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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

, 2017 מאיב 4 'ה ביום") שתתקיים הכללית האסיפה" או" האסיפה(להלן: " החברה מניות בעלי של מיוחדת

   ").החברה משרדי(להלן: " אביב תל, 3 קומה ,10 קרמניצקיברח'  החברה משרדי, ב12:00בשעה 

 הכללית  האסיפה של יומה סדר על .1

במועד כינוס שנים שתחילתה  3של  הכדירקטור חיצוני בחברה לתקופ מנחם ברנרמר  של  ומינוי .1.1

 האסיפה הכללית על פי דוח זה.

 1 ולסעיף לחוק החברות 241בהתאם לסעיף בחברה כדירקטור חיצוני  למינויהמועמד ת הצהר

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

) לתקנות דוחות תקופתיים 10ב(36ו 26אודות הפרטים הדרושים לפי תקנות  לזימון אסיפה זה.

 למינוילהצהרת המועמד  נספח א', ראו מובא לאישור ושמינוי, מנחם ברנרמר ומיידים, בנוגע ל

  כדירקטור חיצוני.

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

בתקנות  בהתאם לתנאים ולמבחנים הקבועים מומחיות חשבונאית ופיננסיתבעל  והינ מנחם ברנר

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

  .2005-מקצועית), תשס"ו

לגמול שנתי וגמול השתתפות לישיבה  מר מנחם ברנרהיה זכאי יבחברה,  כדירקטור חיצוני ועם מינוי

- 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  מר מנחם ברנרהיה זכאי יכי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות האמור, לו 

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

בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי  כמו כן, עם מינויו יהיה זכאי מר מנחם ברנר להיכלל

משרה בחברה בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכנו מעת לעת וכן להיכלל בפוליסות ביטוח 

, 2017במרץ  19אחריות דירקטורים ונושאי משרה עתידיות בהן תתקשר החברה. יצוין, כי ביום 

לתקופה  רים ונושאי משרה בחברהפוליסת ביטוח אחריות דירקטואישרה ועדת התגמול של החברה 

וכן לתקופות ביטוח נוספות לתקופה שלא  ,2017ביוני  30וסיומה ביום  2016ביולי  1שתחילתה ביום 
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. לתנאי פוליסת ביטוח אחריות ) שנים מתום תוקפה של הפוליסה הנ"ל3תעלה על שלוש (

 'אנספח כלמדיניות התגמול של החברה שצורפה  9סעיף  ראודירקטורים ונושאי המשרה בחברה 

למען הסר ספק, יובהר  .)2016-01-085917': מס(אסמכתא  2016 דצמברב 5לדוח זימון אסיפה מיום 

לאישור האסיפה המזומנת  תמובא האינמר מנחם ברנר, היה זכאי י, לו ההאמורפוליסת הביטוח כי 

החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), לתקנות  1ב1על פי דוח זה, וזאת בהתאם לסעיף 

 .2000-התש"ס

את לעיל, לאשר  1.1כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בס'  מר מנחם ברנרשל  ומינויבכפוף לאישור  .1.2

 כדירקטור חיצוני בחברה כדלקמן: ווהעסקת ותנאי כהונת

לעת.  עתמ שיהיו וכפי בחברה המקובליםכתב התחייבות לשיפוי בהתאם לתנאים  הענקת .1.2.1

לדוח זימון האסיפה  שצורףלנוסח כתב התחייבויות לשיפוי המקובל בחברה, ראו נספח ג' 

) (מידע זה 2015-01-019213(אסמכתא מס':  2015, בינואר 26הכללית של החברה מיום 

 מהווה הכללה על דרך ההפניה).

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

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

) (מידע זה מהווה הכללה על 2015-01-024072(אסמכתא מס':  2015, מאיב 20החברה מיום 

 דרך ההפניה).

 נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה .2

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

 :מטעמים כדלקמן מנחם ברנר

 -, חוק ניירות ערך, התשכ"חבהתאם לחוק החברות םהינפטור מאחריות ו התחייבות לשיפויכתב   .א

 .ומדיניות התגמול של החברה תקנון החברה, 1968

 חברות בקרב משרה נושאיוהתחייבות לשיפוי הינן הגנות מקובלות שניתנות לכתב פטור מאחריות   .ב

 בחופשיות לפעול החברה של משרהה נושאילעל מנת לאפשר  תוחיוני ןוהינ בישראל ציבוריות

ותוך ידיעה, כי גם במידה ותיפול שגגה  שלהם האישית החשיפה מידת הקטנת תוך, החברה לטובת

 . 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 בחברה בתנאים זהיםלכ ניםנית לשיפוי התחייבותו כתב פטור מאחריות  .ד

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

 .המשרה לנושאי האחריות גבול הרחבת בגין ביטוח לחברת בתשלום

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

 ואחריות תחומי את תואמיםו סבירים, הוגנים הינם לעיל, 1.2-ו 1.1כמפורט בסעיפים , מנחם ברנר

  .בחברה חיצוניכדירקטור 
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 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני וועדת התגמול ודירקטוריון החברה  .3

 ועדת תגמול .3.1

, שעל סדר היום 1.2-ו 1.1נושאים , אשר אישרה את 2017 מרץב 19 מיוםבישיבת ועדת התגמול 

 מר ,(דירקטור בלתי תלוי) סובל צבי מר, "צ)דח( נווה אבנר"ה מר ה: כדלקמן חברי הוועדה השתתפו

  .(דח"צית) גלנדר והגב' הדס (דירקטור) רביד יצחק

 דירקטוריון .3.2

שעל סדר היום,  1.2-ו 1.1, אשר אישרה את נושאים 2017 מרץב 22מיום  הדירקטוריוןבישיבת 

 גירון גיל מר(יו"ר הדירקטוריון), אברהם נוסבאום  מרהשתתפו חברי הדירקטוריון כדלקמן: 

 יצחק מר מר אלכס ליפשיץ, שאשו (דירקטורית), דליה' גב, משורר (דירקטור) ירון מר(דירקטור), 

   .)תלוי בלתי(דירקטור  סובל צבי מר"צ), דח( נווה אבנר מר"צ), דח( גב' הדס גלנדר, (דירקטור) רביד

 והזכויות המקנות להם שליטההשליטה  יבעל מותש .4

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

מהונה המונפק  54.06%-ואשר מחזיקה (במישרין ובעקיפין) בכ אביב בע"מ, כבעלת השליטה בחברה

. למיטב ידיעת החברה, בעלת השליטה בקבוצת אשטרום הינה רע של החברה ומזכויות ההצבעה בהוהנפ

המונפק  מהונה 58.68%-") אשר מחזיקה, בכיונדקויונדקו חברה מאוחדת להנדסה ופיתוח בע"מ (להלן: "

  והנפרע 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, 1977מוחזקים בידי השקעות רנה וחיים גירון ( 33.33%) 1המונפק והנפרע של מרגן הינה כדלקמן: (

) 2חברה פרטית בשליטתם המלאה של גיל גירון ודפנה לוי באמצעות חברות בבעלותם ושליטתם המלאה; (

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

מוחזקים  15.31%) 3של אברהם נוסבאום ומיכל זהבי באמצעות חברות בבעלותם ושליטתם המלאה; (

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

מוחזקים בידי אבן נייר  10.93%) 4אה; (וסיגל משורר באמצעות חברות בבעלותם ושליטתם המל

רובין, יורם רובין ונעמה (רובין) לימון  יונתןומספריים בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של 

) בע"מ, 1981מוחזקים בידי השקעות מייבלום ( 7.10%) 5באמצעות חברות בבעלותם ושליטתם המלאה; (

  ליפשיץ באמצעות חברות בבעלותן ושליטתן המלאה. חברה פרטית בשליטתם המלאה של נורית מור וורדה 

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

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

ם ובשליטתם המלאה, קרי ה"ה:  גיל גירון, דפנה לוי, במישרין ובין באמצעות חברות פרטיות בבעלות

רובין, נעמה (רובין)  יונתןאברהם נוסבאום, מיכל זהבי, ליפא ויהודית משורר, ירון משורר, סיגל משורר, 

  לימון, יורם רובין, נורית מור וורדה ליפשיץ.

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

שעל סדר יומה של האסיפה  1.2 -ו 1.1לדירקטורים בחברה עניין אישי בנושאים  איןיעת החברה, למיטב יד

  הכללית.

  מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה  .6

   .החברה במשרדי, 12:00 בשעה 2017  במאי 4 ,'ה ביוםהאסיפה הכללית תתקיים 
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  כלליתפרטים נוספים בדבר האסיפה ה .7

 באמצעות כתב הצבעה  הצבעה .7.1

מניות להצביע באמצעות כתב הבעלי  רשאים, האסיפה של יומה סדר שעל 1.2 -ו 1.1 יםבנושא

 להמציא למשרדי החברהלצרף אליו) יש יש כל המסמכים ש עםהצבעה. את כתב ההצבעה (יחד 

לפני מועד כינוס האסיפה.  שעות 4 -מלמשרדי החברה לא יאוחר באופן שכתב ההצבעה יגיע 

, דהיינו עד לפני מועד האסיפהימים  10המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 

   .2017  אפרילב 24 ליום

 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 

. ההצבעה תהיה על פי כתב ההצבעה האלקטרוני האלקטרוניתאת פרטי הגישה למערכת ההצבעה 

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

(או מועד  2017 מאיב 4ביום  06:00 בשעהאלקטרונית עד למועד נעילת המערכת האלקטרונית 

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

 ב הנדרש והר .7.3

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

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

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

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

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

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

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

 .בחברה ההצבעה זכויות מכלל אחוזים

בעלי המניות  שללעיל, הינו רוב רגיל  1.2הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף  .7.3.2

בחשבון את  הנוכחים, בעצמם או באמצעות באי כוחם, ומשתתפים בהצבעה (מבלי להביא

 .קולות הנמנעים)

 הכללית  המועד הקובע לזכאות להצבעה באסיפה .7.4

, בהתאם ת בעלי המניותזכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפהמועד הקובע לעניין  .7.4.1

 2017 באפריל 5, 'דביום הינו בסוף יום המסחר בבורסה שיחול  ,לחוק החברות 182לסעיף 

 "). הקובע המועד("

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

ת מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה לפני מועד האסיפה, אישור בעלושעות  6לפחות 

 במועד הקובע. 

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

 הוסמך לכך כדין.
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לו  שישהממנה או מיופה כוחו  "יעהמסמך הממנה בא כח להצבעה יהיה בכתב וייחתם  .7.4.4

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

 6לפחות כוחו המוסמך, ויופקד במשרדה הרשום של החברה -התאגיד או בחתימת בא

   לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית, אם תהיה.שעות 

  מנין חוקי ואסיפה נדחית .7.5

והמחזיקים  םבא כוחאסיפה הכללית, בעצמם או ע"י לפחות, הנוכחים ב בעלי מניותשני  .7.5.1

 חברה, מהווים מניין חוקי.מכלל קולות ההצבעה ב 50%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  .שיצוין בהודעה על האסיפה בה לא נכח מנין חוקי כאמורכפי 

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 ותההחלטניתן לעיין בנוסח 

ה', -, בימים א'03-6231331בטלפון  ובתיאום מראש עם מזכירות החברה, במשרדי החברה, האסיפהשל 

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

עורכי הדין מ. פירון ושות',  ממשרדגרון  ועדי גינדי יהודה"ד העו והינ זהנציג החברה לעניין טיפול בדוח 

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

  

  בכבוד רב,      

  בע"מ אשטרום נכסים

אברהם נוסבאום, יו"ר הדירקטוריון  נחתם ע"י

  דירקטור , גיל גירוןוע"י 
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  נספח א'
  נוסח הצהרות הדירקטור החיצוני שכהונתו מובאת לאישור

  מצורף בנפרד] [נוסח ההצהרה
                          



 

 

  

  ("החברה") "מבע נכסים אשטרום

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

   חלק ראשון

 בע"מ. נכסים אשטרום: שמה של החברה .1

  המועד והמקום לכינוסה ,סוג האסיפה הכללית .2

 4, 'ה ביום ). האסיפה תתכנס"האסיפההחברה (להלן: "של של בעלי מניות  מיוחדתאסיפה 

 ), תל אביב (להלן:3(קומה  10קרמניצקי החברה, ברח' במשרדי  12:00בשעה  ,2017 מאיב

  ").משרדי החברה"

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

ת שלוש לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ב מר מנחם ברנרשל  ולאשר את מינוי .3.1

  שנים החל ממועד אישור המינוי על ידי האסיפה. 

, ומיידיים תקופתיים דוחות) לתקנות 10ב(36 -ו 26אודות הפרטים הדרושים לפי תקנות 

 בהתאם ברנר מרשל  ותוכן להצהרבחברה בנוגע למועמד לכהונה כדירקטור חיצוני 

  זה.המצורף לדוח א' נספח , ראו לחוק החברות 241- ב' ו224לסעיפים 

לעיל,  1.1כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בס' מר מנחם ברנר של  מינויובכפוף לאישור  .3.2

כתב  הענקתאת תנאי כהונתו והעסקתו כדירקטור חיצוני בחברה כדלקמן: לאשר 

 פטור כתב מתן; לעת מעת שיהיו וכפי בחברה המקובליםהתחייבות לשיפוי בהתאם לתנאים 

  .לעת מעת שיהיו וכפי בחברה המקובלים לתנאים בהתאם מאחריות

 ת והמוצע ותהמלא של ההחלטנוסח המועד והשעה שניתן לעיין ב .4

בעותק של דוח מיידי זה ובכל מסמך הנוגע  המוצעת הההחלטהמלא של ניתן לעיין בנוסח 

, העבודה המקובלותה' בשעות -, בימים א'במשרדי החברהשעל סדר יומה של האסיפה,  יםלנושא

, וזאת עד למועד כינוס האסיפה 03-6231331בטלפון: עם מזכירות החברה לאחר תיאום מראש 

                                                                                                 הכללית או האסיפה הנדחית (ככל שתהיה).

 באסיפה הכללית  ותהרוב הדרוש לקבלת ההחלט .5

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף (ב) לחוק החברות, 239בהתאם להוראת סעיף 

) במניין קולות 1הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד, כי יתקיים אחד מאלה: ( לעיל 3.1

הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי 

ט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, עניין אישי באישור המינוי, למע

המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו חשבון קולות 

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

) לא עלה על שיעור 1ורים בפסקה () סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמ2המחויבים; (

  של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.



 

 

בעלי המניות  שללעיל, הינו רוב רגיל  3.2הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 

בחשבון את קולות  הנוכחים, בעצמם או באמצעות באי כוחם, ומשתתפים בהצבעה (מבלי להביא

 .הנמנעים)

זיקה ו/או מאפיין  של ההיעדר או הקיוממוקצה מקום לסימון , עה זהלכתב הצב בחלק השני

(להלן: "חוק  1999 - החברות, התשנ"ט לחוק 239סעיף  פי על כנדרש, אחר של בעל המניות

קיומה או   סימן שלא . יובהר, כי מיכאמורמאפיין הזיקה הרלוונטית או  ולתיאור החברות")

 את תיאר לאאך סימן "כן"  או, לעיל 3.2חס לנושא בי היעדרה של זיקה ו/או מאפיין כאמור

  .הקולות במניין הצבעתו תבוא לא ,הזיקה ו/או המאפיין מהות

 תוקף כתב ההצבעה .6

המסמכים הבאים והוא הומצא לחברה (לרבות לו  פוכתב ההצבעה יהיה בתוקף רק אם צור

  :כדלקמןבאמצעות דואר רשום) 

רשומות מניות אצל חבר הבורסה ואותן מניות נכללות  (דהיינו: מי שלזכותו בעל מניות לא רשום

נדרש להמציא לחברה  –בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) 

הצבעה באמצעות מערכת לחלופין, במקרה של או שעות לפני האסיפה  4, וזאת עד אישור בעלות

 שעות לפני מועד האסיפה) 6( יתמועד נעילת המערכת האלקטרונעד  -ההצבעה האלקטרונית 

  .להלן 7כמפורט בסעיף 

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

  .שעות לפני מועד האסיפה 4וזאת עד  תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות

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

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

   למשרדי החברה.

 מועד נעילת המערכת .7

בעל מניה לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות 

מועד כינוס ) שעות לפני 6כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (

 06:00שעה "), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית, קרי מועד נעילת המערכתהאסיפה ("

ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או  .2017 מאיב 4, 'הבבוקר ביום 

ביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית 

  ועד זה.מ לאחר

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

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

 מאוחר להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (או באמצעות כתב הצבעה).

 י הצבעה והודעות עמדהמען החברה למסירת כתב .8

  .החברה משרדי

  המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה .9

כאמור  ההודעה. 2017באפריל  24יום יאוחר מלא דהיינו עד  ,לפני מועד האסיפהימים  10עד 

  חשבון בעל המניות השולח.תישלח על 

 המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה .10



 

 

 .2017 באפריל 29יום יאוחר מלא , דהיינו עד מועד האסיפהימים לפני  5עד 

 עמדה:השמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות  י האינטרנטכתובת ההפצה של אתר .11

   .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:

זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, לא רשום ת בעל מניו .12

בעל מניות לא רשום  אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

 רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

 הודעותקישורית לנוסח כתב ההצבעה ו, בדואר אלקטרוני חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, .13

ואשר מניותיו רשומות , לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ,באתר ההפצה העמדה

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

או שהוא  בכךמעוניין לא ות כי הוא אם הודיע בעל המניאלא המועד הקובע, לפי המאוחר, 

  .מעוניין לקבלת קישורית כאמור או כתבי הצבעה או הודעות עמדה בדואר תמורת תשלום

יותר מסך כל זכויות ההצבעה  או 5%ווה בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המה .14

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

לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה  268כהגדרתו בסעיף  ,שליטה בחברה

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

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

   .ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה 1רגילות בנות  יותמנ 3,961,156הינה: 

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

ש"ח ע.נ. כל אחת  1רגילות בנות  מניות 1,325,818הינה נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, בחברה, 

  .של החברה

סדר יומה של האסיפה, לרבות  יו שינויים בנושאים שעללאחר פרסום כתב הצבעה זה ייתכן ויה .15

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

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

ניירות ערך ובאתר האינטרנט של יתפרסמו הודעות עמדה כאמור) באתר ההפצה של רשות 

 לעיל.  11הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ המפורטים בסעיף 

(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית 66בקשה של בעל מניה לפי סעיף  .16

ודירקטוריון החברה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור  7תומצא לחברה עד 

שא זה מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תפרסם החברה הודעה מתוקנת על חליט כי נוה

משבעה ימים לאחר המועד האחרון אוחר, וזאת לא יזימון אסיפה כללית זו וכתב הצבעה מתוקן, 

  .להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום כאמור לעיל

  

  הצבעה זה בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בחלק השני לכתב



 

 

  בע"מ ("החברה") נכסים אשטרום 

   2005 –לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו  כתב הצבעה
   2017 ,מרץב 26 בקשר עם דיווח מיידי של החברה מיום

  חלק שני
  .בע"מ נכסים אשטרום: שם החברה

   אביב תל, 10צקי קרמני' ברח, החברה משרדי: מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה)

  520036617: חברההמספר 

  .0021:עה בש 2017, במאי 4: אסיפההמועד 

  .מיוחדת: סוג האסיפה

  2017, באפריל 5: הקובעהמועד 

  :פרטי בעלי המניות
  . מספר זהות: ___________________2______________________     : ותשם בעל המני. 1

  . אם בעל המניות הוא תאגיד 4  ראלית.אם אין לבעל המניות תעודת זהות יש3
  

  מספר דרכון: ___________________
  

  מספר תאגיד: __________________
  

  המדינה שבה הוצא: ______________
  

  מדינת ההתאגדות: __________________
  

  בתוקף עד: ____________________
  

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

  אחד מאלה* (יש לסמן את החלופות הרלבנטיות)

  נושא משרה בכירה  בעל עניין
משקיע מוסדי (לרבות 

  מנהל קרן)
  אף אחד מהם

        

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

  .למייפה הכוח

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      

 .1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1כהגדרתו בסעיף  1
 .1968- (ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח37כהגדרתו בסעיף  2
לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית),  1כהגדרתו בתקנה  3

 .1994-נאמנות כמשמעותו בחוק השקעות בנאמנות, התשנ"ד, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות ב2009-תשס"ט



 

 

  :אופן ההצבעה

  

מס' 

  הנושא

בעל בחברה או  האם אתה בעל שליטה  )1אופן ההצבעה ( הנושא שעל סדר היום

  )2? (אישור המינויעניין אישי ב

  לא  )3כן(  נמנע נגד בעד

 3.1סעיף 

לחלק א' 

  לעיל

מר מנחם ברנר של  ולאשר את מינוי

לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת 

ועד כהונה בת שלוש שנים החל ממ

 אישור המינוי על ידי האסיפה.
  

          

 3.2סעיף 

לחלק א' 

  לעיל

כתב  הענקתלמר מנחם ברנר לאשר 

 פטור כתבוהתחייבות לשיפוי 

 לתנאים בהתאם ,מאחריות

 מעת שיהיו וכפי בחברה המקובלים

  לעת

  ל.ר.      

  

  .הצבעה באותו נושאמאי סימון יחשב כהימנעות   )1(

  ין.יהצבעתו לא תבוא במנ ,זה או שיסמן "כן" ולא יפרט בעל מניות שלא ימלא טור  ) 2( 

  .בהמשך במקום המיועד לכך מתחת לטבלהפרט נא   )3( 

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

  זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

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

  .זהות/דרכון/תעודת התאגדות

  תוהמוצע החלטותפרטים אודות עניין אישי באישור ה

 :לחלק א' לעיל 3.1בנושא  המוצעת ההחלטאישור הבעל עניין אישי בפרטים בקשר עם היותי 
_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________  

  ___________חתימה: _____      תאריך: __________________

 

 

 



  

 

  ת מועמד לכהונה כדירקטור חיצוניהצהר

לתקנות  1ולפי סעיף ") חוק החברות(להלן: " 1999-תשנ"טה לחוק החברות, 241 ףלפי סעי

  2010-תש"עההחברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), 

  

אשטרום ב דירקטור חיצוניכ ה, מועמד לכהונ010835486 , נושא ת.ז.מנחם ברנר מר הח"מ אני

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

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

תפקידי הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע  .2

הנני סבור שאני כשיר לכהן  ,לפי מיטב הכרתי והבנתי, ובחברה חיצוני כדירקטור

 בחברה. חיצוני כדירקטור

 לתקנות ניירות ערך (דוחות 26הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  .3

, והכוללים המצורף להצהרה זו בנספח א'המפורטים  ,1970-תש"להתקופתיים ומיידיים), 

נכונים , הינם בחברה יתכישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטורגם את 

 .ומלאים

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 

 .וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק לא הופטר

לב(א) לחוק ניירות ערך 52לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

נו לחוק ניירות 52"), אמצעי אכיפה כאמור בסעיף חוק ניירות ערך(להלן: " 1968-התשכ"ח

לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2י פרק ז'לחוק ניירות ערך, או לפ 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995-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 בידי,לשותפי, למע אין לי, לקרובי,אינני קרוב של בעל השליטה וכן  .6

במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו 

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

 לתאגיד אחר;

  לעניין זה:

או שליטה, וכן רך כלל קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים ד -"זיקה"

למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה  כהונה כנושא משרה,

ולמעט עניינים שאינם מהווים זיקה כאמור  שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור

  .2006-לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז 2-4בתקנות 

תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי,  -"תאגיד אחר"

  הוא החברה או בעל השליטה בה.



  

 

לו  פהלמי שאני כפו לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, 6מבלי לגרוע מהאמור בס'  .7

קשרים עסקיים או מקצועיים למי במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, 

לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל (למעט  6סורה זיקה אליו כאמור בסעיף שא

(ב) לחוק 244קשרים זניחים), וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות סעיף 

 החברות.

ניגוד עניינים עם  רים אינם יוצרים או עלולים ליצורכי תפקידי ועיסוקי האח ,אני מצהיר .8

 .בחברה חיצוני , ואין בהם לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורבחברה יצוניח תפקידי כדירקטור

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

ומבחנים  בתקנות החברות (תנאים כהגדרתהופיננסית  הנני בעל מומחיות חשבונאית .10

-תשס"והרקטור בעל כשירות מקצועית), לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדי

2005. 

 הנני בעל יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים. .11

למען הסר ספק מובהר, כי הצהרתי זו ניתנת גם כחבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים  .12

וזאת בהתאם להוראות תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות 

 .2010- הכספיים), התש"ע

 

16.3.2017      

  חתימה             תאריך          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  נספח א'

  

 המועמד שם
לכהונת 

  דירקטור

  .זת מספר
  

 תאריך
  לידה

  

 מען
להמצאת 

- כתבי בי
  דין 

בועדה  חברות  נתינות
או ועדות של 

  הדירקטוריון 

 דירקטור
/ תלוי בלתי

 דירקטור
  חיצוני

מומחיות  בעל
חשבונאית 

ופיננסית או 
כשירות 

  מקצועית 
  

 שממלא תפקיד
, החברה כעובד

 בת חברה של
 חברה של, שלה

 או, שלה קשורה
  בה עניין בעל של

 שבו התאריך
 כהונתו החלה

 של כדירקטור
  החברה

שנים  5-עיסוק ב השכלה
האחרונות ופירוט 
תאגידים בהם משמש 

  כדירקטור 

בן 
משפחה 

של בעל 
עניין 
 אחר

  חברהב

 יכאלמ  12.06.44  0101835486  ברנר מנחם
 תל 18 נאמן
  אביב

  ישראלית

  

יכהן בועדת 
הביקורת 

והתגמול של 
החברה ובועדה 
לבחינת הדוחות 
הכספיים של 

  החברה.

מועמד 
לכהונה 

כדירקטור 
  חיצוני.

עם אישור כהונתו   לא  כן
באסיפה הכללית 

  של החברה.

וצירוף בין  כלכלהבוגר 
 האוניברסיטהחוגי, 

, בירושלים העברית
 עסקים מנהלמוסמך 

 ,)מימוןהתמחות (
, מאוניברסיטת קורנל

 דוקטורט, ארה"ב
מימון וכלכלה , ב

, קורנל אוניברסיטת
  ארה"ב.

' למימון  פרופ
, באוניברסיטת ניו יורק

השנים  26 -ארה"ב, ב
 דירקטור, האחרונות

חברת  בפז תלוי בלתי
שנת (מנפט בע"מ  

כללי  ) ויועץ2014
 בע"מ קוגנוםבחברת 

  .)2016משנת (

  לא


