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 בע"מ  א.נ. שוהם ביזנס 
 "( החברה)"

 2022, באוקטובר 2

 לכבוד     לכבוד 

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ   רשות ניירות ערך 

www.isa.gov.il  www.taes.co.il        -באמצעות המגנ"א - 

 
 ג.א.נ,

 
 בעלי מניות החברה  לשמיוחדת די בדבר כינוס אסיפה כללית יח מי"דו הנדון:

 
חוק  )"  1999-"(, חוק החברות, תשנ"ט"חוק ניירות ערך)  1968-התאם להוראות חוק ניירות ערך, תשכ"ח ב

תקנות  " או "תקנות הדיווח)"  1970-תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל"(,  החברות

  2001  –תקנות החברות )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(, תשס"א    "(,דוחות תקופתיים ומיידיים

)להלן:    2005-תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה( תשס"ו"(  תקנות עסקה עם בעל שליטה)"

ותקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית   "( קנות הצבעה בכתבת"

  כינוס   בדבר(, ניתנת בזאת הודעה  תקנות האסיפה")להלן: "  2000-והוספת נושא על סדר היום(, תש"ס

,  0071:  בשעה  ,2202  בנובמבר  7,  'בביום  תתכנס  של בעלי המניות של החברה, אשר  מיוחדת    אסיפה כללית

, רמת גן  40 תובלבמשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות' מרחוב 

  "(.האסיפה)להלן: " 5252247

 
 האסיפה, וההחלטות המוצעות בגינם ם סדר יוים שעל הנושא – חלק א' 

 ( מר רונן סרור) פקיד תפעולכ  קרוב לבעל השליטה של אישור העסקתו: 1נושא מס'  .1

מר    את הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקה עםמוצע בזאת לאשר  ":  נוסח ההחלטה המוצעת

תנאי העסקתו,,  סרוררונן   ש  ועדכון  לאישור האסיפה,  כך  רונן סרורבכפוף  מר  תפעול  כ  יועסק  פקיד 

תנאים נלווים אשר נהוג ליתן לעובדי    בלקלהא זכאי  י  . כןש"ח )עלות מעביד(  25,000  -כ  בחברה בשכר של

כאשר ההטבה באה לידי    בתנאים עדיפים,הלוואה מהחברה    האפשרות ליטולרכב צמוד,  החברה, כגון  

 . חודשי שכר 4- של עד לבגובה  וכן לקבל בונוס כספי שנתי   ביטוי בגובה הריבית

אשתו של בעל השליטה    מר סרור הינו קרובו של.  2022באוגוסט    1החל מיום    יחולוהנ"ל  תנאי השכר   

 מר אלי נידם."ומנכל החברה 

 פירוט כנדרש בהתאם לתקנות הדיווח ותקנות עסקה עם בעל שליטה 

תיאור עיקרי העסקה, לרבות שמות הצדדים לה, המועדים שנקבעו לגביה ותנאיה; היתה העסקה מסוג   .2

העסקאות המפורטות בתוספת הראשונה, יכלול התיאור גם את הפרטים הכלולים בתוספת הראשונה  

 ככל שהם נוגעים לענין; 
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לאישורההתקשרות  תכלית   הועלתה  אישור   אשר  קבלת  לאחר  כללית  הביקורת   האסיפה    ועדת 

כפקיד תפעול בחברה,  המשמש    סרוררונן  מר    את תנאי העסקתו שלינה לאשר  ה  ,דירקטוריון החברהו

)להלן:    2025ביולי    31  -ועד ל 2022באוגוסט    1ום  החל מי,  שנים  3-עד ללמשך תקופה של  במשרה מלאה, 

  25,000  - כלשכר חודשי בגובה של  "(, מר סרור יהא זכאי במהלך תקופת ההעסקה  תקופת ההעסקה"

הוא זכאי נכון לפרסום זימון אסיפה    לו ש"ח )עלות מעביד(  21,000  -כ, חלף  בחודש )עלות מעביד(  חש"

סכום  יתר עובדי החברה,   להם זכאים  תנאיםב  לקבלת הלוואה מהחברהסרור יהא זכאי מר . כמו כן, זו

שיעור  בגובה  ריבית    ונושאת  בטחונותמגובה  תהא    ההלוואהח,  "ש  אלפי  650על    יעלה  לא ההלוואה  קרן  

בנוסף,    ה הריבית הנהוגה בחברה ביחס לעובדיה.נ אשר הי    , )ט( לפקודת מס הכנסה3הריבית לעניין סעיף  

חודשי שכר, בהתאם להחלטת הנהלת החברה, כאשר    4- יהא זכאי לבונוס שנתי בגובה של עד ל  מר סרור

 הבונוס שיינתן, ככל שיינתן יהא בדומה לבעלי תפקיד זהים לשלו בחברה )ככל שיהיו(. 

סרור בחברה והעסקתו בחברה תהיה כפופה לאישור    ההעסקה, תסתיים העסקתו של מרבתום תקופת  

 ( לחוק החברות. 1()1)א275בהתאם להוראות לסעיף אורגני החברה 

קרובו של בעל השליטה    שהינועדכונם, וזאת מהטעם  בעת  מובאים לאישור  מר סרור  תנאי העסקתו של  

  . ל החברה" לאור נישואים, היות ומר סרור נשוי לאחותה של אשת בעל השליטה ומנכל החברה,  " ומנכ

ולאור הנישואים הוחלט להביאם  , תפעול כפקיד שואים,בחברה עוד טרם הני סרור מועסקר יובהר כי מ

 ובעת עדכונם. לאישור מחדש

החודשים שקדמו למועד זימון האסיפה )באלפי    12להלן ריכוז התגמולים שקיבל מר סרור בתקופה של  

 ש"ח(:

 

מר    להלן  אשר  התגמולים  של    סרורריכוז  בתקופה  לקבל  אישור    12צפוי  במועד  שתחילתם  חודשים 

 "ח(:ש האסיפה הכללית )באלפי 

 

 שמות בעלי השליטה והדירקטורים שהינם בעלי עניין אישי באישור העסקה ומהות עניינים האישי  .3

  זה  חברה, ואשר נכון למועד דוחבמר אלי נידם, בעל השליטה של החברה אשר מכהן כמנכ"ל ודירקטור 

ב באישור    34.35%-מחזיק  אישי  עניין  בעל  הינו  החברה,  של  והנפרע  המונפק  המתואר מההון    הנושא 

 . גיסו של בעל השליטה מר סרור הינושכן , לדוח זימון זה לעיל   1בסעיף 

 

 

 

 סה"כ  תגמולים אחרים  עבור שירותים ב  תגמולים פרטי מקבל התגמולים 

שיעור   היקף משרה  תפקיד  שם 

החזקה  

בהון 

 התאגיד 

תשלום   מענק  שכר 

 מבוסס מניות

דמי   דמי ניהול 

 ייעוץ

 אחר  עמלה 

)הוצ'  

 רכב( 

דמי   ריבית 

 שכירות 

 אחר 
 

 355 - - - 60 - - - 6 34 255 - 100% פקיד תפעול  סרור רונן

 סה"כ  תגמולים אחרים  עבור שירותים ב  תגמולים פרטי מקבל התגמולים 

שיעור   היקף משרה  תפקיד  שם 

החזקה  

בהון 

 התאגיד 

תשלום   מענק  שכר 

 מבוסס מניות

דמי  

 ניהול

דמי  

 ייעוץ

 אחר  עמלה 

)הוצ'  

 רכב( 

דמי   ריבית 

 שכירות 

   אחר

)ריבית  

 מוטבת( 

 

 467 65 - - 60 - - - - 41 301 - 100% פקיד תפעול  סרור רונן
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 התמורה הדרך בה נקבעה   .4

לו בחברה והוותק שלו   ים המקביל  םלחברה, את הגמול לו זכאי סרור בחנה את תרומתו של מר  החברה 

אושר  1  בסעיף   ת המפורט  העובד  העסקתעל    ההחלטה  .בחברה לעיל  זה  זימון  ידי    הלדוח    ועדתעל 

  מניות  בעלי  של  הכללית  האסיפה  לאישור  ומובאים  החברה  דירקטוריון  ידי  על  כןשל החברה ו  יקורתהב

 . זה זימון  בדוח המפורט פי על החברה

 האישורים הנדרשים לביצוע העסקה  .5

ה ועדת  אישורי  שנתקבלו  ביום    1יקורת בלאחר  החברה  מובאת  2022בספטמבר    18ודירקטוריון   ,

באוגוסט    1שנים, שתחילתן ביום    3לדוח זימון זה לעיל, לתקופה של    1ההתקשרות המתוארת בסעיף  

בהתאם להוראות חוק החברות כפופות  יצוין כי  .  החברה, לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות  2022

 . לדוח זימון זה להלן 9לאישור מיוחד מקרב בעלי מניות החברה כמפורט בסעיף  

ההתקשרות או התקשרות דומה לה, בין החברה לבין בעל השליטה או שלבעל  ירוט ההתקשרויות מסוג  פ .6

שקדמו  השנתיים  בתוך  שנחתמו  אישי,  עניין  בהן  היה  ידי    השליטה  על  העסקה  אישור  לתאריך 

 הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור 

ת עדכון תנאי העסקתה של הגב'  א, אישרה האסיפה הכללית של החברה  2022באוגוסט    29ביום   .6.1

דניאל נידם, בתו של מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, מר אלי נידם, תהא זכאית הגב' נידם למענק  

חודשי    3חודשי שכר בכפוף לעמידה ביעדים )חלף מענק שנתי בהיקף של עד    6שנתי בהיקף של עד  

מיום  שכר בנוסחה  הכללית  האסיפה  זימון  ראה  נוספים  לפרטים  )מס'    2022באוגוסט    22(. 

מיום  2022-01-106576אסמכתא:   האסיפה  תוצאות  בדבר  ודיווח  )מס'    2022באוגוסט    29(; 

 (.2022-01-109498אסמכתא: 

את עדכון תנאי השכר של מר אלי   , אישרה האסיפה הכללית של החברה2022באוגוסט    29ביום   .6.2

תעמוד התמורה    2022באוגוסט    1החל מיום  ש  אשר מכהן כמנכ"ל החברה, כךבעל השליטה  נידם,  

ש"ח בצירוף מע"מ כדין )חלף תמורה חודשית    110,000החודשית לה זכאי מר אלי נידם על סך של  

יהא זכאי מר אלי נידם למענק שנתי, בהיקף של  אושר למר נידם כי  ש"ח(. בנוסף,    80,000בסך של  

ביעדים  12עד   לעמידה  בכפוף  זאת  שכר,  ראה  חודשי  נוספים  לפרטים  הכללית  .  האסיפה  זימון 

(; ודיווח בדבר תוצאות האסיפה  2022-01-106576)מס' אסמכתא:    2022באוגוסט    22בנוסחה מיום  

 (.2022-01-109498)מס' אסמכתא:  2022באוגוסט  29מיום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ועדת התגמול מכהנים, בנוסף, כחברי ועדת הביקורת של החברהיובהר כי נכון למועד דוח זה, חברי  1
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אישרה האסיפה הכללית    2021בספטמבר    22לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, ביום   .6.3

עדכון  את  החברה,  בחברה  של  השליטה  בעל  של  בתו  נידם,  דניאל  הגב'  של  ששכרה    , שכרה  כך 

ש"ח עלות מעביד, וזאת    18,350ש"ח עלות מעביד, חלף סך של    27,850החודשי יעמוד על סך של  

שנים. יובהר כי היקף המענק השנתי לו זכאית הגב'    3לתקופה בת    2021בספטמבר    1החל מיום  

, ונותר בגובה  כאמור  2021במהלך חודש ספטמבר    אחרוןל הגמובעדכון ה   דניאל נידם לא השתנה

עד   החבה,  חודשי שכר  3של  רווחיות  על  לעיל, מתבקשת מבוסס  זו  כאמור במסגרת אסיפה  רה. 

  6למענק בגובה של עד  שיעלה  האסיפה לעדכן את סך המענק לו הגב' נידם עשויה להיות זכאית, כך  

ראה    בדבר אישור הגמול האחרון לגב' נידם  לפרטים נוספים חודשי שכר.  3  עד  חודשי שכר חלף

ה מניות  בעלי  של  המיוחדת  הכללית  לאסיפה  החברה  מיום  זימון  החברה  דיווח  מיום    22חברה 

 .(2021-01-080428)מס' אסמכתא:  2021בספטמבר 

אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר שהתקבל אישור ועדת התגמול  ,  2019במאי    1ביום   .6.4

מניות    300,000- כתבי אופציה, הניתנים למימוש ל  300,000ודירקטוריון החברה, הקצאה פרטית של  

אגורות לכתב אופציה, לגב' דניאל נידם כחלק מתנאי    330של החברה, בתמורה לתוספת מימוש של  

ת קשרי לקוחות בחברה. כתבי האופציה ניתנים למימוש למניות  כהונתה כמנהלת התפעול ומנהל

החברה באמצעות הפקדת תוספת המימוש בחברה, או באמצעות מנגנון מימוש נטו, כאשר תקופת  

שנים, ההבשלה של כתבי האופציה הינה רבעונית על פני שלוש    6המימוש של כתבי האופציה הינה  

 .שנים ממועד ההענקה

אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר שהתקבל אישור ועדת התגמול  ,  2019במאי    1ביום   .6.5

של   פרטית  הקצאה  החברה,  אופציה    650,000ודירקטוריון  למסחר)כתבי  רשומים  בהתאם   (לא 

החברה   של  לעובדים  אופציות  נאמן)לתוכנית  ל(במסלול  למימוש  הניתנים  של    650,000-,  מניות 

באמצעות חברה  )ורות לכתב אופציה, למר אלי נידם  אג   330החברה, בתמורה לתוספת מימוש של  

כחלק מתנאי כהונתו כמנכ"ל החברה. כתבי האופציה ניתנים למימוש למניות    (בשליטתו המלאה

החברה באמצעות הפקדת תוספת המימוש בחברה, או באמצעות מנגנון מימוש נטו, כאשר תקופת  

הינה   האופציה  כתבי  של  וה   6המימוש  ההקצאה  ממועד  הינה  שנים  האופציה  כתבי  של  הבשלה 

 . רבעונית על פני שלוש שנים ממועד ההענקה

ימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאישור העסקה, לשווי התמורה ולדרך שבה היא נקבעה  נ .7

ונימוקי הדירקטורים המתנגדים, אם היו כאלה, ושמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני הדירקטוריון  

 אישור העסקה, בציון מי מהם הוא דירקטור חיצוני של החברה וועדת הביקורת בדבר 

, חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בחנו שכר של בעלי  סרורשל מר רונן    תפקידו  עם  בקשר .א

  ומצאו כי השכר המוצע הינו בהתאם לשכר המשולם לעובדים המועסקים בחברה  תפקידים דומים  

 ;בחברה

ועדת הביקורת   .ב הינו    שלעיל  בסעיפים  המפורט  הגמול  שעדכון  ודירקטוריון החברה סבורים חברי 

 ; להצלחת החברה  סרוררונן  מרשל  ותרומת הולם את היקף פעילות ורווחיות החברה וכן את 

 ;מידה מיוחדת של אמון אישי בין המועסק לבין החברה דורש סרורשל מר רונן   תפקידו  .ג

על הגדרת התפקיד בצורה   עונה סרוררונן   מרהחברה סבורים כי  ודירקטוריוןברי ועדת הביקורת  ח .ד

 ;תהמיטבי 
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סבירים   .ה הינם  המוצעים  ההעסקה  תנאי  כי  סבורים  החברה  ודירקטוריון  הביקורת  ועדת  חברי 

לחברה ופרק הזמן שעבר ממועד    סרורשל מר רונן    ווחשיבות   ותפקודוהוגנים, בין היתר, לאור טיב  

 .ונה הקודמיםאישור תנאי הכה

הם מר אור    2022  ספטמברב  18חברי ועדת הביקורת אשר השתתפו בישיבת ועדת הביקורת מיום   .ו

 (. דח"צית)והגב' צופית נאור  (דח"צ), מר אלי ארד (דירקטור בלתי תלוי )פורטמן 

הינם    2022  בספטמבר  18חברי דירקטוריון החברה אשר השתתפו בישיבת דירקטוריון החברה מיום   .ז

, (דח"צ), מר אלי ארד  (דירקטור בלתי תלוי), מר אור פורטמן  (יו"ר הדירקטוריון)מר איתן מימון  

 (. בעל השליטה, אלי נידם, לא השתתף בישיבה מפאת עניינו האישי. דח"צית)הגב' צופית נאור 

 שמו של כל דירקטור שיש לו ענין אישי בעסקה ומהות ענין זה  .8

באישור העסקה של  הדירקטור שלו ענין אישי בעסקה זו הינו מר אלי נידם, בעל השליטה, כאשר מדובר  

 . )גיסו( קרוב משפחתו

 חלק ב'  – פרטים בדבר כינוס האסיפה, הרוב הדרוש, המניין החוקי ואופן ההצבעה 
 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות .9

  נושאב  פורטת המ   לקבלת ההחלטההנדרש  הרוב  לחוק החברות,    275וסעיף    (4) 270  סעיף בהתאם להוראות  

והמצביעים באסיפה,  קולות בעלי המניות המשתתפים    מכלללעיל הינו רוב רגיל    שעל סדר היום  1מס'  

 ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין   (א)

 ;ות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעיםכלל הקול

סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה )א( לא עלה על שיעור של שני   (ב)

 . מכלל זכויות ההצבעה בחברה( 2%)אחוזים 

 מניין חוקי ואסיפה נדחית  .10

מניין חוקי    אלא אם כן יהיה נוכחבאסיפה הכללית  אין לפתוח  תקנון החברה,    בהתאם להוראות  .10.1

באסיפה הכללית יהוו מניין חוקי שני בעלי מניות המחזיקים לפחות שליש  בעת פתיחת הדיון.  

 "(. מניין חוקי)" מזכויות ההצבעה בחברה, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם( 1/3)

אם    –חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תתבטל האסיפה    אם תוך .10.2

לחוק החברות. בכל מקרה אחר תידחה האסיפה    63כונסה לפי דרישת מחזיקים עפ"י סעיף  

לשבוע שלאחר מכן באותו יום, באותו זמן ומקום, מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי  

בהודעה על האסיפה או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת    המניות או למועד אחר אם צוין כזה

 . "(האסיפה הנדחית)"ו/או מקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות 

זו לא ימצא מניין חוקי תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה יהוו שני  באסיפה נדחית  באם   .10.3

מני כוחם  באי  ידי  על  או  בעצמם  הנוכחים  כלשהם  מניות  לדון  בעלי  רשאים  ויהיו  חוקי,  ין 

 . ולהחליט בעניינים שלמענם נקראה האסיפה

בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות מערכת   .10.4

ז'  לפרק  ס'  סימן  לפי  הפועלת  האלקטרונית  התשכ"ח  2ההצבעה  ערך,  ניירות    1968-לחוק 

 להלן.  כמפורט", בהתאמה( ירות ערך חוק ני"- " ומערכת ההצבעה האלקטרונית)"
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 ועד האסיפה, סדרי האסיפה וההצבעה בה קום כינוס האסיפה, ממ .11

במשרד היועצים  ,  0017:בשעה    2202  בנובמבר  7  - ב', ה  ביום  תתכנס  האסיפה   -   מועד האסיפה .11.1

מרחוב   ושות'  רז  קייזר,  קאופמן,  עוה"ד  משרד  החברה,  של  גן 40  תובלהמשפטיים  רמת   ,

ביום אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים    . 3742282-03, פקס:  3742282-03טלפון:    ,5252247

 באותו המקום ובאותה השעה.  ,2202בנובמבר  14-ב' ה

אתר דיווחי    –  החברה תפרסם פרטי התקשרות להשתתפות באסיפה הכללית באתר המגנ"א .11.2

 הרשות לניירות ערך. החברות של

ולסעיף  )ג( לחוק  182בהתאם לסעיף   .11.3 הקובע לעניין  המועד  לתקנות הצבעה בכתב,    3החברות 

ולהצביע  זכאות  ה בבורסה  באסיפה,  להשתתף  החברה  של  הערך  בניירות  המסחר  תום  הוא 

 "(. המועד הקובע)"יום המסחר  בתום 2202 באוקטובר 11, 'גביום מ "ירות ערך בת"א בעלני 

כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו    -   זכאות להצביע  .11.4

"( ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה )קרי מי שלזכותו רשומה  בעל מניות רשום)"

שם  -מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות עלאצל חבר בורסה 

בסעיף   כאמור  לרישומים,  )"1)177חברה  החברות  לחוק  רשום(  לא  מניות  רשאי  בעל   ,)"

 להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.  

בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה   .11.5

כתב הצבעה  )"  לחוק ניירות ערך  2במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'

 "(. אלקטרוני

ר, כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו של  כאמו  -   בא כוח להצבעה  .11.6

  -בא הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד  

כוח   בא  הממנה  המסמך  התאגיד.  את  לחייב  המוסמך  חתימת  בצירוף  התאגיד  בחותמת 

נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא  "(, ייפוי כח )אם ישנו( שלפיו  כתב המינוילהצבעה )"

,  03-3742282  טלפון:, רמת גן,  40תובל    , מרח'  קאופמן,  קייזר רז ושות'למשרד עורכי הדין  

האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי    בבוקר לפני מועד כינוס  13:00השעה  עד    ,03-3742282פקס:  

 העניין. 

 אלקטרונית כתב הצבעה, הודעות עמדה, והצבעה  .12

בנושאים שעל סדר היום רשאי בעל מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. כן    -  כתב הצבעה  .12.1

עמדה. הצבעה   הודעת  לנושאים האמורים באמצעות  באשר  עמדתו  להביע  מניות  בעל  רשאי 

באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה אשר פורסם באתר ההפצה  

לרבות המסמכים שיש לצרף אליו כמפורט  שלהלן ואשר מצורף לדוח זה. את כתב ההצבעה,  

, רמת גן,  40תובל    , מרח'  קאופמן, קייזר רז ושות'בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרד עוה"ד  

, לא יאוחר מהמועד האחרון  (21, קומה  מגדל ספיר)  03-3742282, פקס:  03-3742282טלפון:  

 להמצאת כתב ההצבעה, כמפורט להלן.  

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: אם בעל המניות הינו בעל מניות   .12.2

או   דרכון,  זהות,  תעודת  צילום  רשום:  מניות  בעל  הינו  ואם  כדין,  בעלות  אישור  רשום:  לא 

עוה"ד   למשרד  ישירות  לפנות  רשאי  מניות  בעל  הרשום.  המניות  בעל  של  התאגדות  תעודת 

,  03-3742282, פקס:  03-3742282טלפון:  , רמת גן,  40תובל    , מרח'  ת'קאופמן, קייזר רז ושו

 את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.  מהםולקבל 
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כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב   .12.3

עות העמדה  "( בהם מצוי נוסח כתבי ההצבעה ואשר בהם יפורסמו הודהבורסהבע"מ )להלן: "

ערך:  ניירות  רשות  של  ההפצה  אתר  הינן:  כאלה(  שיינתנו  )ככל 

http://www.magna.isa.gov.il :אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ,

www.tase.co.il . 

לפני מועד האסיפה. המועד  ימים    10המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד   .12.4

 .ימים לפני מועד האסיפה 5האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה   .12.5

,  בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית  13:00כמפורט בכתב ההצבעה, הינו השעה 

והמסמכים   ההצבעה  כתב  הגיעו  שבו  המועד  הינו  ההמצאה"  "מועד  זה  לעניין  העניין.  לפי 

בדוח    8' ושות' שפרטיו הינם כמפורט בסעיף  ושות  רז,  קייזר  ,  קאופמןהמצורפים למשרד עוה"ד  

 . להלןזה 

שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של    24בעל מניות רשאי, עד   .12.6

ה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שתמנה לעניין  החבר

 .זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו

האלקטרונית .12.7 ההצבעה  במערכת  באמצעות    -  הצבעה  גם  להצביע  זכאי  רשום  לא  מניות  בעל 

ר החל מתום  מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפש

( שש  ועד  הקובע  "6המועד  )להלן:  הכללית  האסיפה  כינוס  מועד  לפני  שעות  נעילת  (  מועד 

ההצבעה  המערכת במערכת  ההצבעה  האלקטרונית.  ההצבעה  מערכת  תיסגר  אז   ,)"

האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה  

 אלקטרונית לאחר מועד זה. באמצעות מערכת ההצבעה ה

)ד( לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה  83יצוין, כי בהתאם לסעיף   .12.8

הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב  

 מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה, לפני    -  אישור בעלות .12.9

מועד האסיפה, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו  

במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך  

"(. בעל מניות  אישור הבעלות"  -ו"התקנות"  )להלן:    2000-הצבעה באסיפה הכללית(, התש"ס

לא רשום כאמור, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את  

מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר על מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת.  

לא רשום, בדואר אלקטרונ לבעל מניות  ישלח  לנוסח  חבר הבורסה  י, בלא תמורה, קישורית 

ההצבעה והודעת העמדה באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך אם הודיע בעל המניות כי הוא  

למועד   קודם  ובמועד  מסוים  ערך  ניירות  חשבון  לגבי  ניתנה  שההודעה  ובלבד  בכך,  מעוניין 

 הקובע.  

ות באמצעות מערכת  לחילופין, בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעל .12.10

ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת. בלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני  

סעיף   לפי  ההצבעה    5יא44מאושר  במערכת  המשתמשים  נתוני  שעניינו  ערך,  ניירות  לחוק 

 דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל לו.  -האלקטרונית  

http://www.tase.co.il/
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( לפחות מזכויות ההצבעה  1%בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד )  -  שינויים בסדר היום .12.11

באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים  

( ימים לאחר  3להיות נידון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שלושה )

כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר    זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר 

( ימים  7ההפצה. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה )

לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל.  

 אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע. 

 נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון האסיפה .13

משרד עוה"ד  מ  תמיר יניבנציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון אסיפה זה הינם עוה"ד ירון קייזר ו

כל בעל    .03-3742282, פקס:  03-3742282טלפון:  רמת גן,  ,  40תובל    , מרח'  ושות'רז    ,קאופמן, קייזר

חברה בעניינים  המניות של החברה רשאי לעיין בדוח ההצעה ובמסמכים הנזכרים בו וכן לפנות לנציג  

 הקשורים לדוח ההצעה בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש. 

 עיון במסמכים .14

דר יומה  בעלי מניות החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכל מסמך הנוגע לנושאים העומדים על ס .14.1

, בשעות  ושות'   קאופמן, קייזר, רזבמשרד עוה"ד  ,  וההחלטות המוצעות בעניינםשל האסיפה  

 . 3742282-03בטל': יניב  תמיר עו"ד  העבודה המקובלות בתיאום מראש עם

( או יותר מסך  5%בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים ) .14.2

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

"(, זכאי  בעל שליטה לחוק החברות )" 268מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 

במ לעיין  הכללית,  האסיפה  כינוס  לאחר  מטעמו,  שלוח  באמצעות  או  עוה"ד  בעצמו  שרד 

,  03-3742282, פקס:  03-3742282טלפון:  רמת גן,    ,40תובל    , מרח'  קאופמן, קייזר רז ושות'

. כמות  בכתב  לתקנות הצבעה  10בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה    ,בשעות העבודה המקובלות

זכויות ההצבעה בחברה    5%  חמישה אחוזים  המניות הרגילות של החברה המהווה כל  מסך 

רגילות    1,944,915הינה   אחתמניות  כל  נקוב  ערך  כמות  ללא  החברה  .  של  הרגילות  המניות 

מוחזקות בידי בעל שליטה הינה, למיטב  ינן  מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שא  5%המהווה  

 . ללא ערך נקוב כל אחתמניות רגילות   1,276,805ידיעת החברה,  
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 ות רשות ניירות ערך כסמ .15

או    ("ותהרש: "להלן)לתקנות עסקה עם בעל שליטה, מוסמכת רשות ניירות ערך    10בהתאם לתקנה  

יום ממועד הגשת דו"ח זה, לתת הסבר, פירוט, ידיעות    21תוך  ב  להורות לחברה  ,עובד שהיא הסמיכה

ומסמכים בקשר לפרט מן הפרטים המובאים בדו"ח המיידי, תוך מועד שיקבעו, וכן רשאים הם להורות  

כאמור, תוך מועד שיקבעו.  לחברה על תיקון הדו"ח המיידי לפי ההסבר, הפירוט, הידיעות והמסמכים  

ימים מיום פרסום    ( עשרים ואחד)  21  - ניתנה הוראת הרשות כאמור, יידחה המועד לאסיפה הכללית ב

הדו"ח המיידי המתוקן והחברה תודיע על כך בדו"ח מיידי, אשר יכלול הזמנה לכינוס אסיפה כללית  

 .של החברה

 

 בכבוד רב,                                     

 בע"מ  א.נ. שוהם ביזנס

 : נחתם על ידי

 אלי נידם, מנכ"ל ודירקטור. מר .1

 . מר איתן מימון, יו"ר הדירקטוריון .2

 לימור הררי, מנהלת כספים  .3

 

 



 מ "בעא.נ. שוהם ביזנס 

 )"החברה"( 
 2022, באוקטובר 2

 כתב הצבעה 
 "( התקנות)" 2005-פי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ול

 חלק ראשון 

 .  מ"בע א.נ. שוהם ביזנס :שם החברה .1

 אסיפה מיוחדת של בעלי מניות החברה.  :סוג האסיפה .2

 .0071:בשעה  ,1202 ,בנובמבר  7 ב'א' יום : מועד האסיפה .3

מרח' תובל   ושות' , רזקייזר , קאופמן י יועציה המשפטיים של החברה, משרד עוה"דמשרד :מקום האסיפה .4

 . 03-3742282; פקס: 03-3742282 :ן, טלפורמת גן )מגדל ספיר( ,40

, באוקטובר   11-ה  ג'יום  ב  מ שיחולאביב בע"-סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתלב  :המועד הקובע .5

   )אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה(. 2202

 .0017:, בשעה 2202, בנובמבר 14- ב' ה ביום :אסיפה נדחית .6

 : פירוט הנושאים שעל סדר היום, שניתן להצביע עליהם באמצעות כתב הצבעה .7

 פקיד התפעול )מר רונן סרור(  קרוב לבעל השליטה של אישור העסקתו: 1נושא מס'  .7.1

: "מוצע בזאת לאשר את הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר  נוסח ההחלטה המוצעת

רונן סרור יועסק מר  ועדכון תנאי העסקתו, כך שבכפוף לאישור האסיפה,  כפקיד תפעול    רונן סרור, 

מעביד(. כן יהא זכאי לקבל תנאים נלווים אשר נהוג ליתן לעובדי  ש"ח )עלות    25,000  -בחברה בשכר של כ

החברה, כגון רכב צמוד, האפשרות ליטול הלוואה מהחברה בתנאים עדיפים, כאשר ההטבה באה לידי  

 . ביטוי בגובה הריבית וכן לקבל בונוס כספי שנתי

. מר סרור הינו קרובו של אשתו של בעל השליטה  2022באוגוסט  1תנאי השכר הנ"ל יחולו החל מיום 
 ומנכל החברה מר אלי נידם."

 החודשים שקדמו למועד זימון האסיפה )באלפי ש"ח(:  12להלן ריכוז התגמולים שקיבל מר סרור בתקופה של 

 

 

 

 

 

 

 סה"כ  תגמולים אחרים  עבור שירותים ב  תגמולים פרטי מקבל התגמולים 

שיעור   משרה היקף  תפקיד  שם 

החזק 

ה בהון  

התאגי

 ד

תשלום   מענק שכר 

מבוסס 

 מניות 

דמי  

 ניהול 

דמי  

 ייעוץ 

עמל

 ה

 אחר 

)הוצ'  

 רכב(

ריבי

 ת

דמי  

שכירו

 ת

אח 

 ר

 

פקיד   סרור רונן

 תפעול 
100% 

- 
255 34 6 - - - 60 - - - 355 



 

חודשים שתחילתם במועד אישור האסיפה  12צפוי לקבל בתקופה של  סרורריכוז התגמולים אשר מר  להלן
 "ח(: ש הכללית )באלפי 

 

 

המוצעת .8 ההחלטה  של  המלא  בנוסח  לעיין  ניתן  בהם  והשעות  המוצעת  :  המקום  בהחלטה  לעיין  ניתן 

  ושות'  , רזקייזר,  קאופמן  י יועציה המשפטיים של החברה, משרד עוה"דבמשרדובמסמכים הנזכרים בהם  

 . 03-3742282; פקס: 03-3742282  :ן, טלפורמת גן )מגדל ספיר( ,40מרח' תובל 

 :המוצעות בנושא אישור ההחלטותש לנדרהרוב ה .9

להוראות   .9.1 הנדרש  לחוק החברות,    275וסעיף    (4)270  סעיףבהתאם  ההחלטההרוב    פורטת המ  לקבלת 

והמצביעים  קולות בעלי המניות המשתתפים    מכלללעיל הינו רוב רגיל  שעל סדר היום    1מס'    נושאב

 באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: 

רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה;   .9.1.1

 ;נעיםבמנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמ

סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה )א( לא עלה על שיעור של שני   .9.1.2

 . מכלל זכויות ההצבעה בחברה( 2%)אחוזים 

 

 חובת ציון קיומו או העדרו של עניין אישי בהחלטה  .10

ת בכל אחת  בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי של בעל המניו

 מההחלטות, וכן לפירוט מהות הזיקה הרלבנטית. 

, בעל מניות שלא סימן את  2005-בהתאם להוראות תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, תשס"ו

 לא תבוא הצבעתו במנין.  –קיומו או העדרו של עניין אישי בהחלטה או לא תיאר את מהות הזיקה האמורה  

 האסיפה וההצבעה בהמועד האסיפה, סדרי  .11

  ,  קאופמן  , במשרד עוה"ד0071:בשעה    ,2220  ,בנובמבר  7ב'    ביוםהאסיפה הכללית המיוחדת תתכנס  .11.1

 'ב  ביום. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים  רמת גן )מגדל ספיר(  ,40מרח' תובל    ושות'  יזר, רזיק

 באותו המקום ובאותה השעה.  2220 ,בנובמבר 14-ה

בסעיף  .11.2 כאמור  הכללית,  באסיפה  להצביע  המניות  בעלי  של  זכאות  לקביעת  לחוק  182המועד  )ג( 

 "(. המועד הקובע)להלן: " 2202 ,באוקטובר 11 ג' ביוםחל לתקנות הצבעה בכתב  3וסעיף החברות   

 

 סה"כ  תגמולים אחרים  עבור שירותים ב  תגמולים פרטי מקבל התגמולים 

שיעור   היקף משרה  תפקיד  שם 

החזקה  

בהון  

התאגי

 ד

תשלום   מענק שכר 

מבוסס 

 מניות 

דמי  

ניהו

 ל

דמי  

 ייעוץ 

עמל

 ה

 אחר 

)הוצ'  

 רכב(

ריבי

 ת

דמי  

 שכירות 

   אחר

)ריבית  

 מוטבת( 

 

פקיד   סרור רונן

 תפעול 
100% 

- 
301 41 - - - - 60 - - 65 467 



המניות רשומות על שמו )להלן:  כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם    -   זכאות להצביע .11.3

"( ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה )קרי מי שלזכותו רשומה אצל  בעל מניות רשום"

על  שם חברה  -חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות 

"(, רשאי להשתתף  מניות לא רשוםבעל  ( לחוק החברות )להלן: "1)177כאמור בסעיף    לרישומים, 

 ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.  

לחברה  .11.4 שיועבר  אלקטרוני  הצבעה  כתב  באמצעות  להצביע  גם  זכאי  רשום  לא  מניה  בעל  בנוסף, 

ז'  לפרק  ב'  סימן  לפי  הפועלת  האלקטרונית  ההצבעה  )להלן:    2במערכת  ערך,  ניירות  כתב  "לחוק 

 . "(הצבעה אלקטרוני 

כאמור, כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו של בא    -  בא כוח להצבעה.11.5

בחותמת    - הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד   

)להלן:    להצבעה  כוח  בא  הממנה  המסמך  התאגיד.  את  לחייב  המוסמך  חתימת  בצירוף  התאגיד 

המינוי"  למשרד  כתב  יומצא  ממנו,  העתק  או  המינוי,  כתב  נחתם  שלפיו  ישנו(  )אם  כח  ייפוי   ,)"

רזקייזר,  קאופמן  עוה"ד  תובל    ושות'  ,  ספיר(  ,40מרח'  )מגדל  גן  טלפון:  רמת   ,03-3742282 ;

 .בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין 13:00עד השעה   03-3742282 פקס: 

 מניין חוקי ואסיפה נדחית  .12

הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת    באסיפהלהוראות תקנון החברה, אין לפתוח    בהתאם .12.1

  מזכויות (  1/3לפחות שליש )  הכללית יהוו מניין חוקי שני בעלי מניות המחזיקים  באסיפהפתיחת הדיון.  

 "(. חוקי   מניין)" כוחם באי ידי  על  או בעצמם הנוכחים, בחברה ההצבעה

אם כונסה לפי    –לא יימצא המניין החוקי, תתבטל האסיפה    לאסיפהחצי שעה מהמועד שנקבע    תוך  אם .12.2

לחוק החברות. בכל מקרה אחר תידחה האסיפה לשבוע שלאחר מכן    63דרישת מחזיקים עפ"י סעיף  

באותו יום, באותו זמן ומקום, מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי המניות או למועד אחר אם צוין  

אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון    כזה בהודעה על האסיפה או לכל יום

 "(.  הנדחית האסיפהבהודעה לבעלי המניות )"

יהוו שני בעלי    לאסיפהלא ימצא מניין חוקי תוך חצי שעה מהמועד שנקבע    זונדחית    באסיפה  באם .12.3

החליט בעניינים  מניות כלשהם הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם מניין חוקי, ויהיו רשאים לדון ול 

 שלמענם נקראה האסיפה. 

 

בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות מערכת ההצבעה   .12.4

ז' לפרק  ס'  סימן  לפי  הפועלת  התשכ"ח  2האלקטרונית  ערך,  ניירות  ההצבעה    1968- לחוק  )"מערכת 

 הלן. "חוק ניירות ערך", בהתאמה( כמפורט ל- האלקטרונית" ו

בעלי מניות רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה לכל הנושאים שעל    :הצבעה באמצעות כתב הצבעה .13

בסעיף   כמשמעותן  שיהיו(,  )ככל  עמדה  והודעות  הצבעה  כתב  נוסח  אסיפה.  של  היום  לחוק    88סדר 

( ערך  ניירות  רשות  של  ההפצה  באתר  למצוא  ניתן  ההפצה"   להלן:החברות  "(  אתר 

בכתובת:    www.magna.isa.gov.il בכתובת: ערך  לניירות  הבורסה  של  האינטרנט  ובאתר 

www.tase.co.il  כתב ההצבעה והודעות   בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח

לנוסח כתב ההצבעה   בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית   העמדה )ככל שיהיו(. חבר 

בעלי המניות ואשר   והודעות העמדה )ככל שיהיו( באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם

שההודעה ניתנה   מניותיו רשומות אצל חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך ובלבד

ניירות ובמועד קודם למועד הקובע. בעל מניות שמניותיו   לגבי חשבון  רשומות אצל חבר   ערך מסוים 

מניותיו, בסניף של   בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/


לעניין זה תינתן   חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, וכי בקשה

החלק השני של כתב   יירות ערך מסוים. ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה תיעשה על גבימראש לחשבון נ

וכל המסמכים שיש   ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה. את כתב ההצבעה )יחד עם אישור הבעלות

ההצבעה שכתב  באופן  לעיל,  הכתובת  פי  על  החברה,  למשרדי  להמציא  יש  אליו(  למשרדי   לצרף  יגיע 

לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות    שעות 4  ארבע  עד  תבמסירה ידני  החברה

הינו   לחברה  מועד    ימים  (10)  העשר   עדעמדה  )כינוס  לפני  המועד האחרון למשלוח  "להלן:  האסיפה 

החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה הודעה עמדה  "(.  הודעות עמדה על ידי בעלי המניות

לפני מועד    )חמישה( ימים  5עד  )ג( לחוק החברות  88שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף  

שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה ברשום של    24בעל מניות רשאי, עד    האסיפה.

ו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שתמנה לעניין זה, למשוך  החברה, ולאחר שיוכיח את זהות

 את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו. 

(  1)177בעל מניות לא רשום, קרי בעל מניה לפי סעיף    :אלקטרוניתמערכת הצבעה  הצבעה באמצעות   .14

)קרי   החברות  בין  - לחוק  נכללת  מניה  ואותה  מניה  בורסה  חבר  אצל  רשומה  שלזכותו  המניות    מי 

על המניות  בעלי  במרשם  הצבעה  -הרשומות  כתב  באמצעות  להצביע  גם  זכאי  לרישומים(  חברה  שם 

לחוק ניירות    2אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'

לפני מועד    שעות  ( 6)  שש  ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד  .1968-ערך, התשכ"ח

 כינוס האסיפה. 

)ד( לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו  83יצוין, כי בהתאם לסעיף  

המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה  

 האלקטרונית. באמצעות מערכת ההצבעה  

ב'    בחלק  מניות רשום יציין את אופן הצבעתו לגבי ההחלטות שעל סדר היום,בעל    :הציון אופן ההצבע .15

לסימון    בחלק ב' של כתב ההצבעה מוקצה מקום  -של כתב ההצבעה. ביחס להחלטות שעל סדר היום  

החברות. קרי,    קיומו או היעדרו של עניין אישי ולתיאור מהות זיקה הרלבנטית, כנדרש בהתאם לחוק

הוא בעלי עניין אישי    להשתתף בהצבעה, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה אםבעל מניה המעוניין  

את מהות העניין, הצבעתו   באישור העסקה. בעל מניות אשר לא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט

 . מערכת הצבעה אלקטרונית לא תבוא במניין. הוראה זו תחול גם על משלוח כתב הצבעה באמצעות

 

 

 

המניות   כתב ההצבעה יהיה בתוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל  :סמכים נלוויםחובת צירוף מ .16

המניות רשום בספרי    הלא רשום, או לחילופין, צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל

  ( 4)  ארבע   לפחות   ,, יחד עם המסמכים האמורים לעילבמסירה ידנית  החברה, וכן יש להמציאו לחברה

ימסור או ישלח את    לפני מועד ההצבעה. בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות של החברה   שעות

עם אישור הבעלות יגיע    כתב ההצבעה לחברה כאמור, בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה ביחד 

האמור. מהמועד  יאוחר  לא  החברה  מערכת    למשרדי  באמצעות  להצביע  רשאי  רשום  לא  מניות  בעל 

עדההצ האלקטרונית,  )  לפני  שעות  (6)  שש  בעה  הכללית  האסיפה  כינוס  נעילת  "להלן:  מועד  מועד 

 "(. המערכת

והודעות העמדה .17 יועציה המשפטיים של החברה, משרד עוה"דמשרד:  מען למסירת כתבי ההצבעה    י 

 . 03-3742282; פקס:  03-3742282  :ן, טלפו  רמת גן )מגדל ספיר(  ,40מרח' תובל    ושות'  , רזקייזר,  קאופמן

יחד עם אישור הבעלות :  המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה .18 ומסמכים    את כתב ההצבעה 

 כינוס האסיפה.  לפני מועד  שעות (4)  ארבע עדהנלווים יש להמציא לחברה, 



 

 

לחברה .19 עמדה  הודעות  להמצאת  הינו    :המועד האחרון  מועד    ימים  (10)  עשרה  עדהמועד  כינוס  לפני 

 ה.האסיפ 

החברה רשאית להמציא לרשות ניירות    המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: .20

  5עד  )ג( לחוק החברות  88ערך ולבורסה הודעה עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף  

 לפני מועד האסיפה.   )חמישה( ימים

בתל  .21 ערך  לניירות  ואתר האינטרנט של הבורסה  ערך  ניירות  רשות  אביב    -כתובות אתר ההפצה של 

ו ההצבעה  כתבי  בהם  ערך(;    www.magna.isa.gov:  העמדה  הודעותשמצויים  ניירות  )רשות 

www.maya.tase.co.il  .)הבורסה לניירות ערך( 

,  בעל מניות, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו .21.1

בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון  

 ניירות ערך מסוים. 

  בעל מניות לא רשום זכאי לקבל, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה  .21.2

במניותיו,    מחזיקוהודעות העמדה )אם יהיו( באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא  

שהוא מעוניין    אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור, או 

גםילקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לענ ין קבלת  י לענ  ין כתבי הצבעה תחול 

 ה. הודעות העמד 

זכויות    או יותר מסך כלבעלי מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים   .21.3

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

בעצמו    (, זכאי"בעל שליטה"להלן:  לחוק החברות )  268  בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף

בשעות    ,או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה

האלקטרונית    העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה 

 לתקנות. 10שהגיעו לחברה, והכל כמפורט בתקנה  

לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא  :  שינויים בסדר היום .22

היום העדכני בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה. בקשה של  לעיין בסדר    לסדר היום, ויהיה ניתן 

לחוק החברות, לכלול נושא    ()ב66אחד או יותר מזכויות ההצבעה בחברה, לפי סעיף    בעל מניה, שלו אחוז 

האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה    בסדר היום של 

 . לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה הנושא יתווסף כאמור, אפשר כי

  ממשרד עוה"ד תמיר יניב  "ד  הו/או עו  ירון קייזרד  "ה עו:  הנציג החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון אסיפ .23

 . 03-3742282  ; פקס:03-3742282  :ן, טלפו  רמת גן )מגדל ספיר(  ,40מרח' תובל    ושות'  , רזקייזר,  קאופמן

במסמכים .24 הנוגע    :עיון  מסמך  בכל  לדין,  בכפוף  בקשתם,  לפי  לעיין,  יוכלו  החברה  של  המניות  בעלי 

היום,   סדר  על  המפורטים  עוה"דמשרדבלנושאים  משרד  החברה,  של  המשפטיים  יועציה    , קאופמן  י 

, בשעות  03-3742282; פקס:  03-3742282  :ן, טלפו  רמת גן )מגדל ספיר(  ,40מרח' תובל    ושות'   יזר, רזיק

וזאת עד למועד כינוס האסיפה וכן באתר ההפצה של רשות ניירות    מראש,  העבודה המקובלות ובתיאום 

בכתובת:   בע"מ    http://www.magna.isa.gov.ilערך  ערך  לניירות  הבורסה  של  האינטרנט  ובאתר 

 .http://www.maya.tase.co.ilבכתובת: 
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לתקנות עסקה עם בעל שליטה, מוסמכת רשות ניירות ערך    10בהתאם לתקנה    .סמכות רשות ניירות ערך .25

יום ממועד הגשת דו"ח זה, לתת    21תוך  ב  להורות לחברה  ,או עובד שהיא הסמיכה  (הרשות": "להלן)

וט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרט מן הפרטים המובאים בדו"ח המיידי, תוך מועד שיקבעו,  הסבר, פיר

והמסמכים   הידיעות  הפירוט,  ההסבר,  לפי  המיידי  הדו"ח  תיקון  על  לחברה  להורות  הם  רשאים  וכן 

עשרים  )  21  -כאמור, תוך מועד שיקבעו. ניתנה הוראת הרשות כאמור, יידחה המועד לאסיפה הכללית ב

ימים מיום פרסום הדו"ח המיידי המתוקן והחברה תודיע על כך בדו"ח מיידי, אשר יכלול הזמנה    (ואחד

 .לכינוס אסיפה כללית של החברה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע

 השני של כתב ההצבעה.באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו 

 כתב הצבעה 
 "( התקנות)" 2005-פי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ול

 שני חלק 

 "(. החברה)להלן: " בע"מ א.נ. שוהם ביזנס : שם החברה

י יועציה המשפטיים של החברה, משרד משרד (:  למסירה ומשלוח כתבי הצבעה בלבד) :מען החברה

רזקייזר,  קאופמן  עוה"ד  תובל    ושות'  ,  ספיר(  ,40מרח'  )מגדל  גן  טלפו רמת                               :ן, 

 . 3742282-03; פקס: 3742282-03

 ;520043860 :מספר החברה

 0071:בשעה  2202, בנובמבר 7-ה  ב'יום  :מועד האסיפה

 אסיפה מיוחדת.  :סוג האסיפה

בבורסה   :המועד הקובע המסחר  יום  בתלסוף  ערך  ביום-לניירות  שיחול  בע"מ  '                                           ג  אביב 

)אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה   2022,  באוקטובר  11-ה

 יום המסחר האחרון שקדם למועד זה(.

 .0071:בשעה   2022,  בנובמבר 14-ה ' ביום  : אסיפה נדחית

 

 : 1האם נמנה על אחד מסוגי בעלי המניות להלן   המניות: פרטי בעל 

 כן / לא  2בעל עניין  _____ __ _________ : שם בעל מניות

 כן / לא  3נושא משרה בכירה  ___ __ ___________  : מס' זהות

 כן / לא  4משקיע מוסדי  ת:אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלי

   _ _______________  : מס' דרכון

   __ ______________ : המדינה שבה הוצא

   __ ______________ : בתוקף עד

   ד: אם בעל המניות הוא תאגי

   __ ______________ מס' תאגיד: 

   _ _______________  : מדינת ההתאגדות

 
 האפשרות המתאימה בכל אחד מהסעיפים נא להקיף בעיגול את  1
 "(חוק ניירות ערך)" 1968-חוק ניירות ערך, התשכ"חל 1סעיף ב  כהגדרתו 2
 )ד( לחוק ניירות ערך. 37כהגדרתו בסעיף  3
)קופות גמל(  1כהגדרתו בתקנה    4 - כללית(, תשס"ט  )השתתפות חברה מנהלת באסיפה   לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 

 . 1994-חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד, וכן מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות כמשמעותו ב2009



 אופן ההצבעה: 

 
 הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.כתב    -( לחוק החברות(  1)177לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה )לפי סעיף  

 כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.   -לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה 

 במידה והינך בעל עניין אישי באישור ההחלטות שעל סדר היום, יש לפרט את מהות עניין זה להלן: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 חתימה:   תאריך: 

 

 
 בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" מבלי לפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.  * 

 ** יש לפרט את מהות העניין האישי בהמשך בסעיף הרלוונטי לפירוט. 
 ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.  אי סימון 5

 הנושאים שעל סדר היום מס'
 5אופן ההצבעה 

בעל   אתה  האם 

עניין   שליטה, בעל 

בהחלטה,   אישי 

משרה   נושא 

משקיע   או  בכירה 

 *ימוסד

 לא כן** נמנע נגד בעד 

נושא  

 1מס' 

אישור העסקתו של קרוב לבעל השליטה כפקיד תפעול )מר רונן  
 סרור( 

 

     


