






  בע"מ  בוקס דל"ן - וויי

 2005-"ותשס), עמדה והודעות בכתב(הצבעה  רותהחב תקות לפי הצבעה כתב
  ("התקות")

  ראשון חלק

  . ")החברה(" בע"מ בוקס דל"ן - וויי: החברה שם .1

 . ")האסיפה(" מיוחדת כללית: אסיפה לכיוסה והמקום המועד, הכללית האסיפה סוג .2

 תל, 105 אלבי החברה ברחוב יבמשרד, 11:00, בשעה 2019במאי  15', ד ביוםתתכס  האסיפה

אותו מקום, בשעה ו אותהב, 2019 במאי 22, 'ד ביום תתקיים היא האסיפה תידחה אם. אביב

  מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המיות.

  :)הצבעה כתב באמצעות להצביע יתן( היום סדר שעל הושאים פירוט .3

  בחברה חיצוי דירקטורכלתקופת כהוה וספת  מר יוסף כהן מיוי .3.1

לאשר את מיויו של מר יוסף כהן לתקופת כהוה וספת בת שלוש שים כדירקטור 

בהתאם למדייות התגמול של החברה, . 2019במאי  25ביום  לחיצוי בחברה, אשר תח

, )2018-01-082293(אסמכתא:  2018 באוגוסט 29  מיום החברה דירקטוריון ולהחלטת

הא זכאי לגמול דירקטורים על פי הגמול שקבע בתקות החברות (כללים י כהן יוסף מר

" קבועסכום ", וזאת על פי 2000-תש"סהבדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוי), 

המפורט בתקות האמורות ובהתאם לדרגה הרלווטית של החברה, כפי שתהא מעת 

  .לעת

טרם זימון האסיפה, מסר מר יוסף כהן לחברה הצהרה לעיין כשרותו וכישוריו לקיום 

הצהרה לחוק החברות;  241-ב ו224סעיפים פי -תפקידו כדירקטור חיצוי, כדרש על

זימון האסיפה הכללית מיוחדת שפרסמה החברה בד לדוח  'א ספחככאמור מצורפת 

  .בבד עם פרסומו של כתב הצבעה זה

לתקות יירות ערך (דו"חות תקופתיים  26, בהתאם לתקה מר יוסף כהןאודות לפרטים 

, שפורסם 2018, ראו פרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשת 1970-תש"להומידיים), 

  ).2019-01-026644(אסמכתא:  2019במרץ  26ידי החברה ביום - על

 המסגרת החלטת(" החלטת מסגרת להתקשרויות בפוליסות ביטוח לושאי משרה .3.2

 ")המוצעת

החלטת מסגרת להתקשרויות בפוליסות ביטוח ביחס לדירקטורים וושאי משרה  אישור

בחברה, בחברות בות או קשורות של החברה או חברות אחרות בהן החברה מחזיקה 

, תבהן מעת לע כהוכפי שיומיות, והמכהים בכל אחת מהן בהתאם לבקשת החברה, 

לרבות דירקטורים וושאי משרה אשר הים בעלי שליטה בכל אחת מהחברות האמורות 

וקרוביהם או דירקטורים וושאי משרה אשר לבעל השליטה יש עיין אישי בהתקשרות 

 1עימם, לתקופות כפי שתקבעה על ידי ההלת החברה, אשר תעמוד בתוקפה החל מיום 
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) שים, 3) למשך תקופה של שלוש (1הוכחית המסגרת החלטת פקיעת(מועד  2019ביוי 

   .המיידי לדיווח 2 סעיףוהכל בכפוף לתאים המפורטים ב

  :תוהמוצע ותההחלט של המלא בוסח בהם לעיין שיתן והשעות המקום .4

חיצוי  לכהן כדירקטור והמועמד בדבר כשירות בהצהרתו תוהמוצע ותההחלט בוסח לעיין יתן

שפרסמה החברה בקשר עם האסיפה ובכתב ההצבעה, במשרדי  ידיימההדו"ח  בוסח, בחברה

', בשעות העבודה המקובלות, וזאת ה - 'א בימים ,03-6285300בטל' החברה, לאחר תיאום מראש 

עד למועד כיוס האסיפה. כמו כן, יתן לעיין בדוח זה באתר האיטרט של רשות יירות ערך 

, ובאתר האיטרט של הבורסה שכתובתו: www.magna.isa.gov.ilשכתובתו: 

www.maya.tase.co.il.  

  באסיפה: ותהחלטההדרוש לקבלת  הרוב .5

לעיל, היו הרוב הקבוע בסעיף  3.1 הדרוש לקבלת ההחלטה האמורה בסעיף  הרוב .5.1

) לחוק החברות, הייו, רוב רגיל של בעלי המיות המשתתפים והמצביעים 1)(1(א245

 באסיפה המיות בעלי של הקולות כלל במייןכל אלה: (א)  שיתקיימובאסיפה, ובלבד 

 בעלי או בחברה שליטה בעלי שהם המיות בעלי קולות, בחשבון מובאים לא הכללית

 וכן, השליטה בעל עם מקשר כתוצאה שאיו אישי עיין למעט, המיוי באישור אישי עיין

 השליטה בעלי שאים המיות בעלי מקרב התומכים קולות סך; (ב) המעים קולות

 עם מקשרים כתוצאה שאיו אישי עיין למעט המיוי באישור אישי עיין בעלי או בחברה

 .בחברה ההצבעה זכויות מכלל אחוזים שי על עולה, השליטה בעל

) 3(א)(275 בסעיף הקבוע הרוב, היו לעיל 3.2  בסעיף האמורה להחלטה הדרוש הרוב .5.2

 והמצביעים המשתתפים המיות בעלי קולות מכלל רגיל רוב, הייו, החברות לחוק

 מכלל רוב ייכללו באסיפה הרוב קולות במיין: (א) מאלה אחד שיתקיים ובלבד, באסיפה

, המוצעת המסגרת החלטת באישור אישי עיין בעלי שאים המיות בעלי קולות

 בחשבון יובאו לא האמורים המיות בעלי של הקולות כלל במיין; בהצבעה המשתתפים

 משה בפסקת האמורים המיות בעלי מקרב המתגדים קולות סך; (ב) המעים קולות

 .בחברה ההצבעה זכויות מכלל אחוזים שי של שיעור על עלה לא(א) 

 זיקה של בעל מיה:  ציון .6

 של השי בחלק יסמן, לעיל 3.2  – 3.1  פיםבסעי תוהמוצע ותביחס להחלט הבהצבע המשתתף מיה בעל

 אישי עיין של היעדרו או קיומו וכן בחברה שליטה בעל היו האם, לכך המיועד במקום, ההצבעה כתב

 ככל, האישי יןיהע מהות את ויתאר, החברות חוק הוראות פי על כדרש, האמורה ההחלטה עם בקשר

   .  יןיבמ הצבעתו תבוא לא, האיש יןיהע מהות את תיאר שלא או כאמור סימן שלא מי. שקיים

  הקובע המועד .7

 באמצעות הצבעה לצורך וכן הכללית באסיפה ולהצביע להשתתף הזכאות לעיין הקובע המועד

 ").הקובע המועד(" 2019 באפריל 17', ד יום הו, הצבעה כתב

                                                 
 23 -ו 2016באפריל  18ראו דיווחי החברה מהימים כאמור,  2019 במאי 31לפרטים וספים אודות החלטת המסגרת הוכחית אשר תוקפה יפוג ביום  1

  . , בהתאמה)2016-01-031689 -ו 2016-01-051112(אסמכתאות:  2016במאי 
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 ההצבעה כתב תוקף .8

 או 2רשום הלא המיות בעל של בעלות אישור לו צורף אם רק תוקף יהיה ההצבעה לכתב .8.1

אם שלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוית, כהגדרתה 

  .")האלקטרוית ההצבעה מערכתבתקות ("

 של המיות בעלי במרשם מיות כבעל שרשום מי לגבי תוקף יהיה ההצבעה לכתב .8.2

  .התאגדות תעודת או דרכון, זהות תעודת צילום לו צורף אם רק, החברה

 מסירת אישור ממועד החל תתאפשר האלקטרוית ההצבעה מערכת באמצעות ההצבעה .8.3

"), המערכת עילת מועד(" הכללית האסיפה כיוס מועד לפי שעות) 6( שש ועד הרשימה

 .המערכת עילת למועד עד לביטול או לשיוי יתת ותהיה

     .תוקף חסר יהיה לעיל לאמור בהתאם יוצא שלא הצבעה כתב .8.4

 באמצעות להצביע רשאי רשום לא מיות בעל: האלקטרוית ההצבעה מערכתבאמצעות  הצבעה .9

  .האלקטרוית ההצבעה מערכת

 .6513444 מיקוד ,אביב תל, 105 אלביבע"מ,  בוקס דל"ן -  וויי: מען למסירת כתבי ההצבעה .10

 ;האסיפה מועד לפיימים  )10( עשרה עד: לחברה עמדה הודעות להמצאת האחרון המועד .11

 מועד לפי) ימים 5החברה רשאי להמציא את תגובתו להודעות העמדה עד חמישה ( דירקטוריון

   . האסיפה

 של ההפצה אתר: ההצבעה והודעות העמדה יכתב בהם שמצוייםתובות אתרי האיטרט כ .12

 ערך ליירות הבורסה של האיטרט אתרו www.magna.isa.gov.il: בכתובת ערך יירות רשות

ההצבעה יתכן  בכת פרסום לאחר כי יצוין .www.maya.tase.co.il: בכתובת"מ בעאביב -בתל

שיהיו שיויים בסדר היום, לרבות הוספת ושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות 

 שהתפרסמו בדיווחי החברה עמדה, ויתן יהיה לעיין בסדר היום העדכי ובהודעות עמדה

        באתרים המויים לעיל.

 תמורת, בדואר משלוחב או הבורסה חבר של בסיף הבעלות אישור את לקבל זכאי מיות בעל .13

 .מסוים ערך יירות לחשבון מראש תיתן זה לעיין ובקשה, זאת ביקש אם, משלוח דמי

 מערכת באמצעות לחברה יועבר שלו הבעלות שאישור להורות רשאי רשום לא מיות בעל .14

   .האלקטרוית ההצבעה

מיות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוי בלא תמורה, קישורית לוסח כתב ההצבעה  בעל .15

והודעות העמדה באתר ההפצה מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במיותיו, אלא אם 

כן הודיע לחבר הבורסה כי הוא איו מעויין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעויין לקבל כתבי 

 הודעות קבלת לעיין גם תחול ההצבעה כתבי לעיין הודעתו. תשלום הצבעה בדואר תמורת

 .העמדה

                                                 
ה מיה כללת בין המיות הרשומות במרשם בעל מיות לא רשום היו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מיה ואות 2

  בעלי המיות על שם חברה לרישומים.
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 אחוזים חמישה המהווה בשיעור מיות מחזיק, הקובע במועד אשר, יותר או אחד מיות בעל .16

 כאמור בשיעור הקובע במועד שמחזיק מי וכן, בחברה ההצבעה זכויות כל מסך יותר או) 5%(

, זכאי בעצמו או 3בחברה השליטה בעל בידי מוחזקות שאין ההצבעה זכויות כל סך מתוך

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

ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה  וברישומיהעבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה  בשעות

 .לתקות 10 בתקה כמפורט לחברה שהגיעוהאלקטרוית 

) מסך כל זכויות ההצבעה 5%כי כון למועד זה, כמות המיות המהווה חמישה אחוזים ( יצוין

אחוזים  מישהחרגילות של החברה. כמות המיות המהווה  מיות 10,053,950.5בחברה, היה 

 מיות 4,570,068.5 ) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאין מוחזקות בידי בעל שליטה, היה5%(

   .ההחבר של רגילות

בחלקו השי של כתב הצבעה  ,היום סדר שעל הושאים לגבי הצבעתו אופן את יציין מיות בעל .17

  זה.

ככל שתתבקש הוספת ושא לסדר  :מתוקן הצבעה כתב החברה תפרסם שבו האחרון המועד .18

 24 היום של האסיפה הכללית, המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יהיה

  .2019באפריל 

 לפות, הכללית האסיפה כיוס מועד לפי שעות 24 עד, רשאי מיות בעלכתב ההצבעה:  ביטול .19

 עובד או, החברה מזכיר של דעתו להחת זהותו את שיוכיח ולאחר, החברה של הרשום למשרדה

    .שלו הבעלות ואישור ההצבעה כתב את למשוך, זה לעיין שימוה אחר

                                                 

 .לחוק החברות 268בסעיף  המוח "בעל שליטה" כהגדרת 3
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  חלק שי -הצבעה  כתב

  

  .בע"מ בוקס דל"ן - וויי: החברה שם

  .6513444, מיקוד אביב תל, 105 אלבי: )ההצבעה כתבי ומשלוח(למסירה  החברה מען

  .52-003868-8: החברה' מס

 22, 'דתידחה האסיפה היא תתקיים ביום  אם; 11:00בשעה , 2019במאי  15, 'ד ביום :האסיפה מועד

  .חובה להודיע על כך לבעלי המיותאותו מקום, מבלי שתהא בו האותה שעב, 2019 במאי

   .מיוחדת כללית: האסיפה סוג

  .2019 באפריל 17', ד יום :הקובע המועד

  

  :המיות בעל פרטי

                           :המיות בעל שם

                         :"זת' מס

  :ישראלית זהות תעודת המיות לבעל אין אם

                           :דרכון' מס

                         :הוצא שבה המדיה

                         :עד בתוקף

  :תאגיד הוא המיות בעל אם

                           :תאגיד' מס

                         :ההתאגדות מדית

  

 :מוסדי משקיע או בכירה משרה ושא, עיין בעל

 לא כן בחברה? 4בעל עיין היך האם

 לא כן בחברה? 5ושא משרה בכירה היך האם

 לא כן ?6משקיע מוסדי היך האם

  

                                                 
  ").חוק יירות ערך(" 1968-לחוק יירות ערך, התשכ"ח 1כהגדרתו בסעיף  4
 (ד) לחוק יירות ערך.37כהגדרתו בסעיף  5
לתקות הפיקוח על שירותים פיסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מהלת באסיפה כללית),  1כהגדרתו בסעיף  6

 .1994-, וכן מהל קרן להשקעות משותפות באמות כמשמעו בחוק השקעות משותפות באמות, התש"ד2009-התשס"ט



  6

  ההצבעה ופןא

  הושא על סדר היום  מספר

 )המיידי בדוח(כמפורט 
 תוקף הארכת לעיין 6ההצבעה אופן

דירקטור  של כהוה
 סעיף לפיחיצוי 

 החברות לחוק) 1א(245
האם אתה  –) 3.1  (סעיף

בעל שליטה או בעל 
עיין אישי באישור 

  ?7חלטההה

אישור החלטת  לעיין
מסגרת להתקשרויות ה

 בפוליסות ביטוח (סעיף
האם אתה בעל  –) 3.2 

שליטה או בעל עיין 
  ?7אישי באישור החלטה

  לא  *כן  לא  *כןמע גד בעד 

של מר יוסף כהן  מיויואישור ) 3.1 (
כדירקטור לתקופת כהוה וספת 

  .חברהחיצוי ב

       

החלטת מסגרת  אישור) 3.2 (
להתקשרויות בפוליסות ביטוח 
ביחס לדירקטורים וושאי משרה 
בחברה, בחברות בות או קשורות 
של החברה או חברות אחרות בהן 
החברה מחזיקה מיות, והמכהים 
בכל אחת מהן בהתאם לבקשת 

, תבהן מעת לע כהוכפי שיוהחברה, 
לרבות דירקטורים וושאי משרה 
אשר הים בעלי שליטה בכל אחת 
מהחברות האמורות וקרוביהם או 
דירקטורים וושאי משרה אשר 
לבעל השליטה יש עיין אישי 

 2בהתקשרות עימם, כמפורט בסעיף 
  .המיידילדוח 

       

  

  

  _________________: חתימה  : _________________תאריך

  

 ------------  

כתב הצבעה  - ) לחוק החברות) 1(177לבעלי מיות המחזיקים במיות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 

למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות המערכת  זה תקף רק בצירוף אישור בעלות

  .האלקטרוית

תקף בצירוף צילום תעודת  זההצבעה  כתב - לבעלי מיות הרשומים במרשם בעלי המיות של החברה 

  .הזהות/ דרכון/ תעודת התאגדות

 ------------  
  . זה ודעמהמיועד לכך בתחתית  מקוםב פרט אא  * 
   סימון ייחשב כהימעות מהצבעה באותו ושא.-אי   6
7   יות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במאין צורך לפרט  ין.יבעל מ

  עיין אישי באישור המיוי שאיו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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("תקות  2001- בהתאם לתקות יירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א מיידי דיווח :הדון

 ")הדיווחים("תקות  1970- "לתש), ומידיים תקופתיים(דו"חות  ערך יירות תקותבעלי שליטה"), 

 בעלי של מיוחדת כלליתבדבר זימון אסיפה  והודעה"), החברות("חוק  1999- "טתש, החברות חוקו

  החברה של המיות

 פי תקות בעלי שליטה, תקות הדיווחים, חוק החברות ותקות החברות (הודעה-על מיידיבזאת דיווח  יתן

 בעלי של מיוחדת כלליתכיוס אסיפה  בדבר, 2000-על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס ומודעה

 11:00, בשעה 2019 במאי 15, 'ד ביום תתקיים אשר") הכללית האסיפה" או" האסיפה(" החברה של המיות

 ההחלטות תעמודה יומהסדר - על ואשר"), החברה משרדיאביב ("-תל, 105 אלביהחברה ברחוב  במשרדי

  .כדלקמן, זה בדוח המפורטות

  האסיפה של יומה סדר שעל הושאים .1

 . בחברה חיצוי כדירקטור וספת כהוה לתקופת כהן יוסף מר מיוי .1.1

 כדירקטור שים שלוש בת ראשוה כהוה תקופת, 2019 במאי 24 ביום, לסיים עתיד כהן יוסף מר

 מיויו את לאשר מוצע, החברות לחוק) 1(א-ו(א) 245 סעיף להוראות בהתאם, לפיכך. בחברה חיצוי

 25 ביום לתח אשר, בחברה חיצוי כדירקטור שים שלוש בת וספת כהוה לתקופת כהן יוסף מר של

 באוגוסט 29 מיום החברה דירקטוריון ולהחלטתבהתאם למדייות התגמול של החברה, . 2019 במאי

הא זכאי לגמול דירקטורים על פי הגמול שקבע י כהן יוסף מר), 2018-01-082293(אסמכתא:  2018

סכום ה, וזאת על פי "2000-תש"סהוי), החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצ בתקות

   " המפורט בתקות האמורות ובהתאם לדרגה הרלווטית של החברה, כפי שתהא מעת לעת.קבועה

טרם זימון האסיפה, מסר מר יוסף כהן לחברה הצהרה לעיין כשרותו וכישוריו לקיום תפקידו 

 ספחלחוק החברות; ההצהרה כאמור מצורפת כ 241- ב ו224פי סעיפים -וי, כדרש עלכדירקטור חיצ

  . המיידילדוח ' א

, בהתאם כדירקטור חיצוי בחברה לתקופת כהוה וספת המועמד מר יוסף כהן,לפרטים אודות 

, ראו פרק ד' לדוח 1970-לתקות יירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), תש"ל 26לתקה 

-2019-01(אסמכתא:  2019במרץ  26ידי החברה ביום -, שפורסם על2018התקופתי של החברה לשת 

026644.(  

 .")המוצעת המסגרת החלטתהחלטת מסגרת להתקשרויות בפוליסות ביטוח לושאי משרה (" .1.2

מוצע לאשר החלטת מסגרת להתקשרויות בפוליסות ביטוח ביחס לדירקטורים וושאי משרה 

בות או קשורות של החברה או חברות אחרות בהן החברה מחזיקה מיות,  בחברה, בחברות

, לרבות דירקטורים תבהן מעת לע כהוכפי שיווהמכהים בכל אחת מהן בהתאם לבקשת החברה, 



  

 

  

2

וושאי משרה אשר הים בעלי שליטה בכל אחת מהחברות האמורות וקרוביהם או דירקטורים 

ושאי משרה אשר לבעל השליטה יש עה על ידי ויין אישי בהתקשרות עימם, לתקופות כפי שתקבע

 המסגרת החלטת פקיעת(מועד  2019ביוי  1, אשר תעמוד בתוקפה החל מיום החברה דירקטוריון

  .להלן 2  סעיףבכפוף לתאים המפורטים ב הכלו ,שים) 3( שלוש של תקופה למשך) 1הוכחית

 המוצעת מסגרתההחלטת  - לעיל  1.2 בסעיף האמורה ההחלטה אודות וספים פרטים .2

 המסגרת החלטת(" מסגרת החלטת החברה של הכללית האסיפה אישרה 2016 מאיב 23 ביום: רקע

ביחס לדירקטורים וושאי משרה בחברה ובחברות  ביטוח שה מדי לרכוש לחברה המאפשרת") הוכחית

בות או קשורות של החברה או חברות אחרות בהן החברה מחזיקה מיות, והמכהים שם בהתאם 

, בכל חברת ביטוח בישראל ו/או בחו"ל אשר תאושר על ידי ועדת תמעת לע היולבקשת החברה, כפי שי

 12החברה, בכפוף לתאים מסוימים, בין היתר, גבול אחריות לכלל המבוטחים עד  הביקורת ודירקטוריון

, פרמיה שתית אשר בצירוף הוצאות משפט סבירות דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח שתית מיליון

דולר ארה"ב והשתתפות עצמית של החברה אשר לא  20,000תשולם על ידי החברה אשר לא תעלה על 

או תביעת  דולר ארה"ב אם התביעה הוגשה בארה"ב או בקדה 50,000"ב (ארה דולר 20,000תעלה על 

 וכחיתה). לפרטים וספים אודות החלטת המסגרת יירות ערך הקשורה לישות משפטית של החברה

). תוקפה של החלטת 2016-01-031689(אסמכתא:  2016באפריל  18ותאיה ראו דיווח החברה מיום 

  . 2019 במאי 31וג ביום המסגרת הוכחית יפ

כך שתאפשר לחברה להתקשר מעת לעת  המוצעת האמור לעיל, מוצע לאשר את החלטת המסגרת וכח

בפוליסות ביטוח ביחס לדירקטורים וושאי משרה בחברה, בחברות בות או קשורות של החברה או 

כפי וחברות אחרות בהן החברה מחזיקה מיות, והמכהים בכל אחת מהן בהתאם לבקשת החברה, 

לי שליטה בכל אחת מהחברות , לרבות דירקטורים וושאי משרה אשר הים בעתבהן מעת לע כהושי

וקרוביהם או דירקטורים וושאי משרה אשר לבעל השליטה יש עיין אישי בהתקשרות עימם,  האמורות

(מועד  2019ביוי  1, אשר תעמוד בתוקפה החל מיום החברה דירקטוריוןלתקופות כפי שתקבעה על ידי 

בכפוף לתאים המפורטים  הכלו ,םשי) 3( שלוש של תקופה למשך) הוכחית המסגרת החלטת פקיעת

   :להלן

מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח שתית  12גבולות אחריות לכלל המבוטחים עד   .א

 ,לחוק חוזה הביטוח 66עיף רוף הוצאות משפט סבירות ביחס לסכום התביעה בהתאם לסיבצ

 , וזאת מעבר לגבול האחריות ה"ל.1981-התשמ"א

דולר  20,000עלה על ישולם על ידי החברה ביחס לשת ביטוח אחת לא יהפרמיה השתית ש סכום  .ב

 ארה"ב.

ידי המבטח לושאי המשרה לא תעלה על -ההשתתפות העצמית של החברה בגין שיפוי המועק על  .ג

או  דולר ארה"ב אם התביעה הוגשה בארה"ב או קדה 50,000דולר ארה"ב לתביעה ( 20,000

 ).משפטית של החברהתביעת יירות ערך הקשורה לישות 

                                                 
 2016במאי  23 -ו 2016באפריל  18חי החברה מהימים כאמור, ראו דיוו 2019 במאי 31לפרטים וספים אודות החלטת המסגרת הוכחית אשר תוקפה יפוג ביום  1

  , בהתאמה). 2016-01-031689 -ו 2016-01-051112(אסמכתאות: 
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בכל מקרה בו יכלול חוזה הביטוח כיסוי לחברה עצמה, תהא לושאי המשרה זכות קדימה על פי   .ד

 החברה בקבלת תגמולי הביטוח.

  השליטה יבין החברה לבין בעל דומותעסקאות  .3

המובאת לאישור האסיפה המזומת בדוח זה או  המוצעת המסגרת החלטתשל  ןמסוג עסקאות קיימות לא

השליטה בה היה בהן עיין אישי, שהן  יהשליטה בה או שלבעל יעסקאות דומות לה, בין החברה לבין בעל

, למעט החלטת המסגרת הוכחית אשר תוקפה יפוג ביום עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור

   .ופוליסות הביטוח שרכשו על פיה לעיל 2  בסעיף כמפורט 2019 במאי 31

  ומהות עיין זה  המוצעת המסגרת החלטת באישורבעלי השליטה שיש להם עיין אישי  שמות .4

שליטה בחברה, כמשמעות המוח  ילהיחשב כבעל יםהמיות בחברה, העשוי יבעל של םמותיהש .4.1

 הים:, המוצעת המסגרת החלטת באישורעיין אישי  ילחוק החברות, וכבעל 268"שליטה" בסעיף 

  .ויויון אירופה ישראל השקעות בע"מ גורסדמר יעקב 

 : חברההשליטה כאמור ב ישל בעל הםהחזקותילהלן טבלה המפרטת את  .4.2

 של ובהצבעהאחוז החזקה בהון   השליטהשם בעל 
  החברה

  52.2%  2גורסד יעקב

  8.38%  3יויון אירופה ישראל השקעות בע"מ

  60.58%  סה"כ

 

 המוצעת המסגרת החלטת אישורב האישי העיין מהות .4.3

החזקתו במלוא  מכח, בעל השליטה בחברה בשרשור סופי, גורסדהאישי של מר יעקב  עייו .4.3.1

, המוצעת בוקס השקעות בע"מ, באישור החלטת המסגרת-ההון המופק והפרע של וויי

מוטב בפוליסות הביטוח שירכשו על פיה. בוסף לאמור לעיל, עייו האישי של  מהיותו ובע

(המכהן כמכ"ל החברה), הגב' שרה  גורסדובע מכך שאחיו, מר יהודה  גורסדמר יעקב 

חברתו הגרה עמו (דירקטורית בחברה) ומר יוסף תורג'מן (יו"ר דירקטוריון , ויישטיין

"מ בע השקעותבוקס -ווייהחברה אשר היו ותן שירותים ושותף במספר פרויקטים של 

                                                 
, אשר למיטב ידיעת הין ותאודור קפיטל בע"מ, אשר בוקס השקעות בע"מ-מחזיק במיות החברה באמצעות וויי גורסדיעקב  מר 2

יצוין, כי כון למועד דוח זה, הגב' שרה וויישטיין, אשתו של מר יעקב גורסד, ומר ה. ת בשליטתו ובבעלותו המלאופרטי ותחבר ,החברה
  ., בהתאמה1.2% -ו 0.64%בשיעור של יהודה גורסד, אחיו של מר יעקב גורסד, מחזיקים במיות החברה 

"), וולטה(" VOLTA FONCIERE"), הים: (א) יויוןלמיטב ידיעת החברה, בעלי המיות ביויון אירופה ישראל השקעות בע"מ (" 3
מהוה המופק והפרע של וולטה; (ב) אסאקי  8.5% -. יצוין כי מר יעקב גורסד, מחזיק בכ58% -חברה ציבורית אשר התאגדה בצרפת 

(ג) לוקסמבורג פאש פרטרס, חברה פרטית אשר התאגדה בלוקסמבורג,  -; ו27% -התאגדה בצרפת בילקורט, חברה פרטית אשר 
. יובהר, כי למיטב ידיעת החברה, כון למועד זה, וולטה  היה בעלת 15% -המצאת בבעלותו ובשליטתו המלאה של מר יעקב גורסד 

הצבעה בין מר יעקב גורסד לבעלי מיות אחרים ביויון ו/או בין מר  השליטה ביויון. כמו כן, למיטב ידיעת החברה, לא קיימים הסכמי
  יעקב גורסד לבעלי מיות אחרים בוולטה.

), בין החברה, יויון 2017ביואר  15 - ו 8(כפי שתוקן בימים  2016בובמבר  30יצוין, כי על פי הסכם רכישת מיות אשר חתם ביום 
מיות רגילות של החברה, בהתאם לאישור האסיפה הכללית של  11,400,469החברה ליויון  וחברת וולברג טוורס בע"מ, לפיו הקצתה

, התחייבה יויון כלפי החברה שלא להצביע את מיותיה בחברה עד למועד מכירתן, כולן או חלקן. בעקבות 2017ביואר  12החברה ביום 
מן שההתחייבות האמורה תהא בתוקף, החברה תראה במר יעקב דיוים שהתקיימו עם רשות יירות ערך, לוכח האמור לעיל, כל ז

")) לעיין כל חוק יירות ערך(" 1968-גורסד וביויון כ"מחזיקים יחד" במיות החברה (כהגדרת מוח זה בחוק יירות ערך התשכ"ח
  הוראות חוק החברות הוגעות לבעלי שליטה.
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(חברה פרטית אשר למיטב ידיעת החברה כאמור לעיל היה בבעלות ושליטה מלאה של מר 

 החלטת פי על שירכשו הביטוח בפוליסות וטביםמ הים), בעקיפין או במישרין), גורסדיעקב 

 .המוצעת המסגרת

 התמורה קבעה שבה הדרך .5

 סכום לרבות, המוצעת המסגרת החלטת פי על להתקשר החברה רשאית תהא בהן הביטוח פוליסות תאי .6

, המבטח לבין, שלה הביטוח יועצי באמצעות, החברה בין ומתן משא לאחר קבעו, בגין המרבי הפרמיה

 .לחברה במאפיייהן הדומות לחברות ביחס בשוק למקובל בהתאם והים

  המוצעת המסגרת החלטתדרשים ותאים לביצוע  אישורים .7

מוצע כאמור,  השאישור המוצעת מסגרתה החלטת - ודירקטוריון החברה התגמול ועדת אישור .7.1

  .2019 במרץ 25 ביום ודירקטוריון החברה התגמול של החברהידי ועדת  על האושר

ידי -על הבאישור מותה המוצעת המסגרת החלטת של התוקפ -  החברה של הכללית האסיפה אישור .7.2

  האסיפה הכללית של החברה המזומת בדוח זה. 

 המוצעת המסגרת החלטת לאישורוהדירקטוריון  התגמול ועדת ימוקי .8

 במרץ 25מיום  דירקטוריון החברה ובישיבת התגמולועדת  ישיבתדון ב המוצעת המסגרת החלטתאישור 

, הובאו זה בדוח המזומת האסיפה לאישור המובאת המוצעת המסגרת החלטתעל  דיוים. ב2019

 בחשבון, בין היתר, העייים המפורטים להלן ויתו הימוקים הבאים:

התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים וושאי משרה אפשרית בהתאם להוראות  .8.1

 .ומקובלת בקרב חברות ציבוריות בישראל חוק החברות

לאור היקף פעילותה של החברה, גודלה, שוויה הכלכלי, היקף הפעילות והשירותים היתים על ידי  .8.2

ת ציבוריות אחרות, וושאי המשרה והדירקטורים, כמו גם לאור התאים המקובלים בשוק בחבר

 מקובלים, הים סבירים ופיה על שירכשו הביטוח לפוליסות ביחס המוצעת המסגרת החלטתתאי 

בוסף, משך תוקפה של החלטת  .חברות ציבוריות בישראל הדומות במאפיייהן לחברה לגבי

 המסגרת המוצעת היו סביר בסיבות העיין. 

תשלום פרמיית הביטוח ותאי הפוליסה אים צפויים להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה,  .8.3

 חייבויותיה.רכושה או הת

התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים וושאי המשרה היה לטובת החברה, שכן  .8.4

היא מאפשרת לדירקטורים ולושאי המשרה לפעול בחופשיות לטובת החברה ולמלא את תפקידם 

 פי דין.- בהתחשב בסיכוים הכרוכים בכך ובאחריות המוטלת עליהם על ,כראוי

 וושאי הדירקטורים כל את היתכס, המוצעת המסגרת החלטתפי - על וצאהשת הביטוח פוליסות .8.5

 .זהים בתאים המשרה

  ומהות עיין זה המוצעת המסגרת החלטת באישורהדירקטורים שהם בעלי עיין אישי  שמות .9
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. לפיכך, המוצעת מסגרתההחלטת  אישורב אישי עיין בעלי הים בחברה הדירקטורים כל .9.1

וכחים בדיון והשתתפו  היו החברה של הדירקטורים כל(ב) לחוק החברות, 278בהתאם לסעיף 

   .כאמור המוצעת המסגרת החלטת אישורבהצבעה על 

ושאי  מהיותם, ובע המוצעתמסגרת ההחלטת ב בחברה הדירקטורים כלהאישי של  עיים .9.2

פי החלטת - רשאית החברה להתקשר עלפוליסות הביטוח שבהן במוטבים  היםמשרה בחברה ו

האישי של מר יוסף תורג'מן ובע גם מהיותו ותן שירותים ושותף  עייו .המוצעת המסגרת

פרטית אשר למיטב ידיעת החברה היה  חברה"מ (בע השקעותבוקס - ווייבמספר פרויקטים של 

 גם ובע ישטייןויהאישי של הגב' שרה  עייה). גורסדבבעלות ושליטה מלאה של מר יעקב 

 הביטוח בפוליסות מוטבים, גורסדאשר הוא ואחיו, מר יהודה  גורסדשל מר יעקב  אשתו מהיותה

 .המוצעתמסגרת ההחלטת  פי על שירכשו

 ובדירקטוריון  התגמול תבוועדהדירקטורים שהשתתפו בדיוים  ותשמ   .10

 ,2019 במרץ 25, בישיבתה ביום המוצעת המסגרת החלטתבאישור  שדה התגמולועדת  בדיוי .10.1

שרית  ,"צ)דח"צ), גיל גזית (דחיוסף כהן ( ה"ה – החברה של התגמול ועדתהשתתפו כל חברי 

 התגמול ועדת תהחלט; )תלוי בלתי(דירקטור  זהר ואהרון חרל"פ (דירקטורית בלתי תלויה)

 פה אחד, ללא מתגדים.  ההתקבל כאמור

, 2019 במרץ 25מיום  תובישיב, המוצעת המסגרת החלטתהדירקטוריון בעיין אישור  בדיוי .10.2

 החלטת; החברה של הדירקטורים כל, החברות(ב) לחוק 278לסעיף  בהתאם ,השתתפו

  .פה אחד, ללא מתגדים הכאמור התקבל המוצעת המסגרת החלטתהדירקטוריון בעיין אישור 

 המסגרת החלטתהדרש לצורך אישור  הרובוספים בדבר האסיפה הכללית, לרבות  לפרטים .10.3

 עד 11  סעיפים ראו, בדוח הטיפול לעיין החברה ציגי על ופרטים דחית אסיפה מועד, המוצעת

  .להלן 14 

  האסיפה כיוס .11

 ההצבעה ואופן באסיפה להשתתף הזכאות .11.1

 והודעות בכתב(הצבעה  החברות לתקות 3 ולתקה החברות לחוק(ג) 182 לסעיף בהתאם .11.1.1

"), המועד הקובע לעיין הזכאות להשתתף בכתב הצבעה תקות(" 2005- "ותשס), עמדה

 17, 'ד הצבעה באמצעות כתב הצבעה, הו יוםולהצביע באסיפה הכללית וכן לצורך 

  ").הקובע המועד(" 2019 באפריל

אצל חבר בורסה ואותה מיה כללת בין המיות  המי השלזכותו רשומ ותבעל מי .11.1.2

"), רשום לא מיות בעלשם החברה לרישומים ("-הרשומות במרשם בעלי המיות על

יות  יידרשין להצביע באסיפה, יהמעולהוכיח את בעלותו לצורך הצבעה באסיפה. בעל מ

מיה, רשומה זכותו ל שאצלומאת חבר הבורסה  אותלא רשום ימציא לחברה אישור 

(הוכחת  החברות בתקות הקבוע לוסח בהתאםבעלותו במיה במועד הקובע,  דברב

 בעלות הוכחת תקות(" 2000-"סתשה), כללית באסיפה הצבעה לצורך במיה בעלות

"). בעל מיות לא רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו במיה
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הבורסה או בדואר אל מעו תמורת דמי משלוח  הוא מחזיק את מיותיו, בסיף של חבר

 .בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעיין זה תיתן מראש לחשבון יירות ערך מסוים

 לפי מאושר אלקטרוי מסר, במיה בעלות הוכחת לתקותא 4 תקה להוראות בהתאם .11.1.3

ת , שעייו תוי המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרויערך יירות לחוק 5יא44 סעיף

  דיו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מיות הכלל בו. –

 - יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית  הקובע במועד החברה של מיות בעל .11.1.4

 - באמצעות כתב מיוי, או במקרה של תאגיד  -ידי שלוח - באמצעות כתב הצבעה, או על

ח ויפוי כימיוי וכן הידי ציג באמצעות כתב מיוי, כמפורט בתקון החברה. כתב - על

אם ישו) יופקד ידי עורך דין שמכוחו חתם כתב המיוי (-מקורי או העתק מאושר על

 בעלות אישור לו ויצורףשעות לפי מועד כיוס האסיפה  48במשרדי החברה לפחות 

 רשום לא מיות בעל, בוסף. יתן הוא שבגין המיות מספר ואת המיות סוג את המציין

 ההצבעה מערכת באמצעות הכללית באסיפה להצביע רשאי יהא, הקובע במועד

 .)להלן 11.2  בסעיף (כמפורט האלקטרוית

שעל סדר יומה של האסיפה כאמור, באמצעות כתב הצבעה  ההחלטות לגבי להצביע יתן .11.1.5

ידי החברה ביחד עם דוח זה. כתבי ההצבעה והודעות - בוסח כתב ההצבעה שפורסם על

צאים באתר האיטרט של הרשות ליירות לחוק החברות, מ 88עמדה כמשמעותן בסעיף 

"מ: בעאביב -בתל ערך ליירות הבורסה ושל www.magna.isa.gov.ilערך: 

www.maya.tase.co.il .יות בעלה, בלא  רשאי מות ישירות לחברה ולקבל ממלפ

תמורה, את וסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לוסח כתב ההצבעה באתר 

) ימים לאחר המועד הקובע, בלא 5ההפצה. חבר הבורסה ישלח לא יאוחר מחמישה (

תמורה, בדואר אלקטרוי, קישורית לוסח כתב ההצבעה, באתר ההפצה, לכל בעל מיות 

ם ואשר מיותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המיות לא רשו

לחבר הבורסה כי אין הוא מעויין לקבל קישורית כאמור או הודיע שהוא מעויין לקבל 

כתב הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה יתה לגבי חשבון יירות 

  .ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע

מיות לא רשום המעויין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי חלקו השי של  בעל .11.1.6

"ב לזימון זה, את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה המצכתב ההצבעה 

אותו בדואר רשום, בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום לא 

  כיוס האסיפה. ) שעות לפי מועד4יאוחר מארבע (

מיות הרשום במרשם בעלי המיות של החברה והמעויין להצביע באמצעות כתב  בעל .11.1.7

"ב לזימון זה, את אופן הצבעתו, המצהצבעה, יציין על גבי חלקו השי של כתב ההצבעה 

וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון 

) שעות 4ת, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום לא יאוחר מארבע (או תעודת התאגדו

  לפי מועד כיוס האסיפה.

 האלקטרוית המערכת באמצעות הצבעה .11.2

 עם בקשר הכללית באסיפה להצביע רשאי רשום לא מיות בעל, לעיל האמור על בוסף .11.2.1

 לחברה שיועבר הצבעה כתב באמצעות, לעיל 1.2  - 1.1  בסעיפים ותהמוצע ההחלטות
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 ההצבעה מערכת(" בכתב הצבעה בתקות כהגדרתה, האלקטרוית ההצבעה במערכת

  ").האלקטרוית

 לפי הדרשים הפרטים ובה רשימה האלקטרוית ההצבעה למערכת יזין הבורסה חבר .11.2.2

 המחזיקים רשומים הלא המיות מבעלי אחד כל לגבי ערך יירות לחוק) 3(א)(4יא44 סעיף

 חבר ואולם"); במערכת להצביע הזכאים רשימת(" הקובע במועד באמצעותו ערך יירות

 השעה עד לו שהעביר מיות בעל במערכת להצביע הזכאים ברשימת יכלול לא בורסה

 הזכאים ברשימת להיכלל מעויין איו כי הודעה, הקובע המועד של בצהריים 12:00

  .בכתב הצבעה לתקות(ד) 13 תקה לפי, במערכת להצביע

 ההצבעה מערכת מאת אישור קבלת לאחר האפשר ככל בסמוך יעביר בורסה חבר .11.2.3

 מסירת אישור(" במערכת להצביע הזכאים רשימת של תקיה קבלה על האלקטרוית

 ואשר במערכת להצביע הזכאים ברשימת המויים המיות מבעלי אחד לכל"), הרשימה

 התקשורת מערכות באמצעות או אלקטרויים באמצעים הודעות הבורסה מחבר מקבלים

 ההצבעה במערכת הצבעה לשם הדרשים הפרטים את, הבורסה למחשב המקושרות

  .האלקטרוית

 הצבעתו אופן את לציין רשאי, במערכת להצביע הזכאים ברשימת המופיע מיות בעל .11.2.4

 מערכת באמצעות הצבעה. האלקטרוית ההצבעה מערכת באמצעות לחבר אותה ולהעביר

 שעות) 6( שש ועד הרשימה מסירת אישור ממועד החל תתאפשר האלקטרוית ההצבעה

 עד ולביטול לשיוי יתת ותהיה"), המערכת עילת מועד(" האסיפה כיוס מועד לפי

 .המערכת עילת למועד

 עמדה הודעות .11.3

ימים לפי  10ידי בעלי המיות לחברה היו עד -האחרון להמצאת הודעות עמדה על המועד .11.3.1

מועד כיוס האסיפה. בעל מיות רשאי לפות לחברה ולקבל ממה, בלא תמורה, את 

  עמדה שהגיעו אליה.הודעות ה

 באתר העמדה הודעות לוסח קישורית, תמורה בלא, אלקטרוי בדואר ישלח בורסה חבר .11.3.2

 יום מתום יאוחר לא, באמצעותו מיות המחזיק רשום לא מיות בעל לכל ההפצה

 אלא, המאוחר לפי, הקובע המועד שלאחר או ההפצה באתר פרסומן יום שלאחר העסקים

, כאמור קישורית לקבל מעויין איו הוא כי הבורסה לחבר המיות בעל הודיע כן אם

 .הקובע למועד קודם ובמועד מסוים ערך יירות לחשבון יתה שההודעה ובלבד

 היום בסדר ושא לכלול בקשה להמצאת האחרון המועד .11.4

ולאחר פרסום זימון זה יבקש בעל מיות לכלול ושא בסדר היום של האסיפה, בהתאם  היה

(ב) לחוק החברות, יתן יהיה לעיין בסדר היום העדכי של האסיפה בדיווחי 66להוראות סעיף 

 הבורסה ושל gna.isa.gov.ilwww.maהחברה שבאתר באתר האיטרט של הרשות ליירות ערך: 

בקשה של בעל  להמצאתהאחרון  המועד. www.maya.tase.co.il"מ: בעאביב -בתל ערך ליירות

 מיות לכלול ושא בסדר היום של האסיפה כאמור היו עד שבעה ימים לאחר מועד זימון האסיפה.

  דחית ואסיפה חוקי מיין .11.5
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מיין חוקי תוך מחצית השעה מהמועד שקבע לפתיחת  בהייפתח אם יהיה וכח  ההדיון באסיפ

) בעלי 2שי ( לפחותכוח, - באי ידי עלהאסיפה. מיין חוקי יתהווה בשעה שיהיו וכחים, בעצמם או 

 ) מזכויות ההצבעה בחברה. לא כח25%עשרים וחמישה אחוזים ( לפחות ביחד המחזיקיםמיות 

אותו מקום, מבלי ב, לאותה שעה ו2019 במאי 22, ד' יוםלמיין חוקי כאמור, תידחה האסיפה 

"). אם באסיפה הדחית לא ימצא הדחית האסיפהשתהא חובה להודיע על כך לבעלי המיות ("

כל במיין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה זו, כי אז תתקיים האסיפה הדחית 

  .  משתתפים שהואמספר 

 ההחלטות לקבלת הדרוש הרוב .11.6

לעיל,  שגיאה! מקור ההפיה לא מצא.הדרוש לקבלת ההחלטה האמורה בסעיף  הרוב .11.6.1

) לחוק החברות, הייו, רוב רגיל של בעלי המיות 1)(1(א245היו הרוב הקבוע בסעיף 

 של הקולות כלל במייןהמשתתפים והמצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיימו כל אלה: (א) 

 בעלי שהם המיות בעלי קולות, בחשבון מובאים לא הכללית באסיפה המיות בעלי

 כתוצאה שאיו אישי עיין למעט, המיוי באישור אישי עיין בעלי או בחברה שליטה

 המיות בעלי מקרב התומכים קולות סך; (ב) המעים קולות וכן, השליטה בעל עם מקשר

 שאיו אישי עיין למעט המיוי באישור אישי עיין בעלי או בחברה השליטה בעלי שאים

 .בחברה ההצבעה זכויות מכלל אחוזים שי על עולה, השליטה בעל עם מקשרים כתוצאה

) לחוק 3(א)(275לעיל, היו הרוב הקבוע בסעיף  0 הדרוש להחלטה האמורה בסעיף  הרוב .11.6.2

החברות, הייו, רוב רגיל מכלל קולות בעלי המיות המשתתפים והמצביעים באסיפה, 

שיתקיים אחד מאלה: (א) במיין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות ובלבד 

 המשתתפים, המוצעת בעלי המיות שאים בעלי עיין אישי באישור החלטת המסגרת

 קולות בחשבון יובאו לא האמורים המיות בעלי של הקולות כלל במיין; בהצבעה

 לא(א)  משה בפסקת האמורים המיות בעלי מקרב המתגדים קולות סך; (ב) המעים

 .בחברה ההצבעה זכויות מכלל אחוזים שי של שיעור על עלה

  ערך יירות רשות סמכות .12

, מטעמה לכך שהוסמך עובד או ערך יירות רשות מוסמכת, שליטה בעלי לתקות 10 לתקה בהתאם .12.1

, פירוט, הסבר, שתקבע מועד בתוך, לתת לחברה להורות, זה עסקה דוח הגשת מיום ימים 21 בתוך

 ובמועד באופן הדוח תיקון על להורות וכן, זה דוח מושא להתקשרויות בוגע ומסמכים ידיעות

 .שתקבע

הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית רשות יירות ערך להורות על דחיית מועד האסיפה  יתה .12.2

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

 מיידילדוח עסקה זה. יתה הוראה בדבר דחיית מועד כיוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח 

- על זה דוח פורסם שבה בדרך התיקון יפורסם, עילעל ההוראה. יתה הוראה לתיקון הדוח כאמור ל

 .מטעמה שהסמיכה עובד או הרשות שיורו בדרך או שליטה בעלי תקותפי 

 בדוח יוןע .13
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, 03-6285300החברה, לאחר תיאום מראש, בטל'  יכל בעל מיות של החברה רשאי לעיין בדוח זה במשרד

 זהמועד כיוס האסיפה. כמו כן, יתן לעיין בדוח לבימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד 

ובאתר האיטרט של הבורסה  www.magna.isa.gov.ilבאתר האיטרט של רשות יירות ערך שכתובתו 

  . www.maya.tase.co.ilשכתובתו 

  החברה לעיין הטיפול בדוח עסקה זה יציג .14

 וול חן בכר פישר ממשרדחיים -בן יתיאלואהדין בועז וימן  כיעור םהחברה לטיפול בדוח זה הי יציג

  .03-6944157: פקס, 03-6944249: טל, אביב תל 3 פריש דיאל רחוב', ושות אוריון

  

  

  ,רב בכבוד

   בע"מ בוקס דל"ן -  וויי

      גורסד יהודה שם החותם:

  "למכ: ותפקיד


