובתיאום מראש עם מזכירות החברה, במשרדי החברה, של האסיפה

  .כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית (אם תהיה)בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד למועד 

 מגדלמ. פירון ושות', עורכי דין, עורכי הדין ממשרד גל פריידן עו"ד  והינ זהנציג החברה לעניין טיפול בדוח 

  . 03 - 7540011 פקס: ,03 -7540000, טל': תל אביב, 2השלושה , 360אדגר 

  

  בכבוד רב,      

  בע"מ אשדר חברה לבניה

ארנון פרידמן, מנכ"ל וע"י אור נחתם ע"י 

   סמנכ"ל כספיםאריאלי, 

                          



 

 

  ("החברה") "מבע אשדר חברה לבניה

(להלן:  2005 –כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו 

  "התקנות")

  חלק ראשון

 בע"מ. אשדר חברה לבניה: שמה של החברה .1

  המועד והמקום לכינוסה ,סוג האסיפה הכללית .2

 ביום  "). האסיפה תתכנסיפההאסהחברה (להלן: "של של בעלי מניות  מיוחדתאסיפה כללית 

) תל 2(קומה  57יגאל אלון  ובברח, החברה משרדי, ב10:00בשעה  ,2015אוקטובר ב 11, 'א

 .")החברה משרדיאביב (להלן: "

 זה ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה הםשעל סדר היום אשר לגבי יםפירוט הנושא .3

ופת כהונה נוספת (כהונה כדירקטור חיצוני בחברה לתק יעקב רזהארכת כהונתו של מר 

 . 2015באוקטובר,  18שנים שתחילתה ביום  3) של שנייה

 ת והמוצע ותהמועד והשעה שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלט .4

ה' בשעות העבודה -, בימים א'במשרדי החברה תוהמוצע ותניתן לעיין בנוסח ההחלט

כינוס האסיפה או האסיפה ד וזאת עד למוע 03-6374200בטלפון המקובלות ובתיאום מראש 

                                                                                                                .הנדחית (אם תהיה)

 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות באסיפה הכללית  .5

עה במניין קולות הינו רוב רגיל בהצב לעיל 3 עיףמפורטת בסה הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה

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

באישור המינוי, למעט בעלי עניין אישי בעלי שליטה בחברה או קולות בעלי המניות שאינם 

המשתתפים בהצבעה; במניין כלל  עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה,

חשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין בל בעלי המניות האמורים לא יובאו הקולות ש

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

) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל 1המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (

 זכויות ההצבעה בחברה.

קיומו מוקצה מקום לסימון לעיל,  בנושא שעל סדר היום, בהצבעה הצבעה זה לכתב ב' חלקב .6

 את סימן שלא . יובהר, כי מיוכן מאפיין אחר של בעל המניות אישי עניין של היעדרו או
 הצבעתו תבוא לא האישי, העניין מהות את תיאר לאמי שסימן "כן" ו או לעיל האמור
   .הקולות במניין

 תוקף כתב ההצבעה .7

המסמכים הבאים והוא הומצא לחברה (לרבות לו  פוההצבעה יהיה בתוקף רק אם צורכתב 

  כדלקמן: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) 

לפני  שעות 6עד וזאת,  אמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית,, לרבות באישור בעלותחברה ל

   .מועד האסיפה



 

 

   בעל מניות שאינו רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

נדרש להמציא  –) החברהבמרשם בעלי המניות של רשום הבעל מניות ( בעל מניות רשום

או מועד  לפני מועד האסיפה שעות 6עד , וזאת או תעודת התאגדות צילום תעודת זהות, דרכון

  .נעילת המערכת

  כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, 

   למשרדי החברה.

  מועד נעילת המערכת .8

', אביום  04:00מועד נעילת המערכת האלקטרונית בשעה לחברה עד ל כתב ההצבעה יומצא

בהתאם  ידי רשות ניירות ערך -(או מועד מוקדם יותר ככל ויקבע על 2015 אוקטוברב 11

  ). להוראות התקנות

 מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה .9

 .משרדי החברה

  המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה .10

 ההודעה .2015, באוקטובר 1יום יאוחר מלא דהיינו עד  ,לפני מועד האסיפהים ימ 10עד 

  חשבון בעל המניות השולח.כאמור תישלח על 

 המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה .11

  .2015, אוקטוברב 6יום יאוחר מלא , דהיינו עד מועד האסיפהלפני ימים  5עד 

 עמדה:השמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות  טרנטי האינכתובת ההפצה של אתר .12

   .www.magna.isa.gov.il ניירות ערך: אתר ההפצה של רשות 

  .http://maya.tase.co.il אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ:

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח  .13

בעל מניות  יקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.בדואר, אם ב

לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה 

 האלקטרונית. 

 הודעותקישורית לנוסח כתב ההצבעה ו ,בדואר אלקטרוני חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, .14

ואשר מניותיו , מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניותלכל בעל  ,באתר ההפצה העמדה

לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר פרסומו באתר ההפצה רשומות אצל אותו חבר בורסה, 

 בכךמעוניין לא אם הודיע בעל המניות כי הוא אלא או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, 

או שהוא מעוניין לקבלת קישורית כאמור או כתבי הצבעה או הודעות עמדה בדואר תמורת 

  .תשלום

או יותר מסך כל  5%מניות בשיעור המהווה במועד הקובע בעל מניות אחד או יותר המחזיק  .15

שאינן  ,זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה

בעצמו או לחוק החברות, זכאי  268כהגדרתו בסעיף  ,בעל שליטה בחברה מוחזקות בידי

לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, 

  . 2005 –(הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו החברות  לתקנות 10בתקנה 



 

 

 ליום פרסום כתב הצבעה זה,נכון  מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, 5%כמות המניות המהווה 

  מניות.  9,984,263הינה: 

מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, שאינן מוחזקות בידי בעל  5%כמות המניות המהווה 

  מניות.  2,317,734הינה נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, שליטה בחברה, ה

ל האסיפה, שעל סדר יומה ש יםבנושאלאחר פרסום כתב הצבעה זה, ייתכן ויהיו שינויים  .16

. ניתן יהיה לעיין לרבות הוספת נושאים לסדר היום וכן, עשויות להתפרסם הודעות עמדה

בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה (ככל ויהיו שינויים בסדר 

היום ו/או יתפרסמו הודעות עמדה כאמור) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר 

 לעיל.  12סה לניירות ערך בתל אביב בע"מ המפורטים בסעיף האינטרנט של הבור

היה ותתבקש הוספת נושא לסדר יומה של האסיפה על ידי בעל מניות בחברה ודירקטוריון  .17

החברה יחליט כי נושא זה מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תפרסם החברה הודעה 

ן, לכל המאוחר, עד יום פרסום מתוקנת על זימון אסיפה כללית זו ותפרסם כתב הצבעה מתוק

 ההודעה המתוקנת כאמור.

  בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בחלק השני לכתב הצבעה זה



 

 

  ("החברה") בע"מ אשדר חברה לבניה

   2005 –לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו  כתב הצבעה

   2015, אוגוסטב 31בקשר עם דיווח מיידי של החברה מיום 

  חלק שני

  .בע"מ אשדר חברה לבניה: שם החברה

   ., תל אביב57יגאל אלון  רחוב: מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה)

  510609761 :חברההמספר 

  .10:00בשעה  2015, אוקטוברב 11 :אסיפההמועד 

  .מיוחדת: סוג האסיפה

  .2015, בספטמבר 8: הקובעהמועד 

   
  :פרטי בעלי המניות

  . מספר זהות: ___________________2______________________     : ותניהמשם 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: ____________________
  

/ אף  3/ משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן) 2/ נושא משרה בכירה 1המניות הוא בעל עניין האם בעל. 5

  אחד מאלה* (יש לסמן את החלופה הרלבנטית)

  

  נושא משרה בכירה  בעל עניין
משקיע מוסדי (לרבות 

  מנהל קרן)
  אף אחד מהם

        

ידה והמצביע המנוי לעיל הצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל גם בקשר *  במ

  למייפה הכוח.

  

  

  

  

  

  

                                                      
 .1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1כהגדרתו בסעיף  1
 .1968- ות ערך, התשכ"ח(ד) לחוק נייר37כהגדרתו בסעיף  2
לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית),  1כהגדרתו בתקנה  3

 .1994-, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות בנאמנות, התשנ"ד2009-תשס"ט



 

 

  :אופן ההצבעה

האם אתה בעל    )1אופן ההצבעה ( הנושא שעל סדר היום
או  , בעל ענייןשליטה
 עניין אישיבעל 

   )2(? באישור המינוי

  לא  כן*  נמנע נגד בעד
כדירקטור  יעקב רזר הארכת כהונתו של מ

חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (כהונה 

 18שנים שתחילתה ביום  3) של שנייה

  . 2015באוקטובר, 

          

  .בהמשך במקום המיועד לכך מתחת לטבלהפרט נא   (*)

  הצבעה באותו נושא.מאי סימון יחשב כהימנעות   ) 1(

  הצבעתו לא תבוא במנין. ,פרטבעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא י  )2(

  

  חתימה: ________________      תאריך: __________________

כתב  –) לחוק החברות) 1(177לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 

  הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

זה תקף בצירוף צילום  כתב הצבעה –לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה 

  .תעודות זהות/דרכון/תעודת התאגדות

  תהמוצע ותהתקשרהפרטים אודות עניין אישי באישור 

 :המוצעת ההחלטאישור הבעל עניין אישי בפרטים בקשר עם היותי 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

_______________________________________________________._____________  

  

  



  ת מועמד לכהונת דירקטור חיצוניהצהר
  "))חוק החברות(להלן: " 1999-תשנ"טה לחוק החברות, 241 ף(לפי סעי

  
אשדר חברה  של דירקטור חיצוניכ מועמד לכהונה, 10088532, נושא ת.ז. יעקב רזמר אני הח"מ, 

  הצהרה זאת כדלקמן:ן ") נותהחברה(להלן: " בע"מ לבניה
  

 לחוק החברות. 241הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1
 

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי  .2
הנני סבור שאני כשיר לכהן  ,לפי מיטב הכרתי והבנתי, ובחברה חיצוני כדירקטור

 בחברה. חיצוני טורכדירק
 

 לתקנות ניירות ערך (דוחות 26הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  .3
את גם , והכוללים להצהרה זו נספח א'בהמפורטים  ,1970-תקופתיים ומיידיים), תש"ל

 , הינם נכונים ומלאיםבחברההרלוונטיים לכהונתי כדירקטור השכלתי וניסיוני , יכישורי
 וכן, כי לא חל כל שינוי בפרטים הנדרשים כאמור. 

  

לחוק החברות, לעניין הגבלת  227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד 

 לא הופטר.
  

לב(א) לחוק ניירות ערך 52ה לפי סעיף לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונת .5
נו לחוק ניירות 52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף "חוק ניירות ערך"), (להלן:  1968 -התשכ"ח

לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'
לחוק  1פי פרק י', או ל1995 -השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה

, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור 1994 - השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד
  בחברה ציבורית.

 

לו  ףלמי שאני כפו לשותפי, למעבידי, אין לי, לקרובי,אינני קרוב של בעל השליטה וכן  .6
יים שקדמו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנת

, במועד המינוי או או לקרוב של בעל השליטה לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה
 לתאגיד אחר;

  לעניין זה:

או שליטה, וכן קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל  –" זיקה"
בחברה למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני  כהונה כנושא משרה,

ולמעט עניינים שאינם מהווים זיקה כאמור  שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור
  .2006-לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז  2-4בתקנות 

תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד  –" תאגיד אחר"
  המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

  

לו  ףלמי שאני כפו לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, 6לי לגרוע מהאמור בס' מב .7
קשרים עסקיים או מקצועיים למי במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, 

לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל (למעט  6שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 
(ב) לחוק 244לתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות ס' קשרים זניחים), וכן לא קיב

 החברות.
 

ניגוד עניינים עם  רים אינם יוצרים או עלולים ליצורכי תפקידי ועיסוקי האח ,אני מצהיר .8
 .חיצוני , ואין בהם לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורחיצוני תפקידי כדירקטור

 

 דירקטוריון בורסה בישראל או עובד שלה. שלה, חבר איני חבר רשות ניירות ערך, עובד .9



  

למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת  .10
 כדירקטור. ןשבה אני מכה

  

תנאים ומבחנים כהגדרתה בתקנות החברות (מומחיות חשבונאית ופיננסית בעל הנני  .11
-בעל כשירות מקצועית), תשס"ולדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור 

2005. 
  

  

 

      

  יעקב רז    9.8.15

  
  



 נספח א'
 

  יעקב רז   שם הדירקטור:
  10088532   תעודת זהות:
  16.2.50  תאריך לידה:

  , תל אביב19מרדכי זעירא    דין: - מען להמצאת כתבי בי
  ישראלית   נתינות:

הוועדה ועדת ביקורת, ועדת תגמול,   חברות בועדת הדירקטוריון:
  לבחינת הדוחות הכספיים, ועדת עסקאות

  כן  דח"צ:
  כן  בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:

עובד התאגיד חברה בת או חברה 
  קשורה או של בעל עניין בו:

  לא

  18.10.12  תאריך מינוי כדירקטור:
שנים  5השכלה ועיסוק עיקרי במשך 

  אחרונות:
בוגר במדעי המדינה וקרימינולוגיה, אונ' 
בר אילן; מוסמך בשלטון מקומי ומנהל 

  .ציבורי, אונ' בר אילן
תאגידים אחרים בהם משמש 

  כדירקטור:
יו"ר דירקטוריון חברת נמל אשדוד 

); דירקטור באיילון חברה 2008-2011(
לביטוח בע"מ; דירקטור בדליה אנרגיה 

 בע"מ.
  לא  בן משפחה של בעל עניין בתאגיד:

 


