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לתקנות  ,2001-חברה לבין בעל שליטה בה(, התשס"אבהתאם לתקנות ניירות ערך )עסקה בין  דוח מיידי

ובדבר כינוס  1999 -וחוק החברות, התשנ"ט 1970-ת ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"לניירו

 אסיפה כללית מיוחדת 

"תקנות בעלי  )להלן: 2001-חברה לבין בעל שליטה בה(, התשס"אלתקנות ניירות ערך )עסקה בין  בהתאם

"תקנות דוחות )להלן:  1970-ם( התש"לילתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיו ,(שליטה"

החלטת ועדות הביקורת  ,("חוק החברות")להלן:  1999-(, וחוק החברות, התשנ"טדיים"יתקופתיים ומי

במאי  24ת דירקטוריון החברה מיום ו, והחלט2018ביוני  4ומיום  2018במאי  21והתגמול של החברה מיום 

מיוחדת של בעלי המניות של כללית  סיפהאזימון , מתכבדת החברה להודיע על 2018ביוני  7ומיום  2018

במשרדי החברה ברחוב  0021:, בשעה 2018 בספטמבר 6 ילביו 17-, הה' 'גהחברה אשר תתכנס ביום 

 "(.החברה משרדי(, תל אביב )להלן: "3)קומה  10קרמניצקי 

 המיוחדת על סדר יומה של האסיפה הכללית .1

שטרום בע"מ, בעלת השליטה בחברה חידוש התקשרותה של החברה בהסכם עם קבוצת אלאשר  .1.1

לחברה, שירותי הנהלה בכירה קבוצת אשטרום תעמיד  ו"(, לפיקבוצת אשטרום)להלן: "

שירותים  הכוללים, בין היתר, שירותי יו"ר דירקטוריון וארבעה דירקטורים וכן, תעניק לחברה

כספים של הנהלת חשבונות וגזברות ו , רכב,ממחלקות משאבי אנוש, מערכות מידע, חשבות

 בסך של שנתי לתשלום "(, הכל בתמורה הניהול הסכם)להלן: " קבוצת אשטרום

 15שפורסם ביום  2018 ינוארש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן לחודש  ,403,000767,5004

בפברואר  20מיום למפרע החל יהא הניהול בצירוף מע"מ כדין. תוקפו של הסכם  2018 פברוארב

 הכל בכפוף לאישור מדיניות התגמול של החברה, זהשנים ממועד , ועד חלוף שלוש 2018

 .להלן .311כמפורט בסעיף 

 860,000 לרכישת למסחר רשומות לא אופציות 860,000 של מהותית פרטית הקצאה אישור .1.2

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

אופציות למר  והקצאתסכם ניהול עם קבוצת אשטרום הבכפוף לאישור התקשרות החברה ב .1.3

של החברה לעדכון תנאי הסכם מדיניות התגמול עדכון ללאשר לעיל(,  1.2 -ו 1.1רוקמן )סעיפים 

 אופציות למנכ"ל החברה להקצאתהניהול של החברה עם קבוצת אשטרום ולהוספת אפשרות 

יחס למדיניות התגמול הקיימת מדיניות התגמול, מסומנת ב. "(מדיניות התגמול)להלן: "
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 לדוח זה. 'בנספח מצ"ב כבחברה נכון למועד דוח זה, 

 אור ,הקיימת בחברהביחס למדיניות התגמול  לפירוט אודות עיקרי העדכונים למדיניות התגמול

לפרטים אודות השיקולים וההנחות העיקריים שהנחו את ועדת התגמול להלן.  6בסעיף 

 להלן. 10סעיף  מדיניות התגמול ראו ן החברה בקביעתודירקטוריו

 שמות בעלי השליטה שיש להם עניין אישי באישור העסקאות ומהות עניין אישי זה .2

 שמות בעלי השליטה בחברה .2.1

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

ת החברה, בעלת השליטה בקבוצת ערך בתל אביב בע"מ, כבעלת השליטה בחברה. למיטב ידיע

-"( אשר מחזיקה, בכיונדקואשטרום הינה יונדקו חברה מאוחדת להנדסה ופיתוח בע"מ )להלן: "

למיטב ידיעת  מהונה המונפק והנפרע של קבוצת אשטרום ומזכויות ההצבעה בה. 58.72%

יות החברה, יונדקו הינה חברה פרטית הרשומה בישראל, כאשר הבעלות המלאה בהון המנ

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

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

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

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

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

מוחזקים בידי השקעות  15.31%( 3באמצעות חברות פרטיות בבעלותם ושליטתם המלאה; )

מלאה של ליפא ויהודית משורר, ירון משורר ( בע"מ, חברה פרטית בשליטתם ה1982משורר )

מוחזקים בידי  10.93%( 4וסיגל משורר באמצעות חברות פרטיות בבעלותם ושליטתם המלאה; )

אבן נייר ומספריים בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של יונתן רובין, יורם רובין ונעמה 

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

( בע"מ, חברה פרטית בשליטתן המלאה של נורית מור וורדה ליפשיץ באמצעות 1981מייבלום )

לאור האמור, למיטב ידיעת החברה, בעלי המניות  חברות פרטיות בבעלותן ושליטתן המלאה.

זקותיהם העשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה, מכוח שיתוף פעולה ביניהם בכל הקשור להח

בחברה, הינם בעלי השליטה בחברה המפורטים לעיל, בין במישרין ובין באמצעות חברות פרטיות 

בבעלותם ובשליטתם המלאה, קרי ה"ה: גיל גירון, דפנה לוי, אברהם נוסבאום, מיכל זהבי, ליפא 

ין, נורית ויהודית משורר, ירון משורר, סיגל משורר, נעמה )רובין( לימון, יונתן רובין, יורם רוב

 מור וורדה ליפשיץ.

 שמות בעלי השליטה בחברה שיש להם עניין אישי באישור העסקאות ומהות עניין אישי זה  .2.2

 שעל סדר היום 1.1ביחס לנושא 

עניין הינם בעלי מר אלכס ליפשיץ ו ום, מר גיל גירון, מר ירון משוררמר אברהם נוסבאה"ה  .א

שירותי הנהלה מעניקים ן הטעם שהם הניהול מ הסכםאישי בחידוש התקשרות החברה ב

מכהנים כנושאי מאחר והם וכן על פי הסכם הניהול המוצע, בכירה מטעם קבוצת אשטרום, 

 . , בעלת השליטה בחברהמשרה בקבוצת אשטרום

הניהול מן  הסכםלמר אברהם נוסבאום עניין אישי בחידוש התקשרות החברה בכמו כן,  .ב

על פי שירותי הנהלה בכירה מטעם קבוצת אשטרום,  מעניקהטעם שבנו, מר אורן נוסבאום, 

 משרה בקבוצת אשטרום. מאחר ומר אורן נוסבאום מכהן כנושאוכן הסכם הניהול המוצע, 
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עניין אישי  כבעלי להיחשב עשויים, לעיל 2.1המפורטים בסעיף  המשפחותבני לבסוף,  .ג

טתם ושליבשל החזקותיהם בקבוצת אשטרום בהתקשרות החברה בהסכם הניהול 

 , מכוח שיתוף הפעולה האמור ביניהם. המשותפת בה

 שעל סדר היום 1.2ביחס לנושא 

 אין.

 שעל סדר היום 1.3ביחס לנושא 

ה"ה מר אברהם נוסבאום, מר גיל גירון, מר ירון משורר ומר אלכס ליפשיץ הינם בעלי עניין  .ד

רה מטעם מן הטעם שהם מעניקים שירותי הנהלה בכילמדיניות התגמול  עדכוןבאישי 

קבוצת אשטרום, על פי הסכם הניהול המוצע, וכן מאחר והם מכהנים כנושאי משרה 

 בקבוצת אשטרום, בעלת השליטה בחברה.

 עדכוןבעניין אישי  כבעלי להיחשב עשויים, לעיל 2.1המפורטים בסעיף  המשפחותכמו כן, בני  .ה

ה, מכוח שיתוף בשל החזקותיהם בקבוצת אשטרום ושליטתם המשותפת ב מדיניות התגמול

 הפעולה האמור ביניהם.

 ומהות עניינם זהבנושאים שעל סדר היום שמות הדירקטורים בעלי ענין אישי  .3

 שעל סדר היום 1.1ביחס לנושא 

עניין אישי , מר גיל גירון, מר ירון משורר ומר אלכס ליפשיץ אברהם נוסבאוםלדירקטורים מר  .3.1

 לעיל. 2.2מור בסעיף הניהול, בשל הא הסכםחידוש התקשרות החברה בב

 שהיאלמדיניות התגמול מן הטעם עדכון עניין אישי ב הינה בעלת ,גב' דליה שאשוהדירקטורית,  .3.2

מאחר שירותי הנהלה בכירה מטעם קבוצת אשטרום, על פי הסכם הניהול המוצע, וכן  המעניק

 משרה בקבוצת אשטרום, בעלת השליטה בחברה. מכהנת כנושאת והיא

 על סדר היוםש 1.2ביחס לנושא 

 אין.

 שעל סדר היום .31ביחס לנושא 

, מר גיל גירון, מר ירון משורר, מר אלכס ליפשיץ והגב' דליה אברהם נוסבאוםדירקטורים מר ה .3.3

למדיניות התגמול מן הטעם שהם מעניקים שירותי הנהלה עדכון הינם בעלי עניין אישי בשאשו 

וצע, וכן מאחר והם מכהנים כנושאי בכירה מטעם קבוצת אשטרום, על פי הסכם הניהול המ

 משרה בקבוצת אשטרום, בעלת השליטה בחברה.
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עם בעל  בעל שליטה ביחס להתקשרות בעסקהתקנות פרטים הנדרשים בהתאם ל - חלק א'

 השליטה בחברה

  ותנאיהת עיקר ההתקשרו תיאור .4

 לקמן:כדה של החברה עם בעלת השליטה בה, על סדר יומה של האסיפה הכללית אישור עסק

 ניהולהבהסכם עם קבוצת אשטרום התקשרות החברה חידוש  .4.1

 כללי

דירקטוריון החברה, בהמשך לקבלת אישור ועדת התגמול של אישר  ,2018ביוני  7ביום  .4.1.1

עם קבוצת הניהול את חידוש התקשרות החברה בהסכם , 2018במאי  21החברה מיום 

שרותי  , בין היתר,כולליםשרותי ניהול הלחברה קבוצת אשטרום עניק תאשטרום, לפיו 

מערכות שירותי דירקטורים, ארבעה יו"ר דירקטוריון והנהלה בכירה ובכללם שירותי 

מחלקת גזברות כספים וחשבות, , מחלקת רכב , מחלקתמשאבי אנוש(, שירותי IT)מידע 

ללא שינוי ביחס וזאת  ("ההסכםאו " "הניהול החדשהסכם )להלן: " ומזכירות הנהלה

ביחס למעט  להלן( 9.1)לפרטים ראו סעיף  2018בפברואר  19שפקע ביום  להסכם הקודם

  .השירותים לחברהעלות ל

עדכון ההתקשרות בהסכם הניהול החדש כפופה לקבלת אישור אסיפה כללית זו ליצוין כי  .4.1.2

 שעל סדר היום(.  1.3)נושא של החברה מדיניות התגמול 

 ההסכםעיקרי 

  תקופת ההסכם .4.1.3

, ועד לתום שלוש שנים ממועד זה. כל צד יהיה רשאי לסיים 2018ר בפברוא 20החל מיום 

 ימים מראש. 90ההתקשרות בהסכם בהודעה בכתב של 

 הכלולים בהסכם הניהולהשירותים  .4.1.4

כוללים את הבאים )להלן ייקראו יחדיו: לחברה כמקשה אחת ו ויינתנהשירותים 

 :"(השירותים"

 שירותי הנהלה בכירה  .4.1.4.1

בבעלי לה הבכירה, תשתמש קבוצת אשטרום נהמתן שירותי הה לצורך .4.1.4.1.1

 בקבוצת אשטרום על פי היקף המשרה כדלקמן: 1התפקידים

בהיקף  -מר אברהם נוסבאום, יו"ר דירקטוריון קבוצת אשטרום  .א

 .25%-משרה של כ

היקף משרה ב -קבוצת אשטרום ודירקטור במר גיל גירון, מנכ"ל  .ב

 . 15% -של כ

 -קבוצת אשטרום ור בודירקטמר ירון משורר, משנה למנכ"ל  .ג

 .15% -כ בהיקף משרה של

                                                      
ן, כפוף לאישורים שינוי בהרכב הפרסונלי של נותני שירותי ההנהלה הבכירה המתוארים להלעל פי הוראות ההסכם, יובהר, כי  1

 דין. הנדרשים על פי 
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לתעשיות מר אלכס ליפשיץ, משנה למנכ"ל קבוצת אשטרום  .ד

  .15% -כ בהיקף משרה של -ואדמיניסטרציה 

לכספים מר אורן נוסבאום, משנה למנכ"ל קבוצת אשטרום  .ה

  .25% -כ בהיקף משרה של - ופיתוח עסקי

בהיקף  - הגב' דליה שאשו, מנהלת כספים בקבוצת אשטרום .ו

 .10% -כ משרה של

ארוך ההנהלה הבכירה מורכבת מאנשי מקצוע בעלי ידע וניסיון  .4.1.4.1.2

 .הפעילות של החברהבתחומי שנים ה

במסגרת שירותי הנהלה הבכירה, יינתנו לחברה שירותי יו"ר  .4.1.4.1.3

מר דירקטוריון ע"י מר אברהם נוסבאום וכן שירותי דירקטורים ע"י 

 והגב' דליה שאשו. ס ליפשיץמר אלכ, גיל גירון, מר ירון משורר

מספקת לחברה שירותים במגוון תחומים ההנהלה הבכירה כמו כן,  .4.1.4.1.4

 כדלקמן:

גיבוש אסטרטגיות קצרות וארוכות טווח של  -גיבוש אסטרטגיות  .א

 החברה.

המנהלים הבכירים בקבוצה לוקחים חלק  -בחינת פרוייקטים  .ב

פעיל בניתוח הפרויקטים אשר החברה שוקלת להיכנס אליהם 

הנדסי, כלכלי, כדאיות וכדומה. הייעוץ של  -בכל האספקטים 

המנהלים הבכירים נעשה הן בניתוח התוכניות העסקיות והן 

 בבחינת הפרויקטים על ידי ביקור באתרים. 

הייעוץ ניתן הן בנושאי ביטוח פנסיוני והן  -ייעוץ בנושאי ביטוח  .ג

 י שכר.בנושאי ביטוח אלמנטרי, לעיתים נותנים ייעוץ גם בנושא

המנהלים הבכירים  -ייעוץ וניהול משא ומתן עם צדדים שלישיים  .ד

בניהול משא ומתן, הן בהשתתפות בעת ניהול לוקחים חלק פעיל 

 המשא ומתן והן במתן ייעוץ ודגשים למנהלים הבכירים.

המנהלים מציגים לחברה עסקאות שונות ומסייעים  -עסקאות  .ה

נהלים לוקחים חלק בבחינה כלכלית של כדאיותם. כמו כן, המ

 פעיל על בסיס יום יומי במשאים ומתנים של החברה. 

המנהלים מקיימים ישיבות שבועיות עם מנכ"ל החברה, ישיבות 

חודשיות עם המנכ"ל והנהלת החברה. כמו כן, המנהלים מקיימים 

ישיבות חודשיות פרטניות עם מנכ"ל/הנהלת החברה )בהתאם לצורך(, 

 ריון.ומשתתפים בישיבות דירקטו

לפרטים אודות השכלתם, כישוריהם, מומחיותם וניסיונם המקצועי  .4.1.4.1.5

של לפרק ד' בדוח התקופתי  26של הדירקטורים בחברה, ראו תקנה 

)אסמכתא מס':  2018במרץ  20שפורסם ביום  2017לשנת החברה 

 ."(2017הדוח התקופתי לשנת ( )להלן: "2018-01-021864

הדירקטורים בחברה החדש, על פי תנאי הסכם הניהול יצוין כי  .4.1.4.1.6

זכאים להיכלל יהיו הכלולים במסגרת שירותי ההנהלה הבכירה 
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בחברה כמקובל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה 

בנוסח מאחריות פטור כתב ושיפוי התחייבות לוכן זכאים לכתב 

  המקובל בחברה.

א( )10לפרטים אודות תנאי פוליסת הביטוח של החברה ראו סעיף 

למדיניות התגמול של החברה המצורפת כנספח ב' לדוח זה ושעדכונה 

לנוסח כתב התחייבויות לשיפוי מובא לאישור אסיפה כללית זו. 

 26בחברה, ראו נספח ג׳ לדוח זימון האסיפה הכללית של החברה מיום 

כתב פטור  לנוסח .(019213-01-2015אסמכתא מס׳: ) 2015בינואר, 

ה, ראו נספח ג׳ לדוח זימון האסיפה הכללית מאחריות המקובל בחבר

 .(024072-01-2015אסמכתא מס׳: ) 2015במאי,  20החברה מיום  של

 (IT)מידע מערכות  .4.1.4.2

עובדים. המחלקה מחולקת  17כוללת את מנהל המחלקה אליו כפופים המחלקה 

 לשתי תתי מחלקות כמפורט להלן:

תחזוקה והאת כל שירותי התפעול מספקת לחברה  - תשתית ותפעול .א

(helpdesk ) לחברה כגון שירותי תמיכה וגיבוי, הגדרת סיסמאות, תמיכה

באינטרנט ודואר אלקטרוני, אבטחת מידע, תחזוקה והפעלה של השרתים 

וכדומה. באחריות המחלקה גם כל תחום הרכש לקבוצה )ישנו רכש שהינו 

יעודי לחברה ובמקרה כזה החברה מחוייבת ישירות(, הרכש כולל 

רויות עם הספקים השונים, כגון מדפסות, רישיונות לתוכנות, נושא התקש

אבטחת המידע וכדומה. כמו כן, המחלקה אחראית לרכש של כל תחום 

 הסלולר לכלל הקבוצה. 

מחלקה זו מונה מתכנתים ומנתחי מערכות. המחלקה מאפיינת  - אפליקציה .ב

כנתים את הבקשות של החברות השונות בקבוצה, בחלק מהפרויקטים המת

מפתחים את היישום/מערכת ובחלק מהמקרים משתמשים בצדדים שלישיים 

 ERPאשר מספקים את המערכות. לדוגמא ניתן לראות כי קיים פרוייקט 

אשר אמור להיות מיושם בצורה הדרגתית בכל חברות הקבוצה והמחלקה 

ביצעה את האפיון ותהיה אחראית לכל נושא ההטעמה של המערכת בחברות 

 .השונות

 משאבי אנוש .4.1.4.3

 עובדים. המחלקה עוסקת בעיקר בתחומים הבאים: 18מונה המחלקה 

כל הנושאים הקשורים לשכר )חופשות, מחלות, הפרשות לפנסיה,  - שכר .א

 השתלמות וכדומה(.

כל הנושאים הקשורים לגיוס עובדים החל מהגדרת התפקיד  - גיוס עובדים .ב

 ועד לגיוס בפועל וחתימת ההסכם עם העובד.

כל ההכשרות והקורסים אשר מועברים בחברה מבוצעים בתיאום  - הדרכה .ג

מלא עם המחלקה וכן קשרים עם גורמי חוץ אשר מעבירים את ההכשרות 

 וההרצאות מבוצעות על ידי המחלקה.

כולל טיפול במתנות, נופשים טיפול אישי בבקשות ובצרכים של  - רווחה .ד
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 העובדים וכדומה.

 מחלקת רכב .4.1.4.4

. המחלקה אחראית על כל התחומים הקשורים לצי כלי עובדים 8המחלקה מונה 

הרכב של הקבוצה, כגון טיפול בכל הצרכים של בעלי הרכבים בחברה כמו גם 

 אחריות להתקנת מכשירי סלולר ברכבים.

 חשבותכספים ומחלקת  .4.1.4.5

עובדים. באחריות המחלקה  11המחלקה כוללת את מנהל המחלקה אליו כפופים 

יות המס השונות )מס הכנסה ומע"מ(; )ב( חים לרשודיוו)א(  הנושאים כדלקמן:

לכל חברות הקבוצה; )ג( טיפול בנושא העיקולים מול ספקים; )ד(  856הכנת טופס 

פיתוח תוכנות בשיתוף עם ; )ה( "מומע לאומי בטוח, נכויים בביקורות טיפול

; )ו( ERP -את מערכת ה IT -, כיום מפתחים בשיתוף עם מחלקת הIT -מחלקת ה

 ול בארכיב המרכזי.טיפ

 גזברות מחלקת .4.1.4.6

עובדים. המחלקה אחראית על  4המחלקה כוללת מנהלת מחלקה אליה כפופים 

הנושאים הבאים: )א( אחריות על כל הנושאים הבנקאיים עבור הקבוצה 

; )ב( והן לצדדים שלישיים והעברות כספים הן בין חשבונות הבנק של הקבוצה

עקב אחר מצב ההלוואות והכנת דוחות טיפול בכל התשלומים לספקים; )ג( מ

 בנושא.

 מזכירות ההנהלה .4.1.4.7

המחלקה מעניקה שירותי מזכירות לשכה למנהלים הבכירים של הקבוצה. כפועל 

 יוצא, עלויות השכר שלהן מיוחסות למנהלים הבכירים.

 בהסכם הניהול התמורה .4.1.5

בתמורה למתן השירותים הכלולים בהסכם הניהול, תשלם החברה לקבוצת  .4.1.5.1

, צמוד למדד המחירים ש"ח ,403,000767,5004 שלבסך שנתי תשלום  ם,אשטרו

 15ביום  שפורסם 2018ינואר  מדדהמדד הידוע)מדד הבסיס הינו לצרכן 

לפרטים בדבר . "(בהסכם התמורה)להלן: " בצירוף מע"מ כדין (2018 פברוארב

התמורה בהסכם הניהול בהתאם לתוספת השישית לתקנות ניירות ערך )דוחות 

 .לדוח זה 'אספח נראו  1970 -קופתיים ומיידיים(, התש"ל ת

 :יפורט הרכב התמורה בהסכם הניהול להלן .4.1.5.2

 התמורה בגין שירותי ההנהלה הבכירהייחוס  .4.1.5.2.1

הכוללים שירותים בתמורה להעמדת שירותי הנהלה בכירה  .א

שירותי יו"ר דירקטוריון לעיל ובכלל זה  4.1.4.1כמפורט בסעיף 

בעלות שנתית על פי החברה תישא  ,ספיםנו ושירותי דירקטורים

צמוד  אלפי ש"ח 22,863,230סך של ב, הסכם הניהול החדש

ינואר  מדדהמדד הידוע)מדד הבסיס הינו למדד המחירים לצרכן 

 .בצירוף מע"מ כדין (2018 פברוארב 15ביום  שפורסם 2018

ייחוס דמי הניהול של סכום זה יהווה תשלום בגין עלות 
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בהתאם לעלות ההעסקה שלהם על החברה ם המנהלים הבכירי

של  השנתי מענקהיקף השיעור מסוים מ כוללבקבוצת אשטרום, 

 . כפי שיפורט להלןהמנהלים הבכירים בקבוצת אשטרום אותם 

אחוזי הערכת החברה את ייחוס העלויות בוצע בהתאם ל .ב

המשרה שכל אחד מהמנהלים מקדיש לחברה ומורכב 

; בקבוצת אשטרום המנהלים מהרכיבים הבאים: עלויות שכר

ייחוס עלויות מזכירות ההנהלה; ייחוס הוצאות הנהלה 

 וכלליות. 

 עלויות שכר המנהלים בקבוצת אשטרום .ג

בהתאם להסכם הניהול  עלויות ההעסקה להנהלה הבכירה

עלות שכר )עלות מעביד( כולל הוצאות השכר את ת וכוללהחדש 

וכן  ,עלבפו ,2017בקבוצת אשטרום בשנת  הםהנלוות של

הם בקבוצת מעלות המענק שלמסוים חלק השתתפות החברה ב

 להלן:בהרחבה ל בהתאם למפורט , בפוע2017אשטרום בשנת 

 השנתי של שירותי ההנהלה הבכירה לחברה עלות המענק

המענק השנתי לו זכאים כל אחד מהמנהלים הבכירים  .1

בקבוצת אשטרום )למעט הגב' דליה שאשו(, על פי הסכמי 

מם בקבוצת אשטרום, נגזר מהרווח הנקי ההעסקה ע

המיוחס לבעלי המניות של החברה לפיו החל מרווח נקי של 

מיליון ש"ח הם יהיו זכאים במדורג למענק שינוע  50

 2.2ואשר לא יעלה על סך של  3.5%עד  1.5%בשיעור של 

רווח  -השנתי המענק מיליון ש"ח לכל אחד לשנה )להלן: "

 -מתשואת ה 3.5%וסף בשיעור של "(, וכן למענק שנתי ננקי

FFO  השנתית של חברות הקבוצה שפעילותן בתחום הנדל"ן

 6.5%של  Funds From Operation ("FF0)"2 המניב מעל

המענק מיליון ש"ח לשנה כל אחד )להלן: " 2ועד לתקרה של 

 ."(FFOהשנתי 

בהתאם למנגנון המענק שנקבע בקבוצת , כי יובהר

הבכירים )למעט חד מהמנהלים כל אהיו זכאים אשטרום, 

 .2017הגב' דליה שאשו( למענק בקבוצת אשטרום בשנת 

הביקורת, התגמול  ועדתבמסגרת הדיונים שקיימו  .2

עלות המענק השווי ההוגן של על ודירקטוריון החברה 

                                                      
2 FFO ח נקי אינו מדד פיננסי מבוסס כללי חשבונאות מקובלים; מדד זה מחושב לפי הנחיות רשות ניירות ערך; המדד הוא רוו

חשבונאי לתקופה, בניכוי הכנסות והוצאות חד פעמיות )לרבות רווחים או הפסדים משערוכי נכסים(, פחת והפחתות וסוגי רווח 

 נוספים; השימוש במדד זה מקובל לבחינת ביצועיהן של חברות נדל"ן מניב.
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של קבוצת אשטרום שירותי ההנהלה הבכירה בהשנתי 

 עבודה שללחברה, התבססו חברי הועדה והדירקטוריון על 

הביקורת, התגמול  ועדתחברי  .חברת ייעוץ בלתי תלויה

עלות המענק של השווי ההוגן כי קבעו , ודירקטוריון החברה

לשנת  FFOמהמענק השנתי  90%הינה לחברה השנתי 

לרכיב המענק בשירותי השווי ההוגן )להלן: " 20173

על אף האמור, החליטו חברי ועדת  4"(.הנהלה הבכירהה

המענק ודירקטוריון החברה כי עלות הביקורת, התגמול 

תעמוד השנתי בשירותי ההנהלה הבכירה בהסכם הניהול, 

לרכיב המענק בשירותי ההנהלה מהשווי ההוגן  50%על 

עלות הוחלט כי החברה לא תשתתף ב, כמו כן. הבכירה

בקבוצת אשטרום  חברי ההנהלה הבכירהכל מענקים של ה

ו"ר דירקטוריון יבעלות המענק של  תשתתףאך , 2017בשנת 

 .מטעם קבוצת אשטרוםבלבד חברה ה

התגמול ודירקטוריון החברה, עלות הביקורת, לעמדת ועדת  .3

בהסכם  מסוג יו"ר בשירותי ההנהלה הבכירההמענק השנתי 

לרכיב ואף נמוכה מהשווי ההוגן  הוראויהוגנת הינה , הניהול

בין היתר  בהתחשבוזאת המענק בשירותי ההנהלה הבכירה 

  :בבאים

לרכיב מהשווי ההוגן  50%שיעור השתתפות של  (1)

 ; מסוג יו"ר ההנהלה הבכירההמענק בשירותי 

רווח  -בעלות המענק השנתי החברה אינה משתתפת  (2)

 להנהלה הבכירה. של קבוצת אשטרוםהנקי 

המענק השנתי באופן מלא החברה אינה משתתפת  (3)

FFO  (90%שיעור של ב)אלא רק; 

מקדיש הבכירים  המשרה שכל אחד מהמנהלים אחוז (4)

 (; בהתאם להערכת החברהשנקבעו לחברה )

לא בתקופת ההסכם,  FFOמענק השנתי ההנחה כי ה (5)

באופן מהותי מתוצאות החברה לשנת יהיה שונה 

יהיה גבוה  FFOהמענק השנתי ככל ויובהר, כי  . 2017

, אשטרום 2017המענק בשנת מיותר בתקופת ההסכם 

כמו ין ההפרש. בגלא תישא בכל תשלום נוסף נכסים 

                                                      
, לא תהיינה שונות באופן FFOתי , מהם נגזר בסופו של דבר רכיב המענק השנקבוצת אשטרוםהחברהבהנחה כי תוצאות  3

 .2017לשנת  קבוצת אשטרוםהחברהמהותי מתוצאות 

 לנתוני המענק לכל אחד מחברי ההנהלה הבכירה ראו סעיף קטן ד' להלן. 4
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יהיה נמוך יותר  FFOכן, ככל והמענק השנתי 

, תהיה זכאית 2017בתקופת ההסכם מהמענק בשנת 

קבוצת אשטרום להשתתפות אשטרום נכסים בעלות 

 .2017המענק השנתי בשנת 

 

עלות ייחוס דמי הניהול בגין שירותי ההנהלה הבכירה על פי  .ד

תפורט להלן  הערכת השווי ההוגן של שירותי ההנהלה הבכירה

  :)באלפי ש"ח( (חודשים 12תקופה של )

 

 תגמולים 

ייחוס 

 שכר

ייחוס 

דמי 

 ניהול

מזכירות  יםמענקייחוס 

 הנהלה

)*( 

הוצאות 

הנהלה 

 וכלליות

 סה"כ

 היקף משרה בקבוצת אשטרום תפקיד שם

 מיוחס

 2017בשנת 

 במזומן

)**( 

 הוני

 1,142 185 33 - 429 - 495 25% יו"ר דירקטוריון אברהם נוסבאום

 689 112 20 - 257 - 299 15% דירקטורמנכ"ל ו גיל גירון

משנה למנכ"ל לתעשיות  אלכס ליפשיץ 

 ואדמינסטרציה

15% 260 
- 

129 - 13 97 499 

משנה למנכ"ל כספים ופיתוח  אורן נוסבאום

  5עסקי

25% 432 
- 

129 - 22 162 746 

 259 15% תמשנה למנכ"ל לקבלנות וזכיינו ירון משורר
- 

215 - 13 97 584 

 104 10% גזברות וקופה דליה שאשו
- 

- - 3 39 147 

 1,850   סה"כ
 

1,159  105 692 3,806 

)*( מחלקת מזכירות והנהלה מעניקה שירותי מזכירות לשכה למנהלים הבכירים של הקבוצה. כפועל יוצא, עלויות השכר שלהן מיוחסות למנהלים 

 לויות השכר של כל מנהל מסך עלויות השכר של כל המנהלים הבכירים.הבכירים על פי יחס הע

חברי ועדת הביקורת, התגמול ודירקטוריון החברה החליטו כי עלות המענק השנתי בשירותי ההנהלה הבכירה לחברה, תהיה בכל  )**(

הערכת השווי ההוגן של שירותי צאות את תו ההמציגהמציגלהלן בטבלה כפי שמפורט  100%בלבד )ולא  50%מקרה בשיעור השתתפות של 

, כך בלבדהחברה  ןיו"ר דירקטוריויהיה מסוג  ,הבכירה הבגין שירותי ההנהלשניתן כמו כן, הוחלט כי המענק השנתי ההנהלה הבכירה(. 

 3,230עמוד על יעל פי הסכם הניהול החדש לכן, סך התגמולים לחברי ההנהלה הבכירה לעיל . בלבד אלפי ש"ח 215שסך המענק יעמוד על 

 אלפי ש"ח.  22,86

 

עלות ייחוס דמי הניהול בגין  - התמורה בגין יתר השירותיםייחוס  .4.1.5.2.2

השירותים )למעט שירותי ההנהלה הבכירה שפורטו לעיל( על פי 

                                                      
מובהר, כי מר אורן . משנה למנכ"ל קבוצת אשטרום לכספים ופיתוח עסקיכמר אורן נוסבאום מכהן, נכון למועד דוח זה,  5

 ו מכהן כנושא משרה בכירה בחברה.נוסבאום אינ
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  הסכם הניהול החדש תפורט להלן:

 המשויכות למחלקה הרלבנטית אופן ייחוס העלויות פירוט השירותים

התאם לאחוזי המשרה שכל אחד מהעובדים מקדיש לחברה ובהתאם לכמות ב (ITמערכות מידע )

 משתמשי הקצה. להלן יפורט היקף השירותים הניתנים:

 מנהל מערכות מידעמשרה של  5%-כ 

 משרה של מנתח מערכות 5%-כ 

 עובדים( 3) משרה של מנתחי מערכות 25%-כ 

 עובדים( 2) יםמשרה של מתכנת 35%-כ 

 תשתיותמשרה של מנהל תחום  5%-כ 

 עובדים( 4) משרה של טכנאי תשתית 70%-כ 

 סלולראחראי תחום של משרה  5%-כ 

 עובדים( 2) אנשי רכש ומנהלהמשרה של  5%-כ 

 משרה של ראש תחום מערכות 17%-כ 

 משרה של מתכנתת 17%-כ 

 מעלויות הרכש והמנהלה של המחלקה. 5%-כמו כן, תיוחס לחברה כ

ברה ביחס למספר הכולל של עובדי קבוצת מספר העובדים בחבהתאם ל משאבי אנוש

 .(5.4%-כהייחוס אשטרום )שיעור 

בהתאם ליחס בין מספר הרכבים בחברה לכלל הרכבים בקבוצת אשטרום  רכב

 .(4%-הייחוס כשיעור )

להלן יפורט היקף . בהתאם לאחוזי המשרה שכל אחד מהעובדים מקדיש לחברה חשבות כספים ו

 השירותים הניתנים:

 רה של חשב קבוצת אשטרוםמש 5%-כ 

 משרה של החשבונאי הראשי של קבוצת אשטרום 7%-כ 

 קבוצת אשטרום משרה של חשבת 4%-כ 

 משרה של מנהלת חשבונות קבוצת אשטרום 5%-כ 

 משרה של עוזר חשב קבוצת אשטרום 5%-כ 

 משרה של עוזרת חשב קבוצת אשטרום 2%-כ 

 משרה של עוזר חשב קבוצת אשטרום 2.5%-כ 

 של עוזר חשב קבוצת אשטרוםמשרה  5%-כ 

 משרה של מנהלת פרויקט  5%-כERP 

 משרה של חשבת פרויקט  10%-כERP 

 משרה של מזכירה 4%-כ 

בהתאם לאחוזי המשרה שכל אחד מהעובדים מקדיש לחברה. להלן יפורט היקף  גזברות

. שיעור ייחוס גזברותפקידת ; גזברית; גזברית; כלכלנית השירותים הניתנים:

 .6%של 

 החלק היחסי מהתמורה בהסכם הניהול )באלפי ש"ח( (*)ירותים ש

עובדי מחלקות קבוצת אשטרום )לא כולל חברי 

 ההנהלה הבכירה(

1,121 

 420 )***( הוצאות הנהלה וכלליות

 )**( 1,541 סה"כ:
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 .למעט שירותי הנהלה בכירה ומזכירות והנהלה בגין כל השירותים הכלולים בהסכם הניהול (*)

ביום  שפורסם 2018מדד ינואר המדד הידוע )מדד הבסיס הינוצמוד למדד המחירים לצרכן סכום זה יהיה )**( 

 .בצירוף מע"מ כדין (2018בפברואר  15

בין היתר מהסיבות הבאות: )א( עלייה  )***( הגידול בהוצאות הנהלה וכלליות ביחס להסכם הניהול הקודם נובע

חל גידול במצבת כוח האדם ( IT)ים; )ב( במחלקת מערכות מידע בשכר העובדים בין השנ 12%כללית של 

גידול בהוצאות הנהלה וכלליות; )ג( , ERPבמחלקה, עליה בשכר העובדים, הוצאות שנבעו מהטמעת מערכת 

שינויים באחוזי העמסה, גידול  ,ERP במחלקת כספים וחשבות, חל גידול במצבת כוח האדם כתוצאה מפרויקט

לליות; )ד( במחלקת משאבי אנוש חל גידול במצבת כוח האדם במחלקה, עליה בשכר בהוצאות הנהלה וכ

העובדים, עלויות מחלקה נוספות )ייעוץ פנסיוני ומחשוב(, גידול בהוצאות הנהלה וכלליות; )ה( במחלקת גזברות 

  .חלו שינויים באחוזי העמסה, גידול בהוצאות הנהלה וכלליות; )ו( נוספו עלויות פרסום
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 של קבוצת אשטרום:הנהלה וכלליות הוצאות לן יפורטו לה .4.1.5.2.3

 באלפי ש"ח הוצאות 
 358 מינהלת בית אשטרום

 333 ייעוץ מקצועי

 185 שירותי ארכיב וגניזה

 1,520 הוצאות אחזקת בניין וצרכי משרד

 3,149 הוצאות מכירה, פרסום ויחסי ציבור

 1,173 משפטיות

 94 ספרות והשתלמות

 170 ביטוחים

 840 בקורת חשבונות

 50 נסיעות

 357 הוצאות חניון

 314 דואר הובלות משלוחים

 74 כיבודים

 287 אגרות ודמי חבר

 192 נסיעות לחו"ל

 188 מתנות לעובדים

 40 מבדקים רפואיים

 317 בקורת פנימית

 9,640 סה"כ הוצ' כלליות

 1,392 ייחוס מיסי עיריה ושכ"ד 

 ,03211 סה"כ הנהלה וכלליות

 

 שיעור ייחוס) אלפי ש"ח 1,112כמפורט לעיל, הסכום המיוחס לחברה בגין הוצאות הנהלה וכלליות הינו 

 "(.הוצאות הנהלה וכלליות)להלן: " (10.07%של  כולל

הוצאות הנהלה וכלליות הרכב יצוין, כי כפי שהתחייבה החברה לגוף המייעץ לחלק מבעלי המניות, 

 .דת הביקורת מדי שנהועו לבחינת יובאוונחיצותם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

ישור הקצאה פרטית מהותית למנכ"ל החברה הניתנות למימוש למניות א -חלק ב' 

 החברה

 החברה"ל למנכ אופציות הקצאת אישור .5

 כללי

  4, אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה מיום 2018 יוניב 7ביום 

 1מניות רגילות בנות  860,000לרכישת  אופציות לא רשומות למסחר 860,000, הקצאה של 2018 יוניב

)להלן: , הכל כמפורט בדוח זה להלן , מנכ"ל החברהירון רוקמןש"ח ע.נ., כ"א של החברה, למר 

וקצות פציות המ"(, במחיר מימוש של כל אופציה מבין האוהניצע"-" ומניות המימוש", "האופציות"

להוראות מסלול רווח הון  בהתאם הכל"(, מחיר המימוש)להלן: "ש"ח לא צמוד  16.29בסך של 

הלן: )ל 1961-"אהתשכלפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(,  102באמצעות נאמן, כפי שנקבע בסעיף 

)להלן:  2003-"( ובכללי מס הכנסה )הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים(, התשס"גהפקודה"

 (.Cashless Exerciseימוש במנגנון מימוש נטו )"(. מימוש האופציות ייעשה באמצעות שהכללים"

 הקצאת האופציות .5.1

מועד ההענקה של האופציות הוא מועד אישור דירקטוריון החברה את הקצאת  .5.1.1

האופציות יוקצו בסמוך לאחר  6"(.ההענקה מועדהאופציות כמפורט לעיל )להלן: "

בענה קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות הרגילות של החברה שתנ

ממימוש האופציות המוצעות )ככל שימומשו(, כמו גם בכפוף לקבלת האישורים 

וחתימת הניצע על הסכם  להלן 8.2הנדרשים לביצוע ההקצאה כמפורט בסעיף 

 "(.ההענקה הסכםהאופציות בינו לבין החברה )להלן: "

 (1מנות שנתיות כמפורט להלן: ) 4 -האופציות המוקצות תהיינה ניתנות למימוש ב .5.1.2

תום שנה ממועד מ( תהיינה ניתנות למימוש החל 25%מן האופציות המוקצות ) 215,000

( תהיינה ניתנות למימוש החל 25%מן האופציות המוקצות ) 215,000( 2ההענקה; )

( תהיינה 25%מן האופציות המוקצות ) 215,000( 3מתום שנתיים ממועד ההענקה; )

מן האופציות  215,000( 4); ההענקהתום שלוש שנים ממועד מניתנות למימוש החל 

 ההענקה.שנים ממועד ארבע תום מ( תהיינה ניתנות למימוש החל 25%המוקצות )

 .תהא מותנת בהעסקתו של הניצע כמנכ"ל בחברה במועד ההבשלה ,אופציותכל הבשלת  .5.1.3

 בתום חמש שנים ממועד ההענקה. תפקענהכל האופציות   .5.1.4

 רה.המוקצות מוצעו לניצע ללא תמו האופציות .5.1.5

האופציות יוענקו לנאמן עבור הניצע, יונפקו על שם הנאמן, יופקדו אצל הנאמן, יוחזקו  .5.1.6

                                                      
אישור לעמדתה  לקבל מנת על המס לרשויות( Rulingכי עובר למועד פרסום דוח זה, פנתה החברה בפנייה מקדמית ) ,יצוין 6

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

 הנגזרים המועדים כל, הרי שזה דוח פי על המוזמנת הכללית האסיפה אישור מועדההענקה יהיה  מועדמדתם ואולם ככל ולע

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

, הקצאתן לאחר והן תהוונה מניות 860,000כמות מניות המימוש הינה לכל היותר  .5.1.7

, זה דוח למועד כוןנ החברה של והנפרע המונפק בהון בהתחשבו מלא מימוש בהנחת

זכויות מ 0.98% -כמהונה המונפק והנפרע של החברה ו 0.98% -כלרבות בדילול מלא, 

 ההצבעה בה.

מניות המימוש, תהיינה שוות בזכויותיהן, לכל דבר ועניין, לזכויות המוקנות למחזיק  .5.1.8

במניות רגילות של החברה, הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה, לרבות הזכות 

תתף ולהצביע באסיפות כלליות של החברה, הזכות לקבלת דיבידנדים, הזכות להש

 להשתתף בחלוקת מניות הטבה והזכות להשתתף בחלוקת רכוש החברה בעת פירוק.

 -של מניית החברה, בהממוצע המחיר מעל  6.7% מחיר המימוש של כל אופציה מהווה .5.1.9

 .פיצול או הנפקת זכויות(ימי המסחר שקדמו למועד ההענקה )בהתחשב בכל חלוקה  30

החלטת הדירקטוריון על סמוך לפני  ,2018 יוניב 6ביום  בבורסה החברה מחיר מנית

. מחיר המימוש גבוה ש"ח 16.01 היה פרסום דוח זהההצעה הפרטית וכן סמוך לפני 

 .1.7% -ממחיר זה ב

בעת בהתאם למדיניות התגמול של החברה )שעדכונה מובא לאישור אסיפה כללית זו(, 

ר ימי המסח 14 -הענקת אופציות יש להתחשב במחיר הממוצע של מניית החברה, ב

. מחיר המימוש גבוה ממחיר ש"ח 15.34היה שקדמו למועד ההענקה. בהתאם, מחיר זה 

 .6.2% -זה ב

-( לחוק החברות, התשנ"ט5)270בסעיף  זה מונח כהגדרת", מעוניין צד" אינו הניצע .5.1.10

 .ת הצעה פרטית( לתקנו2)א()4ובסעיף  1999

 להלן עיקרי תנאי האופציות .5.2

"(, סיום ההעסקהבמקרה של סיום או הפסקה של העסקתו של הניצע בחברה )להלן: " .5.2.1

יהיה הניצע זכאי לממש אך ורק את אותן אופציות אשר מועדי הזכאות בגינן חלפו, 

 כולן או חלקן, טרם מועד סיום ההעסקה כאמור, בכפוף לכך כי הודעת המימוש נמסרה

לחברה עד לתום תקופת המימוש, וזכאותו לממש אופציות נוספות כלשהן תפקע במועד 

 7זה.

במועד מאוחר ממועד לממש את האופציות רשאי הניצע יהיה על אף האמור לעיל,  .5.2.2

תקופה נוספת לאחר ניתוק היחסים כאמור, אולם רק  מעביד במהלך -ניתוק יחסי עובד 

תן במועד ניתוק היחסים, בהתאם לתקופות ביחס לאופציות אשר הגיע מועד הקניי

 :ההקניה של האופציות, והכל בהתאם למקרים המפורטים להלן

                                                      
לך השנה הראשונה שלאחר סיום , מכל סיבה שהיא, יעבוד או יתן שירותים, במההחברהחדל להיות עובד אשר ניצע במידה וה 7

או במהלך תקופת אי התחרות הקבוע בהסכם ההעסקה של הניצע )כאמור בהסכם ההעסקה החדש יחסי העבודה כאמור, 
בחברה, בתחומי מדינת  המתחרה םשל החברה, או יעסוק בתחו מתחרהלהמובא לאישור אסיפה כללית זו(, לפי המאוחר, 

ענקו לניצע )בין אם הניצע במועד סיום היחסים היה זכאי לממש חלק מן האופציות ובין אם ישראל, יפקעו כל האופציות אשר הו
 לאו(.
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)בין אם  8במקרה של סיום או הפסקת העסקתו של הניצע בחברה בשל "סיבה" (1)

במועד סיום ההעסקה כאמור, היה זכאי הניצע לממש חלק מן האופציות המוקצות 

יצע בעת מימוש האופציה תחולטנה על ידי ומניות אשר קיבל הנובין אם לאו(, 

 ; החברה בתמורה למחיר ששולם על ידי הניצע בגין מניות כאמור

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

 ימים לאחר סיום היחסים;  120זכות לממש את האופציות במשך תקופה של 

ל הניצע בחברה בשל )חו"ח( מוות או נכות במקרה של סיום או הפסקת העסקתו ש (3)

של הניצע, תהיה לניצע או ליורשיו החוקיים זכות לממש את האופציות שמועד 

 הקנייתן הגיע.

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

בכל יום עסקים במהלך תקופת המימוש, בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים לכך על  .5.2.3

, יהא הניצע רשאי לממש את האופציות בכפוף להוראות הסכם ההענקה ובכפוף פי דין

להלן. כל אופציה תהיה ניתנת למימוש למניית מימוש  5.2.8להתאמות כמפורט בסעיף 

 המפורט נטו המימוש מנגנוןהמוקנית לניצע לעשות שימוש ב אפשרותל בכפוףאחת )

 (.להלן

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

הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת 

יום "אם חל כמו כן, נקבע כי "(. אירוע חברההון )כ"א מבין האירועים הללו, להלן: "

של  יבוצע מימוששל אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא  "האקס

 כאמור. "יום האקס"בהאופציה 

, לכל המוקצות תהיינה שוות בזכויותיהןשתנבענה כתוצאה ממימוש האופציות המניות  .5.2.4

רגילות של החברה, הקיימות בהון מניות זכויות המוקנות למחזיק בל דבר ועניין,

מובהר, כי לניצע לא תוקנה כל  .המונפק והנפרע של החברה במועד בו יוקצו האופציות

ת הצמדה למניות המימוש עד למועד בו מומשו האופציות בהתאם לאמור בסעיף זכו

לעיל. לאחר מימוש האופציות למניות המימוש, תוקנה לניצע כל זכות הצמודה  5.2.1

למניות המימוש כאמור, ומניות המימוש תהיינה שוות זכויות לכל דבר ועניין למניותיה 

יבידנדים, הזכות להשתתפות בחלוקת הרגילות של החברה, לרבות הזכות לקבלת ד

מניות הטבה או כל חלוקה אחרת, אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתן הינו לאחר 

                                                      
הפרה מהותית של הסכם ההעסקה של הניצע או ההתקשרות עם החברה, לרבות אך )א(  :חד מאלהאפירושה כל  סיבה"" 8

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

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

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

 .1963 -כאמור בחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג 
, בדבר לניצעמסור החברה הודעה מוקצות שטרם מומשו, תיוחלט על פירוקה מרצון של החברה בשעה שקיימות אופציות ו יהה 9

. עם הבשלתןשטרם מומשו למניות ואשר הגיע מועד המוקצות ממש את האופציות ימים ל 10לו יהיו וקבלת ההחלטה כאמור 
 מיידית. תפקענהאשר טרם מומשו למניות עד אותו יום המוקצות חלוף עשרה ימים אלו, כל האופציות 



17 

 

, ישולם סכום 10מועד המימוש. יצוין, כי כל עוד מניות המימוש רשומות על שם הנאמן

הדיבידנד לנאמן )לאחר ניכוי מס כדין( וזה יעביר אותו לניצע לאחר ניכוי מס במקור 

בכל מקרה של חלוקת מניות הטבה במקרה בו מניות המימוש רשומות על שם  כדין.

הנאמן, יופקדו מניות ההטבה בידי הנאמן והוא יעבירם לניצע במועד העברת מניות 

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

ן כלפי החברה וכלפי צדדים כל עוד מוחזקות מניות המימוש בידי נאמן, ייחשב הנאמ .5.2.5

שלישיים כלשהם כבעל מניות המימוש לכל דבר ועניין, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות 

האמור לעיל, לצורך קבלת הודעות מהחברה, והנאמן יצביע באסיפות הכלליות של 

 החברה על פי ובהתאם להוראות הניצע.

ת המוקצות על פי דוח אשר תוקצינה כתוצאה ממימוש האופציומניות ה לככי יצוין,  .5.2.6

 בע"מ חברה לרישומים של בנק הפועליםתירשמנה ע"ש זה, ככל שיבוצע מימוש כאמור, 

 .או ע"י החברה לרישומים אחרת דרכה יוחזקו מניות החברה

לפקודה ולכל הוראות הדין החלות על החברה ו/או על הניצע  102סעיף  להוראות בכפוף .5.2.7

מימוש האופציות למניות ל דין כאמור, ולקבלת כל האישורים הנדרשים על פי כ

המימוש, ייעשה ע"י מסירת הודעה בכתב לחברה או לנציג מטעמה, בנוסח ובדרך אשר 

המימוש יהא בתוקף עם קבלת  ייקבעו על ידי החברה ובמידת הצורך על ידי הנאמן.

ה יפרט דעהובהודעת המימוש בידי החברה ו/או נציג מטעמה ותשלום מחיר המימוש. 

ע, בין היתר, את מספר המניות ביחס לאופציה שהניצע מעוניין לממש. מימוש הניצ

 Cashless)באמצעות מנגנון מימוש נטו  על ידי הניצע ייעשההאופציות למניות 

Exercise)  שבפועל הניצע לא ישלם לחברה את מחיר המימוש, אלא יוקצו לו, באופן

רכיב ההטבה הגלום באותן כנגד תשלום ערכן הנקוב, מניות בכמות שתשקף את מ

 "(. Cashless מנגנון"-" וההטבה מניותאופציות שימומשו )להלן: "

מספר המניות אשר ניתנות לרכישה על ידי הניצע על פי מנגנון זה בתמורה לערכן הנקוב 

 :שלהלן היקבע על פי הנוסח

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

Y ;מספר האופציות האמור בהודעת המימוש = 

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

 למועד המימוש;

B ;)מחיר המימוש )כפוף להתאמות = 

X ;מספר מניות המימוש החלקי שיוקצו = 

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

 מכנה השבר בהתאם(;

                                                      
עניין, מובהר, כי בכל מקום בו קיימת התייחסות בתוכנית ובדוח להענקת מניות המימוש לניצע או לנאמן עבורו, לפי ה 10

 .ולא על שם הנאמן שם החברה לרישומים-המניות תירשמנה במרשם בעלי המניות של החברה על
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ה וכל שבר מניה שיתקבל מהחישוב הנ"ל או בכל מקרה, לא תקצה החברה שברי מני

כתוצאה מהוראות סעיף זה, יעוגל )כלפי מעלה או כלפי מטה, לפי המקרה( למניה 

 השלמה הקרובה ביותר אלא אם תקבע החברה אחרת.

מועד ההמרה יהיה המועד שבו תימסר לחברה הודעת ההמרה בצירוף מחיר ההמרה 

 "(.ההמרה מועדלפי העניין )להלן: "הרלוונטי או הערך הנקוב, כאמור לעיל, 

בגין שינויים במבנה ההון של החברה; דיבידנד, מניות הטבה או  מגבלות והתאמות .5.2.8

 הנפקת זכויות

בקרות כל אחד מהאירועים המוזכרים להלן, זכותו של הניצע למימוש האופציות 

 המוקצות תהא כפופה להתאמות המפורטות להלן:

ת המונפק של החברה בדרך של הנפקת מניות בהון המניו קרה של שינוימ כלב (5)

הטבה, פיצול מניות, איחוד או החלפה של מניות, שינוי במבנה הון החברה או כל 

באופן שהתאריך הקובע לעניין השינויים אירוע דומה על ידי או של החברה, 

האמורים בהון המניות של החברה יחול לפני תום תקופת המימוש, ובהנחה 

המימוש על ידי מספר מניות יותאם אזי ש את האופציות, שהניצע זכאי לממ

הגדלת או הקטנת מספר המניות שהניצע יהיה זכאי להן עם מימוש האופציות 

להן אילו מימש את כל האופציות שהוקצו זכאי שהניצע היה מספר המניות ב

לנאמן עבורו לפי תכנית האופציות והסכם ההענקה )לרבות אלו שעדיין בחזקת 

 עד ליום המסחר האחרון שלפני יום האקס.הנאמן( 

במקרה של הנפקת זכויות של החברה לבעלי מניותיה, יופחת ביום ה"אקס זכויות"  (6)

בגובה סכום השווה למרכיב ההטבה, בכפוף לקבלת  האופציותמחיר המימוש של 

כל האישורים הנדרשים ובכלל זה אישור מס הכנסה, ככל שנדרש. לעניין זה, 

ביום  המניה בבורסההיחס שבין שער הנעילה של משמעו: "מרכיב ההטבה" 

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

 זכויות".  

: ועד הקובע את הזכות לקבלתו )להלןאם החברה תחלק דיבידנד במזומן, והמ (7)

ע מועד "( יקדם ליום מימוש של אופציות, לרבות אופציות שטרם הגיהיום הקובע"

כך שמיד  .בסכום הדיבידנד בשקלים הבסיסי ההקנייה בגינן, יופחת מחיר המימוש

לאחר היום הקובע יחושב היחס בין שער מנית החברה בבורסה, כפי שיקבע על ידי 

הבורסה, כשהוא מתואם לחלוקת הדיביבנד )שער אקס דיבידנד( לבין שער המניה 

. מחיר המימוש החדש של האופציות "(יחס הדיבידנדבסוף היום הקובע )להלן: "

יקבע על פי מכפלת מחיר המימוש הבסיסי של האופציות ביום הקובע ביחס 

 .הדיבידנד

במקרה של התאמת מספר המניות בגין מימוש אופציה כאמור, תותאם בהתאמה 

 רשום.הכמות המניות שעל החברה לשמור בהונה 

בע לחלוקת מניות וביום הקחברה למניות השל האופציות מימוש בוצע ילא יובהר, כי 

הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת 

יום "אם חל כמו כן, נקבע כי "(. אירוע חברההון )כ"א מבין האירועים הללו, להלן: "
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יבוצע מימוש של של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא  "האקס

 כאמור. "יום האקס"בציה האופ

 מכירת נכסי החברה לצד שלישי או מיזוג החברה או שינוי שליטה .5.2.9

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

או במקרה בו עומד להתבצע מיזוג של החברה לתוך או עם חברה אחרת, לרבות עסקת 

טה בחברה כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, החלפת מניות או במקרה של שינוי שלי

"(, החברה הממשיכה)להלן ייקראו הצד השלישי והחברה האחרת: " 1968-התשכ"ח

האופציות למניות החברה תוחלפנה לאופציות למניות, בהתאם לכמות המניות מכוח 

כתב האופציה שטרם מומש, או לכל נייר ערך של החברה הרוכשת )או חברה בת או 

שלה(, אשר חולקו לבעלי המניות של החברה כנגד המניות בנוגע לעסקה  חברת האם

ויבוצעו ההתאמות המתאימות במחיר המימוש למניה, ככל שידרשו, אשר כאמור, 

יעמדו בעינם, לרבות מועדי  ותישקפו אירוע כאמור, וכל יתר תנאי הסכם האופצי

ה החברה לנכון לפחות החברה תודיע לניצע על העסקה באופן ובצורה שתירא. ההקנייה

 ( ימים בטרם המועד הקובע של העסקה.10עשרה )

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

כל האופציות אשר טרם מומשו למניות, , העסקההקובע של יפקעו במועד האופציות, 

 .החברה טוריוןדירק ידי על שיקבע כפי הולם פיצוי לניצע יינתן ובתמורה

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

 הערך הכלכלי של האופציות המוצעות .5.3

והערך הכלכלי הממוצע לכל אופציה הינו  "חש 2,845,697 -כשל האופציות הינו הערך הכלכלי 

קבועות במדיניות התגמול שווי ההטבה השנתי לצורך בחינת עמידתו בתקרות ה. ש"ח 3.31 -כ

ש"ח, כאשר חישוב השווי כאמור בוצע,  711,424, הינו קצאתןבקשר עם שווי האופציות במועד ה

תקופת ההבשלה  כקבוע במדיניות התגמול, באמצעות חלוקת שווי ההטבה באופן ליניארי על פני

השנתי כאמור שנים )ולא לפי הרישום החשבונאי שנרשם בספרים(. שווי ההטבה  4 שנקבעה על

 מיליון ש"ח, ועומד במגבלה הקבועה בעניין זה במדיניות התגמול. 2 -נמוך מ

)על פי  2018 יוניב 7 מיום החברה דירקטוריון החלטת ליום נערךהשווי ההוגן של האופציות 

(, כאשר הפרמטרים B&S) שולס אנד בלקתוך יישום מודל  (,2018 יוניב 6שער הנעילה מיום 

  שום המודל הינם כדלקמן:אשר שימשו ביי

  ביוני,  6שער הנעילה של מניית החברה ביום על פי  ;"חש 16.01 –מניה המחיר

2018;   

  ח;ש 16.29 -מחיר מימוש" 

  1.14% -שיעור ריבית חסרת סיכון; 

 21.54% –)שנתית( ממוצעת  תקן סטיית ; 

  שנים. 5 -אורך חיי האופציות 

את החברה לרשום הוצאה בדוחותיה הכספיים,  הקצאת האופציות כאמור בדוח זה תחייב

בגובה שווי ההטבה הגלומה באופציות המוצעות בהתאם לכללי החשבונאות. ההוצאה תרשם 

בדוחות הכספיים של החברה על פני תקופת ההבשלה של כתבי האופציה ובהתאם לכמות 
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צאות האופציות שצפויה להבשיל כתוצאה מהקצאת האופציות. לפיכך תרשום החברה הו

 570; סך של 2019, אלפי ש"ח לשנת 1,076; סך של 2018אלפי ש"ח לשנת  844כדלקמן: סך של 

 .2022אלפי ש"ח בשנת  76וסך של  2021אלפי ש"ח בשנת  280; סך של 2020אלפי ש"ח בשנת 

 המוצעים האופציה בכתבי פעולות ביצוע על הגבלות או מניעות .5.4

הזכות לאופציות הנה אישית ולא ניתן למכור, כמפורט לעיל, האופציות אינן סחירות, ו .5.4.1

ולא להמחות, להעביר, לשעבד, למשכן, לעקל או לעשות כל פעולה אחרת באופציות, 

יינתנו לגביהן כל ייפוי כח או כתב העברה בין אם תוקפם מיידי ובין אם תוקפם 

ת הועברו האופציות ו/או מניו על פי צוואה או דיני הירושה. אלאבתאריך עתידי, 

 102המימוש שיתקבלו בגינן מכח צוואה או על פי דין כאמור, יחולו הוראות סעיף 

 והוראות הכללים על יורשיו או נעבריו של הניצע לפי העניין.

לפקודה וכן לפי הכללים.  102על הניצע יחולו הוראות מסלול רווח הון לפי סעיף  .5.4.2

קות בידי הנאמן למשך בהתאם למסלול זה, תהיינה האופציות ומניות המימוש, מוחז

חודשים מיום הקצאתן והפקדתן בידיו עבור הניצע, או כל תקופה אחרת,  24תקופה של 

ככל שתיקבע על ידי רשויות המס בישראל בהתאם לתנאי מסלול מיסוי רווח הון 

 באמצעות נאמן.

לפקודה. מסלול  102האופציות יוקצו לניצע באמצעות הנאמן, בהתאם להוראות סעיף  .5.4.3

י הראשון שנבחר על ידי החברה עם אימוץ תכנית האופציות הינו מסלול רווח המיסו

לפקודה  102הון. כל חבויות המס בגין הקצאת האופציות )בין אם על פי הוראות סעיף 

ובין אם לאו(, המרתן, מכירת מניות המימוש, העברת מניות המימוש על שם הניצע ו/או 

ן בקשר עם תכנית האופציות, יחולו במלואן חיובים אחרים שיצמחו לניצע ו/או לנאמ

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

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

 1968 -המניות תחולנה המגבלות הקבועות בחוק ניירות ערך, התשכ"ח מכירתעל  .5.4.4

 כדלקמן: 2000 -ג לחוק(, התש"ס15א עד 15רות ערך )פרטים לעניין סעיפים ובתקנות ניי

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

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

 בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.

ה של ששת הרבעונים העוקבים שלאחר תום התקופה הראשונה, יהיה במשך תקופ .ב

הניצע רשאי להציע במסגרת המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שהרשות 

התירה את פרסומו, בכל יום מסחר בבורסה, לא יותר מהממוצע היומי של מחזור 

המסחר בבורסה של מניות מסוג מניות המימוש, בתקופת שמונת השבועות שקדמו 

יום ההצעה, ובלבד שהכמות הכוללת המוצעת של מניות המימוש בכל רבעון לא ל

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

מונפק ונפרע" למעט מניות שינבעו ממימוש ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום 

 ההצעה וטרם מומשו.

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

אדם שרכש את מניות המימוש מהניצע שלא על פי תשקיף ושלא במהלך המסחר 

 בבורסה, ייכנס בנעליו לעניין קיום הוראות החסימה כאמור בסעיף זה לעיל.
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שאר  ושל, של הניצע בחברה הענייןבעלי  של החזקותיהם פירוטידיעת החברה, להלן  למיטב .5.5

 :11בה ההצבעה ובזכויות החברה של והנפרע המונפק בהון, בחברההמניות בעלי 

 לפני ההקצאה  שם

 שיעור החזקה  

 )בלא דילול(

 שיעור החזקה

 )בדילול מלא(

 בהצבעה בהון בהצבעה בהון אופציות מניות

 25.35% 25.35% 25.35% 25.35% - 21,987,399 קבוצת אשטרום בע"מ

 20.58% 20.58% 20.58% 20.58% - 50,00017,8 אשטרום אחזקות בע"מ

 2.54% 2.54% 2.54% 2.54% - 2,200,265 אשטרום תעשיות בע"מ

( 1997אשדר ייזום ובניה )

 בע"מ

608,454 - 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 

נכסי יחזקאל ובתיה נוסבאום 

 בע"מ

5,123,678 - 5.91% 5.91% 5.91% 5.91% 

 0.23% 0.23% 0.23% 0.23% - 200,000 נכסי חיים ורנה גירון בע"מ

 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% - 50,000 אלכס ליפשיץ

 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% - 44,000 נכסי מייבלום בע"מ

 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% - 229,000 החזקת נכסי משורר בע"מ

 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% - 131,250 נוסבאום אברהם

 1.38% 1.38% 1.38% 1.38% - 1,194,508 גיל גירון

 1.38% 1.38% 1.38% 1.38% - 1,194,508 דפנה לוי

 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% - 1,068,448 ליפא משורר

 0.29% 0.29% 0.29% 0.29% - 247,745 נורית מור

 0.29% 0.29% 0.29% 0.29% - 247,746 ורדה ליפשיץ

 0.37% 0.37% 0.37% 0.37% - 321,887 יונתן רובין

 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% - 113,994 ורם רוביןי

 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% - 225,873 נעמה לימון רובין

 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% - 9,993 שאשו דליה

 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% - 131,250 זהבי מיכל

 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% - 299,927 הראל תעודות סל

 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% - 22,421 הראל קרנות נאמנות

 7.81% 7.81% 7.81% 7.81% - 6,772,918 הראל עמיתים מניות ישראל

אלטשולר שחם גמל ופנסיה 

 בע"מ

3,108,447 - 1.57% 1.57% 1.57% 1.57% 

 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% - 46,181 נץ גידור בע"מ

אלטשולר שחם קרנות 

 נאמנות

1,357,703 - 1.57% 1.57% 1.57% 1.57% 

 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%  39,587 קרנות נאמנותאקסלנס 

 0.72% 0.72% 0.72% 0.72%  625,315 אקסלנס תעודות סל

 4.29% 4.29% 4.29% 4.29%  3,722,225אקסלנס שותפות מניות 

                                                      
 יצוין, כי נכון למועד הדוח בחברה אין ניירות ערך המירים למניות. 11
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 ישראל

 17,553,597 ציבור

 

- 20.24% 20.24% 20.24% 20.24% 

 100% 100% 100% 100% -  86,728,319 סה"כ
 

 לאחר ההקצאה  שם

 שיעור החזקה  

 )בלא דילול(

 שיעור החזקה

ובהנחת מימוש ) )בדילול מלא(

 (האופציות המוקצות

 בהצבעה בהון בהצבעה בהון אופציות מניות

 25.1% 25.1% 25.1% 25.1% - 21,987,399 קבוצת אשטרום בע"מ

 20.38% 20.38% 20.38% 20.38% - 17,850,000 אשטרום אחזקות בע"מ

 2.51% 2.51% 2.51% 2.51% - 2,200,265 אשטרום תעשיות בע"מ

( 1997אשדר ייזום ובניה )

 בע"מ

608,454 - 0.69% 0.69% 0.69% 0.69% 

נכסי יחזקאל ובתיה נוסבאום 

 בע"מ

5,123,678 - 5.85% 5.85% 5.85% 5.85% 

 0.23% 0.23% 0.23% 0.23% - 200,000 נכסי חיים ורנה גירון בע"מ

 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% - 50,000 אלכס ליפשיץ

 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% - 44,000 נכסי מייבלום בע"מ

 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% - 229,000 החזקת נכסי משורר בע"מ

 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% - 131,250 נוסבאום אברהם

 1.36% 1.36% 1.36% 1.36% - 1,194,508 גיל גירון

 1.36% 1.36% 1.36% 1.36% - 1,194,508 דפנה לוי

 1.22% 1.22% 1.22% 1.22% - 1,068,448 ליפא משורר

 0.28% 0.28% 0.28% 0.28% - 247,745 נורית מור

 0.28% 0.28% 0.28% 0.28% - 247,746 ורדה ליפשיץ

 0.37% 0.37% 0.37% 0.37% - 321,887 יונתן רובין

 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% - 113,994 יורם רובין

 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% - 225,873 נעמה לימון רובין

 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% - 9,993 שאשו דליה

 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% - 131,250 זהבי מיכל

 0.98% 0.98% 0.98% 0.98% - 860,000 ירון רוקמן

 0.34% 0.34% 0.34% 0.34% - 299,927 הראל תעודות סל

 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% - 22,421 הראל קרנות נאמנות

 7.73% 7.73% 7.73% 7.73% - 6,772,918 הראל עמיתים מניות ישראל

אלטשולר שחם גמל ופנסיה 

 בע"מ

3,108,447 - 3.55% 3.55% 3.55% 3.55% 

 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% - 46,181 נץ גידור בע"מ

אלטשולר שחם קרנות 

 נאמנות

1,357,703 - 1.55% 1.55% 1.55% 1.55% 

 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% - 39,587 קרנות נאמנותאקסלנס 
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 0.71% 0.71% 0.71% 0.71% - 625,315 אקסלנס תעודות סל

אקסלנס שותפות מניות 

 ישראל

3,722,225 - 4.25% 4.25% 4.25% 4.25% 

 17,553,597 ציבור

 

- 20.04% 20.04% 20.04% 20.04% 

 100% 100% 100% 100% - 87,588,319 ה"כס

 

 החברה של והנפרע המונפק המניות הון .5.6

מניות  200,000,000 -ש"ח, המחולק ל 200,000,000נו יהבמועד דוח זה, ההון הרשום של החברה 

 86,728,319הנו ההון המונפק והנפרע של החברה . ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה 1רגילות, בנות 

ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה. אי לכך,  1מניות רגילות, בנות  86,728,319 -ש"ח המחולק ל

 קיימות די מניות בהונה הרשום של החברה לשם ביצוע ההקצאה נשואת דוח זה.

 בחברה משרה נושא או מהותי מניות בעל של אישי עניין .5.7

וקצות, , שהינו נושא משרה בחברה, עניין אישי בהקצאת האופציות הממר ירון רוקמןלניצע, 

 שכן הללו מוקצות עבורו.

 בחברה מניות בעלי לבין הניצע בין הסכמים .5.8

ולאחר שקיבלה את אישורו לכך, הרי  הניצעלמיטב ידיעת החברה, לאחר בדיקה שביצעה עם 

מניות בחברה כל הסכמים בין בכתב ובין בעל פה בנוגע לרכישה או  בעלילבין  ניצעשאין בין ה

 או בנוגע לזכויות ההצבעה בה. מכירה של ניירות ערך בחברה

 פרטים נוספים .5.9

לפרטים אודות הסכם ההעסקה של החברה עם מר רוקמן, מנכ"ל החברה, ראו דוח  .5.9.1

-2017-01)אסמכתא מס':  2017באפריל  23זימון אסיפה כללית שפרסמה החברה ביום 

 ."(הסכם ההעסקה הקיים)להלן: " ( )מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה(034138

 .בחברה עניין בעל של משפחה בן אינומנכ"ל ה .5.9.2

 .ציבורית נכדה חברה אינה החברה .5.9.3

הסכם על פי למנכ"ל החברה למועד דוח זה, היחס בין עלות תנאי העסקה והכהונה  נכון .5.9.4

לבין השכר הממוצע  ,המוצעת לו על פי דוח זההאופציות הקצאת יחד עם ההעסקה עמו 

על פי החברה למנכ"ל ות תנאי העסקה והכהונה , ואילו היחס בין על1:10.1בחברה הינו 

לבין השכר , המוצעת לו על פי דוח זההאופציות הקצאת עמו יחד עם הסכם ההעסקה 

 .1:21.8החציוני בחברה הינו 

וכן האופציות  )בהנחה של זכאות מקסימאלית למענק השנתי בין הרכיב המשתנה היחס .5.9.5

 סך עלות התגמול השנתיתל (מובא לאישור אסיפה כללית זוהקצאתן שאישור 

 .68.7% הינוהסכם ההעסקה עמו על פי המקסימלית למנכ"ל 

 על ראו, המקצועי וניסיונו מומחיותו, כישוריו, המנכ"לאודות השכלתו של  לפרטים .5.9.6
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 .התקופתי לדוח' ד לפרקא' 26 תקנה ההפניה דרך

ם יחד עשל המנכ"ל על פי ההסכם הקיים עמו, המפרטת את תנאי ההעסקה  לטבלה .5.9.7

 לתוספת בהתאם ,(לחברה עלותבמונחי ) המוצעת לו על פי דוח זההאופציות הקצאת 

)להלן:  1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל דוחותניירות ערך ) לתקנות השישית

 לדוח זה. 'א נספח ראו, "(הדוחות תקנות"

 

 מדיניות התגמול של החברה עדכון -' גחלק 

 וללמדיניות התגמ תיאור עיקרי העדכונים .6

אסיפה הכללית של החברה לאשר את מדיניות התגמול , החליטה ה2017 בינואר 10ביום  .6.1

בדצמבר  5מיידי מיום דיווח נספח א' לאו , רלפרטים אודות מדיניות התגמול בחברהבחברה. 

 ."(התגמול מדיניות)להלן: " (2016-01-085917)אסמכתא מס':  2016

הכולל עדכון עם קבוצת אשטרום  הול חדשהתקשרותה של החברה בהסכם נינושא בעקבות  .6.2

 ,שעל סדר היום( 1.1)נושא והמובא לאישור אסיפה כללית זו  לגובה התמורה השנתית בהסכם

ש"ח ע.נ., כ"א  1לרכישת מניות רגילות בנות  אופציות לא רשומות למסחר הקצאתבעקבות וכן 

שעל  1.2)נושא כללית זו  והמובאת לאישור אסיפה של החברה, למר ירון רוקמן, מנכ"ל החברה

, בהמשך להחלטת ועדת התגמול של 2018ביוני  7החליט דירקטוריון החברה ביום סדר היום(, 

 כדלקמן:את מדיניות התגמול עדכן ל, 2018ביוני  4החברה ביום 

על פי הסכם הניהול של להגדיל את תקרת דמי הניהול הקבועים במדיניות התגמול  .6.2.1

שחידושו מובא לאישור אסיפה כללית זו( בקשר עם החברה עם קבוצת אשטרום )

 כדלקמן: הכלולים בהסכם הניהול תקרת התמורה בגין שירותי ההנהלה הבכירה 

בגין שירותי הניהול )כהגדרתם במדיניות לקבוצת אשטרום תקרת דמי הניהול  .א

  ;ש"ח בשנהאלפי  234,65,006לא תעלה על סך של  ,התגמול(

הדירקטוריון ושל דירקטור הכלולים בשירותי הניהול עלות השכר שנתית של יו"ר  .ב

 למשרה מלאה. ,אלפי ש"ח בהתאמה 3,024 -וש"ח אלפי  3,900לא תעלה על סך של 

בהמשך תגמול הוני למנכ"ל החברה וזאת מתן לבמדיניות התגמול להוסיף התייחסות  .6.2.2

ברה , והחלטת ועדת התגמול של הח2018ביוני  7 להחלטת דירקטוריון החברה מיום

אופציות לא רשומות לרכישת מניות רגילות של החברה, להעניק  2018ביוני  4ביום 

  .)הכפופה לקבלת אישור אסיפה כללית זו( למנכ"ל החברה

בינואר  10מדיניות התגמול המתוקנת )מסומנת לעומת מדיניות התגמול שאושרה בחברה ביום  .6.3

תנאי האופציות לבוצת אשטרום וכן, לקדמי הניהול מוצגים העדכונים המוצעים לובה ( 2017

 לדוח זה. 'בנספח מצורפת כלמנכ"ל החברה, מר ירון רוקמן, 

 עדכון מדיניות התגמול כמתואר לעיל מובא לאישור אסיפה כללית זו. .6.4
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 םשעל סדר היו 1.2 -ו 1.1פרטים נוספים בקשר עם נושאים  -חלק ד' 

 שבה נקבעה התמורה הדרך .7

 עם קבוצת אשטרום ניהול הסכםבהחברה התקשרות חידוש  .7.1

הנדרשים מקבוצת אשטרום לשם בשים לב לעלות המשאבים  ,נקבעההניהול בהסכם  התמורה

שירותי גידול בבהיתר, בהסכמה בין הצדדים, בהתחשב בין ולחברה מתן שירותי הניהול 

היקף פעילות החברה ומורכבותה ומעורבות ההנהלה הבכירה ההנהלה הבכירה הנגזר מגידול ב

 .(ITמערכות מידע )מחלקת  בשירותי וכן, בגידול  הול השוטף של החברהבני

חברי ועדת הביקורת, התגמול ודירקטוריון החברה בחנו כל אחד מהשירותים הניתנים 

בהסכם היקף העלות של השירותים בחנו את בנפרד ואולם גם במסגרת הסכם שירותי הניהול 

  כמכלול.הניהול 

ו חברי ועדת הביקורת, התגמול ודירקטוריון החברה לכל אחד במסגרת הליך הבחינה שביצע

השירותים הראוי והיקף שווי מהשירותים בנפרד, נבחן ייחוס העלות לאותו שירות לחברה ו

חברי ועדת הביקורת, התגמול ודירקטוריון החברה מקבוצת אשטרום. גין קבלת השירותים ב

ייעוץ בלתי תלויה שהתקבלה להערכת עבודה של חברת התבססו, לצורך כך, בין היתר, על 

על גישת העבודה התבססה  12הסכם הניהול. הניתנים במסגרתהשווי ההוגן של השירותים 

העלות המבוססת על התפיסה שרוכש מושכל יכול לקבוע את השווי של השרות על ידי הערכת 

וזאת לאחר בחינת סבירות עלות ההחלפה של שרות בשרות אחר המספק תועלת דומה, 

כמו כן, ביחס לשירותי ההנהלה  13עבודה.בהנתונים, ההנחות והאומדנים, אשר שימשו בסיס 

סקר על פי את סבירות עלות ההנהלה הבכירה בקבוצת אשטרום, בחנה העבודה הבכירה, 

השוואתי של עלויות ההעסקה של מנהלים בכירים ומנהלי כספים במדגם חברות ציבוריות 

 .וםקבוצת אשטרבתחום הפעילות של 

 ועדתבמסגרת הדיונים שקיימו , הכלולים בהסכם הניהולגבי שירותי ההנהלה הבכירה ל

שירותי בעלות המענק השנתי השווי ההוגן של הביקורת, התגמול ודירקטוריון החברה על 

עבודה של קבוצת אשטרום לחברה, התבססו חברי הועדה והדירקטוריון על ההנהלה הבכירה 

, קבעו כי הביקורת, התגמול ודירקטוריון החברה ועדתחברי  .השל חברת ייעוץ בלתי תלוי

 201714לשנת  FFOמהמענק השנתי  90%השווי ההוגן של עלות המענק השנתי לחברה הינה 

על אף האמור, החליטו  "(.לרכיב המענק בשירותי ההנהלה הבכירההשווי ההוגן )להלן: "

לות המענק השנתי בשירותי ההנהלה חברי ועדת הביקורת, התגמול ודירקטוריון החברה כי ע

מהשווי ההוגן לרכיב המענק בשירותי ההנהלה  50%הבכירה בהסכם הניהול, תעמוד על 

                                                      
 טרום.יצויין, כי עורך העבודה הינו בלתי תלוי בחברה. כמו כן, למיטב ידיעת החברה, עורך העבודה אינו תלוי בקבוצת אש 12

יצוין, כי על מנת לבחון את סבירות תוצאות העבודה ומסקנותיה, אשר נקבעה כאמור על בסיס גישת העלות )דהיינו, השווי  13

ההוגן של השירותים(, ביצע עורך העבודה בקרה על תוצאות העבודה על ידי שימוש בגישת השוק המבוססת על עיקרון התהליך 

עבור נכס ו/או שרות יותר ממה שהוא יכול לשלם עבור נכס ו/או שירותי אחר, לפי העניין, או על הנחה שמשקיע מושכל לא ישלם 

 בעל תועלת זהה. לצורך ביצוע הבקרה כאמור, נסקרו מחירי שוק של שירותים ברי השוואה.

באופן  , לא תהיינה שונותFFO, מהם נגזר בסופו של דבר רכיב המענק השנתי קבוצת אשטרוםהחברהבהנחה כי תוצאות  14

 .2017לשנת  קבוצת אשטרוםהחברהמהותי מתוצאות 
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כמו כן, הוחלט כי החברה לא תשתתף בעלות המענקים של כל חברי ההנהלה הבכירה  הבכירה.

לבד , אך תשתתף בעלות המענק של יו"ר דירקטוריון החברה ב2017בקבוצת אשטרום בשנת 

 מטעם קבוצת אשטרום.

לעמדת ועדת הביקורת, התגמול ודירקטוריון החברה, עלות המענק השנתי בשירותי ההנהלה 

בהסכם הניהול, הינה הוגנת וראויה ואף נמוכה מהשווי ההוגן לרכיב המענק מסוג יו"ר הבכירה 

מהשווי  50%בשירותי ההנהלה הבכירה וזאת בהתחשב בין היתר בבאים: שיעור השתתפות של 

החברה אינה משתתפת בעלות ; מסוג יו"ר ההוגן לרכיב המענק בשירותי ההנהלה הבכירה

רווח הנקי של קבוצת אשטרום להנהלה הבכירה; החברה אינה משתתפת  -המענק השנתי 

שכל אחד אחוז המשרה  ;(90%)אלא רק בשיעור של  FFOבאופן מלא המענק השנתי 

בהתאם שנקבעו מקדיש לחברה ) סוג יו"ר דירקטוריוןמשהמנהלים הבכיר מהמנהלים הבכירים

באופן יהיה שונה לא בתקופת ההסכם,  FFOמענק השנתי ההנחה כי ה. (להערכת החברה

עוד יובהר, כי התמורה בהסכם תשולם לקבוצת ; 2017מהותי מתוצאות החברה לשנת 

רט להלן לא אשטרום בלבד וכי היחידים אשר יכללו במסגרת שירותי ההנהלה הבכירה כמפו

יהיו זכאים לקבלת תגמול מהחברה בגין שירותי ההנהלה הבכירה )לרבות אלו שיכהנו 

 כדירקטורים בחברה(.

יצוין, כי היקפי המשרה של חברי ההנהלה הבכירה בחברה נקבעו, בין היתר, על בסיס צרכי 

במקביל, החברה הידועים והצפויים, ניסיון העבר של החברה והיקפי משרתם בשנים קודמות. 

על מנת להבין את היקף התרומה וההשקעה של אותם חברי הנהלה בכירה, בחברה, התקיימו 

  שיחות וראיונות עם מנהלי קבוצת אשטרום ועם מנהלי החברה.

ב( לחוק 1)117, בחנה הוועדה האם בהתאם להוראות סעיף ועדת הביקורתבמסגרת דיוניה של 

לכלל מסקנה, כי לאור העובדה שכלל השירותים  לקיים הליך תחרותי והגיעההחברות, עליה 

 ספק, בכירהה הנהלה שירותי בנושאכי והניתנים במסגרת הסכם הניהול ניתנים כמקשה אחת 

 לעניין כאשר, פרסונאלי בסיס על נעשית ההתקשרות בחינת שכן תחרותי להליך מקום יש אם

 ולכן החברות לאשכול הניתנים בשירותים שמדובר הרייתר השירותים הכלולים בהסכם, 

 לקבלת' ג צדדי עם החברה של עצמאית התקשרות לעומת לחברה יותר נמוכה שלהם העלות

 שועדת הרי, ניהול שירותי שאינם האחרים השירותים עלות לגבי מכך יתרה. שירותים אותם

בעקיפין  כי, עבודהה ממצאי על בהסתמך היתר בין, ןדעת את והניחוועדת התגמול  הביקורת

 במסגרת הניתנים השירותים בריכוז תחרותי תהליך ביצעה קבוצת אשטרוםן לומר כי נית

 הרי, השירותים שווי את לבחון מנת על העלות בשיטת נקטה השווי שהערכת ומכיוון, ההסכם

 בהקשר לשירותים אלה. תחרותי להליך רלבנטיות שאין

 למנכ"ל החברה אופציות הקצאת .7.2

ומתן בין מר רוקמן לבין דירקטוריון החברה וכן לאחר  משאלאחר  הקצאת האופציות אושרה

 הוצגו מלוא הנתונים הרלוונטיים לבחינת שםדיונים בוועדת התגמול ובדירקטוריון החברה, 

שבחנה את  הבלתי תלוי בהתבסס על עבודה של יועצת ,מר רוקמןהתמורה וסבירות התגמול ל

מן )הכולל את סך עלות שכר שנתית, סבירות תנאי ההעסקה והיקף התגמול הכולל של מר רוק

מענק שנתי ותשלום מבוסס מניות( בהתבסס על בדיקה השוואתית של היקף התגמול הכולל של 

דרג מנכ"לים בחברות ציבוריות בבורסה המשתייכות לענף נדל"ן ובינוי ובעלות היקף נכסים 
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מתוך ההון  דומה להיקף הנכסים של החברה. כמו כן, נבחנו שיעורי ההקצאה המקובלים

המונפק והנפרע כתגמול הוני עבור דרג מנכ"ל ונבדקו בהקשר זה היקפי ההקצאות שבוצעו 

על מנת לבחון מה הם שיעורי יצוין, כי  .למנכ"לים בחברות הכלולות בקבוצת ההשוואה

 היקפינבדקו ההקצאה המקובלים מתוך ההון המונפק והנפרע כתגמול הוני עבור דרג מנכ"ל, 

צעו למנכ"לים בחברות הכלולות בקבוצת ההשוואה, ממועד תחילת העסקתם ההקצאות שבו

כמו כן, ועדת הביקורת, התגמול ודירקטוריון החברה דנו בשווי ההטבה  של המנכ"לים בחברה.

 .של ההקצאה ההונית

 אישורים נדרשים ותנאים לביצוע העסקה .8

 בהסכם ניהול עם קבוצת אשטרוםהחברה התקשרות חידוש  .8.1

במאי  21של החברה ביום וועדת התגמול אישורה של ועדת הביקורת  לאחר שניתן .8.1.1

טעונה , 2018במאי  24, ולאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה מיום 2018

, קבלת אישור האסיפה הכללית של החברה לעיל 4המתוארת בסעיף ההתקשרות 

 .להלן 13 עיףכאמור בסהמכונסת על פי דוח זה ברוב מיוחד 

לעיל, קבלת אישור האסיפה הכללית  4ההתקשרות המתוארת בסעיף כמו כן, טעונה  .8.1.2

 מדיניות התגמול כמפורט בחלק ב' לדוח זה. עדכוןאת 

 אופציות למנכ"ל החברה הקצאת .8.2

, וכן הינה בכפוף זוהאופציות המוקצות הינה בכפוף לאישור אסיפה כללית  הקצאת .8.2.1

מסחר של מניות לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישום ל

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

 לחתימה על הסכם ההענקה בין הניצע לבין החברה.

קבלת אישור האסיפה הכללית את למנכ"ל החברה ל האופציותהקצאת כמו כן, טעונה  .8.2.2

 עדכון מדיניות התגמול כמפורט בחלק ב' לדוח זה.

 עסקאות דומות בין החברה לבעלי השליטה בשנתיים האחרונות לביצוע אישורים .9

לא קיימות עסקאות מסוגן של העסקאות המובאות לאישור האסיפה הכללית שנחתמו בשנתיים 

האחרונות שקדמו למועד אישור הדירקטוריון, או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון, בין 

יהם, או שלבעלי השליטה או קרוביהם היה עניין אישי החברה לבין בעלי השליטה בחברה או קרוב

  בהן, למעט:

, אישרה האסיפה הכללית של החברה את חידוש התקשרות החברה בהסכם 2015ביוני  14ביום  .9.1

 , בין היתר,שרותי ניהול הכולליםלחברה קבוצת אשטרום , לפיו העניקה 15עם קבוצת אשטרום

של קבוצת שירותי מחלקת משאבי אנוש ורכב , דירקטוריםיו"ר דירקטוריון וארבעה שרותי 

אשטרום, שרותי מחלקת כוח אדם ומדור שכר של קבוצת אשטרום, שירותי מחלקת מחשוב של 

ושירותי מחלקת הנהלת החשבונות וגזברות כספים של קבוצת אשטרום )להלן:  קבוצת אשטרום

                                                      
, לא תהיינה שונות באופן FFO, מהם נגזר בסופו של דבר רכיב המענק השנתי קבוצת אשטרוםהחברהבהנחה כי תוצאות  16

 .2017לשנת  קבוצת אשטרוםהחברהמהותי מתוצאות 
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סך של על  הנקבע עפ"י ההסכם הקודםהתמורה השנתית לקבוצת אשטרום . "(ההסכם הקודם"

ההסכם הקודם פקע  .2015לחודש ינואר כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן  ש"חאלפי  3,540

ראו  2017לפרטים אודות התמורה ששולמה לקבוצת אשטרום בשנת . 2018בפברואר  19ביום 

 .2017לדוח התקופתי לשנת  22תקנה ל 1הערה מס' 

  ןוהדירקטוריו , התגמולנימוקי וועדת הביקורת .10

)ולעדכון מדיניות התגמול  עם קבוצת אשטרום ניהולחידוש התקשרות החברה בהסכם  .10.1

 בהקשר זה(

ההנהלה , החברה ודירקטוריון התגמול, הביקורת ועדת חברילעמדת  .10.1.1

הבכירה מורכבת מאנשי מקצוע בעלי ידע וניסיון ארוך שנים בתחומי 

ישגיה תרומתם לקידום פעילות החברה, ההפעילות של החברה ועל כן 

מקבוצת שמקבלת החברה שירותי הניהול במסגרת ופיתוח עסקיה, 

 הינו לטובת החברה. ,אשטרום

, הגדלת החברה ודירקטוריון התגמול, הביקורת ועדת חברי להערכת .10.1.2

נקבעה, בשים לב , הקודםהניהול ביחס להסכם , הניהול בהסכםהתמורה 

הניהול  לעלות המשאבים הנדרשים מקבוצת אשטרום לשם מתן שירותי

לחברה ובהסכמה בין הצדדים, בהתחשב בין היתר, בגידול בשירותי ההנהלה 

הבכירה הנגזר מגידול בהיקף פעילות החברה ומורכבותה ומעורבות ההנהלה 

מחלקת מערכות  הבכירה בניהול השוטף של החברה וכן, בגידול בשירותי 

  .הינה הוגנת וסבירה בנסיבות הענייןו( ITמידע )

הביקורת, התגמול ודירקטוריון החברה בחנו כל אחד  חברי ועדת .10.1.3

מהשירותים הניתנים במסגרת הסכם שירותי הניהול בנפרד ואולם גם בחנו 

 את היקף העלות של השירותים בהסכם הניהול כמכלול.

במסגרת הליך הבחינה שביצעו חברי ועדת הביקורת, התגמול ודירקטוריון  .10.1.4

ן ייחוס העלות לאותו שירות החברה לכל אחד מהשירותים בנפרד, נבח

לחברה ושווי והיקף השירותים הראוי בגין קבלת השירותים מקבוצת 

אשטרום. חברי ועדת הביקורת, התגמול ודירקטוריון החברה התבססו, 

באמצעות אשר בחנה תוצאות עבודה חיצונית לצורך כך, בין היתר, על 

על מחלקותיה שיחות וראיונות עם מנהלי החברה ומנהלי קבוצת אשטרום 

מפורטים, את העלויות בפועל של השירותים השונות וכן באמצעות דוחות 

במקביל  קף השירותים האמוריםהכלולים במסגרת הסכם הניהול וכן את הי

האם עלות השירותים סבירה  ,לבדיקה של פרמטרים נוספים וחיצוניים

רה, כמו כן, ביחס לשירותי ההנהלה הבכי .והאם היקפי המשרה מוצדקים

בחנה העבודה את סבירות עלות ההנהלה הבכירה בקבוצת אשטרום, על פי 

סקר השוואתי של עלויות ההעסקה של מנהלים בכירים ומנהלי כספים 

 במדגם חברות ציבוריות בתחום הפעילות של קבוצת אשטרום.

לגבי שירותי ההנהלה הבכירה הכלולים בהסכם הניהול, במסגרת הדיונים  .10.1.5
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ורת, התגמול ודירקטוריון החברה על השווי ההוגן של שקיימו ועדת הביק

עלות המענק השנתי בשירותי ההנהלה הבכירה של קבוצת אשטרום לחברה, 

התבססו חברי הועדה והדירקטוריון על עבודה של חברת ייעוץ בלתי תלויה. 

חברי ועדת הביקורת, התגמול ודירקטוריון החברה, קבעו כי השווי ההוגן של 

 201716לשנת  FFOמהמענק השנתי  90%שנתי לחברה הינה עלות המענק ה

"(. על אף השווי ההוגן לרכיב המענק בשירותי ההנהלה הבכירה)להלן: "

האמור, החליטו חברי ועדת הביקורת, התגמול ודירקטוריון החברה כי עלות 

 50%המענק השנתי בשירותי ההנהלה הבכירה בהסכם הניהול, תעמוד על 

בהתאם, העדכון של  המענק בשירותי ההנהלה הבכירה. מהשווי ההוגן לרכיב

הגדלת תקרת דמי הניהול במדיניות התגמול עולה בקנה אחד עם מסקנות 

ועדת התגמול, הביקורת ודירקטוריון החברה לאשר את התקשרות החברה 

כמו כן, הוחלט כי החברה לא תשתתף בעלות המענקים של  בהסכם הניהול.

, אך תשתתף בעלות 2017קבוצת אשטרום בשנת כל חברי ההנהלה הבכירה ב

 המענק של יו"ר דירקטוריון החברה בלבד מטעם קבוצת אשטרום.

לעמדת ועדת הביקורת, התגמול ודירקטוריון החברה, עלות המענק השנתי  .10.1.6

בהסכם הניהול, הינה הוגנת וראויה מסוג יו"ר בשירותי ההנהלה הבכירה 

מסוג בשירותי ההנהלה הבכירה ואף נמוכה מהשווי ההוגן לרכיב המענק 

מהשווי  50%וזאת בהתחשב בין היתר בבאים: שיעור השתתפות של יו"ר 

; החברה אינה מסוג יו"ר ההוגן לרכיב המענק בשירותי ההנהלה הבכירה

רווח הנקי של קבוצת אשטרום להנהלה  -משתתפת בעלות המענק השנתי 

)אלא רק  FFOי הבכירה; החברה אינה משתתפת באופן מלא המענק השנת

שהמנהל שכל אחד מהמנהלים הבכירים(; אחוז המשרה 90%בשיעור של 

מקדיש לחברה )שנקבעו בהתאם להערכת החברה(. ההנחה  מסוג יו"רהבכיר 

בתקופת ההסכם, לא יהיה שונה באופן מהותי  FFOכי המענק השנתי 

; עוד יובהר, כי התמורה בהסכם תשולם 2017מתוצאות החברה לשנת 

ת אשטרום בלבד וכי היחידים אשר יכללו במסגרת שירותי ההנהלה לקבוצ

הבכירה כמפורט להלן לא יהיו זכאים לקבלת תגמול מהחברה בגין שירותי 

 ההנהלה הבכירה )לרבות אלו שיכהנו כדירקטורים בחברה(.

התחשבו בהיקפי המשרה  החברה ודירקטוריון התגמול, הביקורת ועדת חברי .10.1.7

ה בחברה שנקבעו, בין היתר, על בסיס צרכי החברה של חברי ההנהלה הבכיר

הידועים והצפויים, ניסיון העבר של החברה והיקפי משרתם בשנים קודמות. 

במקביל, על מנת להבין את היקף התרומה וההשקעה של אותם חברי הנהלה 

בכירה, בחברה, התקיימו שיחות וראיונות עם מנהלי קבוצת אשטרום ועם 

  מנהלי החברה.

                                                      
, לא תהיינה שונות באופן FFO, מהם נגזר בסופו של דבר רכיב המענק השנתי קבוצת אשטרוםהחברהבהנחה כי תוצאות  16

 .2017לשנת  קבוצת אשטרוםהחברהמהותי מתוצאות 
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סבורים כי היתרון לגודל  החברה ודירקטוריון , הביקורתהתגמול ועדת חברי .10.1.8

בקבוצת אשטרום, יחד עם החברות הבנות והקשורות שלה, והסינרגיה 

ביניהן, מאפשרים לחברה ליהנות מחסכון בעלויות חברות האשכול על ידי 

לא הייתה יכולה לקבל תנאים זהים החברה ריכוז משותף של השירותים. 

בלים על ידי קבוצת אשטרום אילולא השתתפה בעלות לאלה המתק

 השירותים הדרושים לה, יחד עם קבוצת אשטרום.

, הגדלת תקרת דמי החברה ודירקטוריון , הביקורתהתגמול ועדת חברילדעת  .10.1.9

הניהול במדיניות התגמול המוצעת הינה סבירה וראויה שכן היא משקפת 

הול צמודה למדד תקרה ריאלית )בשים לב לכך שהתמורה בהסכם הני

שנים(, המשקפת את השווי ההוגן של  3המחירים לצרכן ושתוקפו הינו 

 השירותים אותם מקבלת החברה מקבוצת אשטרום.

העדכון  כי, סבורים החברה ודירקטוריון , הביקורתהתגמול ועדת חברי .10.1.10

 של טובתה את והולם העניין בנסיבות וסביר ראוי התגמול למדיניות המוצע

את מטרות מדיניות התגמול של החברה ותואם את העקרונות  הולם החברה,

  .והפרמטרים הקבועים במדיניות התגמול

חידוש התקשרות  החברה ודירקטוריון , הביקורתהתגמול ועדת חברילעמדת  .10.1.11

דרתה בחוק כהגכוללת חלוקה משום עסקה האינו החברה בהסכם הניהול 

 .1999 -החברות, התשנ"ט 

ו את הצורך בקיום הליך תחרותי לקבלת ועדת הביקורת בחנ חברי .10.1.12

ב לחוק 117השירותים המוצעים על פי ההסכם בהתאם להוראות סעיף 

 מקום יש אם ספק, בכירה הנהלה שירותי של בנושאכי  וציינוהחברות, 

 כאשר, פרסונאלי בסיס על נעשית ההתקשרות בחינת שכן תחרותי להליך

 הניתנים בשירותים מדוברש הרייתר השירותים הכלולים בהסכם,  לעניין

 התקשרות לעומת לחברה יותר נמוכה שלהם העלות ולכן החברות לאשכול

 לגבי מכך יתרה. שירותים אותם לקבלת' ג צדדי עם החברה של עצמאית

 ועדתנחה דעתה של ש הרי, ניהול שירותי שאינם האחרים השירותים עלות

יפין ניתן לומר כי בעק כי, העבודה ממצאי על בהסתמך היתר בין, הביקורת

 במסגרת הניתנים השירותים בריכוז תחרותי תהליך ביצעה קבוצת אשטרום

ההוגן של השירותים הכלולים  השווי שהערכת ומכיוון, הניהול הסכם

 הרי, השירותים שווי את לבחון מנת על העלות בשיטת נקטהבהסכם הניהול 

 בהקשר לשירותים אלה. תחרותי להליך רלבנטיות שאין

 )ולעדכון מדיניות התגמול בהקשר זה( למנכ"ל החברה אופציות אתהקצ .10.2

האופציות למר הקצאת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי חברי  .10.2.1

, בשים לב לטובת החברה וכי תנאי כהונתו , הינהירון רוקמן, מנכ"ל החברה

הינם סבירים והוגנים  להסכם ההעסקה עמו והענקת האופציות כאמור,

העניין, וזאת בשים לב לניסיונו כמנכ"ל החברה, כישוריו,  בנסיבות

מומחיותו, השכלתו, ניסיונו המקצועי העשיר, הישגיו, צרכי החברה, 



31 

 

רוקמן  מרתפקידיו ותחומי אחריותו. כן ניכרת תרומתו המשמעותית של 

 .מאז מינויו לתפקיד להצלחת החברה

ס בין עלות תנאי בחנו את היח, החברה דירקטוריוןחברי ועדת התגמול ו .10.2.2

האופציות( לבין ההטבה של )לרבות שווי רוקמן מר הכהונה והעסקה של 

סבירים,  הינם כי יחסים אלו ,מצאוהשכר הממוצע והחציוני בחברה ו

 בחברה. העבודה יחסי על את המקובל ואין להם השפעה הולמים

על כמו כן, על פי סקר השוואתי באשר לסבירות תנאי ההעסקה אשר נערך  .10.2.3

המנכ"ל היקף התגמול הכולל של את די יועצת חיצונית ובלתי תלויה בחן י

את סך עלות שכר שנתית, מענק שנתי ותשלום מבוסס מניות(  )הכולל

מנכ"לים בדיקה השוואתית של היקף התגמול הכולל של דרג בהתבסס על 

בבורסה המשתייכות לענף נדל"ן ובינוי ובעלות היקף בחברות ציבוריות 

 רוב בטווח של בין חצי לפי שתיים מהיקף הנכסים של החברה.נכסים בקי

כמו כן, נבחנו מה הם שיעורי ההקצאה המקובלים מתוך ההון המונפק 

והנפרע כתגמול הוני עבור דרג מנכ"ל ונבדקו בהקשר זה היקפי ההקצאות 

 שבוצעו למנכ"לים בחברות הכלולות בקבוצת ההשוואה.

, האופציות הקצאתריון החברה, ועדת התגמול ודירקטוחברי להערכת  .10.2.4

ניותה בראייה ארוכת את מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדי מקדמת

בתפקידו כמנכ"ל החברה. כן רוקמן מר להיות תמריץ ראוי ל טווח, ויש בה

האופציות משום בהקצאת ועדת התגמול והדירקטוריון, כי יש חברי סבורים 

ל החברה ולקידום יעדיה, כפי לפעול להשאת רווחיה שרוקמן מר תמריץ ל

שאלו יקבעו על ידי הדירקטוריון מעת לעת, וכן לקידום תוצאותיה 

העסקיות, כל זאת בהתחשב במדיניות ניהול הסיכונים של החברה, ובהתאם 

הקורלציה להשאת ערך לבעלי המניות  תמחזקלגודל החברה ואופי פעילותה. 

 .לאורך זמן של החברה

 קצאתה, כי תגמול ודירקטוריון החברהועדת החברי יל, מצאו האמור לע לאורלסיכום, 

גודלה  לעיל ובהתחשב ב: )א( באמור הינה הוגנת וסבירה, וכל זאת בהתחשב האופציות,

מדיניותה ארוכת הטווח של ; )ב( היקף פעילותהו, אופייה , חוסנה, רווחיותהשל החברה

רה מוכשרים ואיכותיים, שהרי לשמר נושאי משהיבט היכולת ין היתר, בהחברה ויעדיה ב

העמדת צוות ניהול בכיר ברמה גבוהה ובעל מסירות גבוהה לחברה הינו גורם משמעותי 

 בהצלחת בחברה; )ג( נתוני השוואה שהוצגו בפני וועדת התגמול ודירקטוריון החברה

קה המקובלים לבעלי תפקידים ופורסמו ע"י חברות ציבוריות בקשר עם תנאי ההעס

האופציות  שהקצאת)ד( כך  לחברות בעלות מאפיינים דומים לחברה;הנדל"ן  בענף דומים

)בכפוף לאישורה  בהתאם למדיניות התגמול של החברה הינה)לרבות תנאי האופציות( 

תחום ועדת התגמול ודירקטוריון החברה עם חברי ( היכרותם של ה) -ובאסיפה כללית זו( 

 .הפעילות של החברה
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 והתגמול ת הביקורתוים אשר השתתפו בדיוני הדירקטוריון וועדשמותיהם של הדירקטור .11

 ים, שדנו בנושא2018ביוני  4ומיום  2018במאי  21בישיבות ועדת הביקורת וועדת התגמול, מיום  .11.1

, השתתפו כל חברי וועדות הביקורת והתגמול של (1.3עד  1.1שעל סדר יום האסיפה )נושאים 

 ית)דירקטור אלה פלדר , גב'(חיצוני ויו"ר הועדה )דירקטור מנחם ברנרמר החברה: ה"ה 

 (.בלתי תלוי)דירקטור  מר צבי סובלחיצונית(, 

שעל סדר יום  יםבנושא , שדנו2018ביוני  7ומיום  2018במאי  24ת הדירקטוריון, מיום ובישיב .11.2

השתתפו חברי הדירקטוריון כמפורט להלן: ה"ה אברהם , (1.3עד  1.1האסיפה )נושאים 

יו"ר הדירקטוריון(; גיל גירון )דירקטור(; ירון משורר )דירקטור(; אלכס ליפשיץ נוסבאום )

 מר יצחק רביד(; בלתי תלוי)דירקטור  מר צבי סובל)דירקטור(; דליה שאשו )דירקטורית(; 

  (.חיצוני )דירקטור מנחם ברנר(; מר חיצונית ית)דירקטור אלה פלדר גב')דירקטור(; 
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 ר כינוס האסיפה הכלליתפרטים נוספים בדב -'החלק 

 מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה  .12

במשרדי החברה , 0021:בשעה  2018, בספטמבר 6 ה'ילביו 17' גביום  תתקייםהאסיפה הכללית 

 (, תל אביב.3)קומה  10ברחוב קרמניצקי 

 ההחלטותהרוב הנדרש לאישור  .13

ל האסיפה הכללית, הינו שעל סדר יומה ש 1.1 בנושאהרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת  .13.1

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

קולות רוב מכלל במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו ( 1) ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

ולות העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הק בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור

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

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

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

שעל סדר היום הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות  1.2נדרש לקבלת ההחלטה בנושא הרוב ה .13.2

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

האופציות הקצאת בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור 

ם בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא , המשתתפימנכ"ל החברהל

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

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

 ות ההצבעה בחברה.( לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכוי1)

הינו רוב רגיל בהצבעה  שעל סדר היום 1.3 נושאלקבלת ההחלטה המפורטת ב הרוב הנדרש .13.3

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

 עדכוןאישור מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי ב

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

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

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

 של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה. ( לא עלה על שיעור1)

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

שעל סדר היום( ו/או את עדכון מדיניות התגמול  1.2הענקת האופציות למנכ"ל החברה )נושא 

ר נושאים אלה ובלבד שעל סדר היום(, גם אם האסיפה הכללית תתנגד לאישו 1.3)נושא 

שוועדת התגמול ודירקטוריון החברה יחליטו על כך על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שדנו 

מחדש בהענקת האופציות ובעדכון למדיניות התגמול ובחנו בדיון כאמור, בין היתר, את 

יות יצוין, כי אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לעדכון מדינ התנגדות האסיפה הכללית.

התגמול בהקשר של חידוש הסכם הניהול של החברה עם קבוצת אשטרום כפוף לאישור 

 שעל סדר היום(. 1.1האסיפה את הסכם זה )נושא 
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  המועד הקובע לזכאות להצבעה באסיפה הכללית .14

, בהתאם מניותת בעלי ההמועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפ .14.1

אביב בע"מ שיחול -הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל, ותלחוק החבר 182לסעיף 

  "(.המועד הקובע)להלן: " 2018 אוגוסטב 8, 'דיוניב 18', ב ביום

, 2000-בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית(, התש"ס .14.2

כללת בין המניות של החברה בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נ

"( והוא בעל מניות לא רשוםהרשומות במרשם בעלי המניות של החברה לרישומים )להלן: "

מעוניין להצביע באסיפה הכללית, יוכל להשתתף באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח 

ר לפני האסיפה, אישור מאת חבר הבורסה בדבשעות  4 לפחות להצבעה רק אם ימציא לחברה,

"(, או לחילופין אם ישלח לחברה אישור אישור בעלות במניהבעלותו במניות החברה )להלן: "

בעלות במניה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם למועדים המפורטים 

 להלן.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות, כהגדרתו בסעיף  .14.3

, בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח לחוק החברות 71

  בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

בעל מניות, שאינו רשום, זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב  .14.4

חבר הבורסה שבאמצעותו הוא  ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה של הבורסה מאת

מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור 

או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול 

 גם לעניין קבלת כתבי עמדה.

אישית או באמצעות בא כוחו אשר הוסמך  כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה .14.5

 לכך כדין.

"(, ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה ואם כתב המינויהמסמך הממנה שלוח להצבעה )להלן: " .14.6

הממנה הינו תאגיד, יעשה המינוי בחותם או חותמת התאגיד, בצירוף מורשה החתימה של 

וייפויי כוח יופקדו קטוריון או העתק ממנו להנחת דעת הדירהתאגיד. כתב מינוי של שלוח 

או במקום  "(משרדי החברה)להלן: " , תל אביב10קרמניצקי במשרדה הרשום של החברה, רח' 

שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית, אם  48, לפחות המיועד לכינוס האסיפה הכללית

  תהיה.

  הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה .15

שעל סדר היום.  יםנושאהסיפה באמצעות כתב הצבעה בקשר עם בעל מניות רשאי להצביע בא .15.1

לעניין זה, תחשב הצבעתו של בעל מניה אשר הצביע באמצעות כתב הצבעה, כאילו נוכח 

והשתתף באסיפה. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה, ביחס לבעל מניות המעוניין להצביע 

ות שלוח, תיעשה באמצעות כתב הצבעה, חלף השתתפותו באסיפה בעצמו ו/או באמצע

באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה המפורסם בד בבד עם פרסומו של דיווח זה או במערכת 

ההצבעה האלקטרונית )ביחס לבעלי מניות לא רשומים בלבד(. את כתב ההצבעה והמסמכים 

שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, לרבות אישור הבעלות, יש להמציא למשרדי החברה 
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. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד שעות לפני תחילת האסיפה נשוא דוח זה 4-מלא יאוחר 

בו התקבלו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, במשרדי החברה. תאגיד יצביע באמצעות 

 ידי מסמך שייחתם כדין על ידי התאגיד. -נציגיו שימונו על

בעל המניות הלא רשום, או אם  לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של .15.2

נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, או צילום תעודת זהות, 

דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. כתובות אתר 

הצבעה  ההפצה ואתר האינטרנט של רשות ניירות ערך והבורסה )בהתאמה( שמצויים בהם כתבי

 .www.magna.isa.goc.il  ;maya.tase.co.ilוהודעות עמדה הינן: 

לפני   לאחר המועד הקובע ימים 10המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד  .15.3

 .2018 באוגוסט 27 יוניב 28, דהיינו עד ליום עד כינוס האסיפהומ

 צעות מערכת הצבעה אלקטרוניתהצבעה באמ .16

לעיל(,  14.1כל בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע )כהגדרתו בסעיף  .16.1

זכאי להצביע על כל אחד מהנושאים שעל סדר היום המובאים להצבעה באמצעות מערכת 

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

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

בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל מחבר הבורסה הנ"ל את פרטי הגישה למערכת ההצבעה  .16.2

האלקטרונית. ההצבעה תהיה על פי כתב ההצבעה האלקטרוני המופיע במערכת ההצבעות 

עד למועד נעילת  האלקטרונית. יצוין, כי ניתן להצביע באמצעות מערכת ההצבעה אלקטרונית

 . 2018 בספטמבר 6 'ה ילביו 71 'ג בבוקר ביום 06:00בשעה המערכת האלקטרונית 

 ין חוקי ואסיפה נדחיתימנ .17

או לאחר ששלחו  , בעצמם או על ידי שלוח,בשעה שיהיו נוכחים באסיפה מנין חוקי יתהווה, .17.1

לפחות  או המייצגים המחזיקים ,שני בעלי מניותלחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, 

 חברה. מזכויות ההצבעה שב (50%חמישים אחוזים )

אם חלפה מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תידחה האסיפה  .17.2

בשבוע ימים לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, או למועד מאוחר יותר, אם צוין בהודעה על 

יינים לשמם נקראה האסיפה הראשונה. אם באסיפה האסיפה, ובאסיפה הנדחית יידונו הענ

הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, תתקיים האסיפה 

 בכל מספר משתתפים שהוא.

 רשות ניירות ערך סמכות .18

ח זה רשאית "יום ממועד הגשת דו 21בעל שליטה, בתוך עסקה עם לתקנות  10בהתאם לתקנה  .18.1

"( להורות לחברה לתת, בתוך מועד הרשות"להלן: ערך או עובד שהסמיכה לכך ) רשות ניירות

ח זה, וכן "דוחלק א' לשהרשות תקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות נשוא 

 באופן ובמועד שתקבע. בכל הנוגע להתקשרות זו ח זה"להורות לחברה על תיקון דו

, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה לעילכאמור  ח זה"ניתנה הוראה לתיקון דו .18.2

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

http://www.magna.isa.goc.il/
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 ח זה."לדו

נדרשה החברה לתקן דוח זה כאמור לעיל, תגיש החברה את התיקון בדרך הקבועה בתקנות  .18.3

ח זה, וכן תפרסם "יותיה שאליהם נשלח דובעל שליטה, תשלח אותו לכל בעלי מנעסקה עם 

ח זה בהוראת הרשות "מודעה שבה יפורטו מועד האסיפה הכללית, העובדה כי בוצע תיקון לדו

 ועיקרי התיקון, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת.

 ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה. .18.4

 במסמכים עיון .19

ההחלטות המוצעות, בעותק של דוח מיידי זה ובכל מסמך הנוגע לנושאים לעיין בנוסח המלא של ן נית

ה', בשעות -בימים א', תל אביב, 10ברחוב קרמניצקי במשרדי החברה שעל סדר יומה של האסיפה, 

וזאת עד למועד כינוסה של , (03-6231331 העבודה המקובלות )לתיאום מראש נא לפנות בטלפון

 .או האסיפה הנדחית )אם תהיה( ה הכלליתהאסיפ

ממשרד מ. פירון , מור כץיהודה גינדי ואודי אפרון, "ד העו םניהטיפול בדוח זה החברה לעניין  ינציג .20

 .7540011-03, פקס: 7540000-03, טל': , תל אביב2ונוטריונים, מרח' השלושה  עורכי דיןושות', 

 

 בכבוד רב,

 אשטרום נכסים בע"מ

, יו"ר אברהם נוסבאוםבאמצעות מר 

 מנכ"ל , ירון רוקמןהדירקטוריון; ומר 
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 נספח א'

 

שעל סדר יום האסיפה( ובקשר  1.1עם קבוצת אשטרום )נושא להלן פרטים בדבר התמורה בהסכם הניהול 

 והקצאתעם תנאי הכהונה והעסקה של מר ירון רוקמן, מנכ"ל החברה על פי הסכם ההעסקה עמו 

בהתאם , חודשים( 12)לתקופה של  שעל סדר היום( 1.2המובאת לאישור אסיפה זו )נושא  האופציות

 :1970-דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ללתוספת השישית לתקנות ניירות ערך )

 
  אחרים תגמולים שירותים בעבור תגמולים התגמולים מקבל פרטי 

  היקף תפקיד שם

 משרה

  שעור

 החזקה

  בהון

 התאגיד

 שכר

 "חאש

 מענק

 

 

 

 תשלום

 מבוסס

 מניות

 רכב כלכלה

 

 דמי ריבית ניהול טלפון

 שכירות

 חבות

 אקטואריה

 "כסה

קבוצת 

 אשטרום

שירותי 

 ניהול

- 25.35% - - - - - - 034,4542,3 

)**( 

- - - 034,43,542 

 ירון

 רוקמן

 "למנכ

 החברה

 0.98% מלאה

)*( 

1,629 1,162 -844 10 50 2 - - -  3,6972,853 

 האופציות המובאת לאישור אסיפה כללית זו. הקצאת*( בהנחה של ) 

אלפי ש"ח. לפרטים ראו הערה מס'  958)**( כמו כן, שילמה החברה לקבוצת אשטרום דמי שכירות בסך של 

 .2017לדוח התקופתי לשנת  22תקנה ל 6
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 מבוא

אשטרום נכסים בע"מ מטרת מסמך זה הינה לתאר ולפרט את מדיניות החברה בנוגע לתגמול נושאי המשרה של 

, על תקנותיו, כפי שיעודכן מעת 1999-התשנ"ט רותבהתאם לחוק החב ,, מרכיביו ואופן קביעתו"(החברה)להלן: "

 1."(חוק החברותלעת )להלן: "

 

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

אורגנים המוסמכים התגמול להם יהיו זכאים נושאי המשרה יהיו אך ורק אלו שאושרו לגביהם באופן פרטני על ידי ה

 2.לכך בחברה ובכפוף להוראות כל דין

 

  התגמול מדיניות של תוקפה

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

 . החברות

ל בסיסם נקבעים אשר קובעת עקרונות ושיקולים שעזו הדירקטוריון, בהמלצת ועדת התגמול, התווה מדיניות 

התגמולים לנושאי המשרה, על רכיביהם השונים )רכיב קבוע ו/או רכיב משתנה( תוך יצירת איזון ראוי בין רכיבי 

 התגמול השונים. 

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

 כת תוקפה וכן תבחן את יישומה.לדירקטוריון החברה על עדכון או האר

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

 מדיניות התגמול שתתואר להלן.מ חורגים

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

וליישם את עקרונות מדיניות התגמול הנכללים להלן, בכפוף לאפשרותה של החברה לחרוג ממדיניות תגמול זו, ככל 

 שיידרש ובכפוף להוראות הדין.

  

 אורגנים מוסמכים לאישור תנאי התגמול בחברה

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

 בהתאם להוראות כל דין.האורגנים המוסמכים של החברה 

 

 

 

                                                 
 
 .א לחוק החברות267ראה סעיף  1
 .בה שרההמ לנושאי זכות כל מקנה אינו החברה ידי על התגמול מדיניות אימוץ 2
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  עקרונות מנחים בעת בניית מדיניות התגמול

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

נה תגמול אשר מטרתו בהתחשב בין השאר במדיניות ניהול הסיכונים בחברה. מדיניות התגמול מגדירה מב

לתמרץ את נושאי המשרה לפעול להשגת יעדים אשר יקדמו את מטרות החברה, תוכנית העבודה שלה הן 

בטווח המיידי והן בראיה ארוכת טווח ובכלל זה את היחס הראוי בין הרכיבים המשתנים לקבועים מסך 

וונטי ללקיחת סיכונים שאינן חבילת התגמול, וזאת בין היתר על מנת שלא לעודד את נושא המשרה הרל

 בהתאם למדיניות החברה לעניין זה תוך מתן דגש לאיזון הצורך בשימור נושאי המשרה הבכירים בחברה.

לאור מבנה כוח האדם , בין היתרגיוס ושימור מנהלים איכותיים המהווים את הבסיס האיתן לניהול החברה,  .2

 , המשך פיתוחה והצלחתה לאורך זמן.י המשרההמצומצם של החברה ומעמדם ותפקידם הבכיר של נושא

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

בראיה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של  ,בין היתר ,של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה

 נושא המשרה.

 ייחסות לגודל החברה ואופי ומורכבות פעילותה.מדיניות התגמול משקפת הת .4

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

 מדיניות התגמול 

 כללי

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

ידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראיה המוצבים להם במסגרת מילוי תפקידם לצורך ק

 ארוכת טווח. 

 :התגמול מדיניותמטרות 

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

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

 פיתוחה המשך, חברהלים איכותיים מצטיינים המהווים את הבסיס האיתן לניהול המנה גיוס ושימור .ג

 .זמן לאורך והצלחתה

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

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

  מכהן.ה

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

 מדובר בנושא משרה חדש(.

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

בראייה ארוכת טווח ובהתאם  והכל, ההשאת רווחילו החברה יעדי להשגת המשרה נושא של תרומתו .ה

  ;ככול שלא מדובר בעובד חדש( ,א המשרה )לעניין רכיבי תגמול משתניםלתפקידו של נוש

עת אישור תגמול לנושא משרה, יוצגו נתונים אודות: ב –ומנהליה החברה עובדירמת ההשתכרות של ל יחס .ו

( השכר של נושא המשרה הקודם באותו 2; )חברה )ככל שרלבנטי(( התגמול של נושאי משרה ברמה דומה ב1)

ועובדי הקבלן המועסקים אצל  החברהשל עובדי  החציוני( השכר הממוצע והשכר 3שרלבנטי( )תפקיד )ככל 

בהקשר זה תיבחן השפעת  –והיחס בין כל אחד מאלה לבין התגמול שמוצע לאשר לנושא המשרה  החברה

, על יחסי העבודה החברההפער בין תנאי הכהונה של נושאי המשרה לבין תנאי השכר של שאר העובדים 

 . ברהבח

חברות דומות לעניין זה יהיו  בחברות דומות. בתפקידים דומיםשל נושאי משרה  לרמת ההשתכרותהשוואה  .ז

חברות הדומות לחברה מבחינת אופי וענף הפעילות ונתונים כספיים רלוונטיים כגון שווי שוק, סך מאזן, 

פרמטר  לכלשלה. כמו כן,  הכנסות ו/או מכלול פרמטרים אלו בהתאם לאופי, גודל החברה וסוג הפעילות

ביחס לחברה עצמה, כך שבקבוצת ההשוואה לא יכללו חברות בהן פרמטרים אלו  מקסימלייוגדר טווח 

 10-חורגים מהטווח הנ"ל. בנוסף, החברה תשאף לכך שמספר החברות בקבוצת ההשוואה שלה לא יפחת מ

 חברות. 

 .לתגמול נושאי משרה הכפופים למנכ"ל()ביחס  החברה"ל מנכ של והמלצותיוהכספי של החברה  מצבה .ח

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

 

התגמול  ועדתלהלן יפורטו קווים מנחים של מדיניות התגמול בחברה כפי שאושרה על ידי 

 :בכל הנוגע לרכיבי תוכניות התגמולוהדירקטוריון, 

 קבוע שכר רכיבי .1

  קבוע שכר

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

התפקיד  בכירות את הגדרת תפקידו ורמת משקף הן את כישוריו ונסיונו המקצועי של נושא המשרה והן

 בחברה, לרבות הסמכות והאחריות הנובעות ממנה. 

לעדי ובכפוף לקבלת י שיקול דעתה הבמעת לעת על פ ותוכל לעדכן את שכר החברה -מנכ"ל החברה 

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

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

עלייה הנובעת מההצמדה תיחשב כחלק מהשינוי המירבי  יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן וכליכול ו

 שנים, כאמור לעיל. 3-המצטבר ל

)ללא נלוות ש"ח  52,000לא יעלה על הבסיסי החודשי שכרו  –נושא משרה שאינו מנכ"ל או דירקטור 

 וסוציאליות(.
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 שירותי ניהול

, שאנו משאבי ניהול ,ירקטוריםד שרותי , בין היתר,כולליםה שרותי ניהול לחברהקבוצת אשטרום מעניקה 

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

 ."(הניהול שירותי)להלן: "

 לשנה.ש"ח מיליון  4.62 4סך המשולם ע"י החברה בגין שירותי הניהול לא יעלה על 

עלות שכר שנתית של יו"ר , כי יצוין ותי הניהולהדירקטורים הכלולים במסגרת שירלעניין שירותי 

מיליון ש"ח בהתאמה  3.02-וש"ח מיליון  3.92.5הדירקטוריון ושל דירקטור מקבוצת השליטה לא תעלה על 

 .למשרה מלאה

 5% -ר הדירקטוריון וליו" 15% -של כל אחד מהם שלא תפחת מהחיוב בפועל יהיה בהתאם לחלקיות משרה 

  דירקטורים לא יהיו זכאים לתגמול משתנה. .בהתאמה 25% -ו 35%על לדירקטור ולא תעלה 

   נלווים תנאים

במסגרת תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה, נכללים תנאים נלווים והפרשות סוציאליות בהתאם לחוק 

 ולנהוג בחברה.

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

  .וביטוח מנהלים

. לנושא משרה בדרגתו כמקובל רכב חלף גמול או צמוד רכב המשרה נושאי של לרשותם תוכל להעמיד החברה

עד נוספות הוצאות נלוות  החזרו ,טלפון הוצאות החזר הב המשרה נושאיהחברה רשאית להעניק ל ,כן כמו

  .אלפי ש"ח בשנה 12של לתקרה 

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

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

  (.נלוות נוספות

הוצאות התנאים הנלווים ייבחנו ע"י ועדת התגמול והדירקטוריון במסגרת בחינה תקופתית לסך היקף ה

  ויעודכנו במידת הצורך.

 

  תגמול משתנה .2

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

 ולהשאת רווחיה, בראיה ארוכת טווח.

ביצועיו האישיים של נושא המשרה אל מול היעדים ליקבע בהלימה לביצועי החברה והמדיד הרכיב המשתנה 

 רו לו במסגרת מילוי תפקידו. שהוגד

 העבודה מתכניתמדיניות התגמול של החברה הינה כי ניתן משקל משמעותי לעמידה ביעדים, הנגזרים 

. יעדי החברה מבטאים את החברה של אסטרטגיתה תוכניתהמ אוו/ החברה של והרב שנתית השנתית

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

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

לנושאי בסיס ברוטו  משכורות 4למנכ"ל ועד ש"ח ליון ימ 3של עד בגובה תקרות המענק השנתיות שהינן 

 .ה כפופי מנכ"למשר

המענק שאינו מדיד יינתן לפי שיקול דעתם של ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ולא יעלה על תקרות 

  המענק כאמור לעיל.

 מנכ"ל: מענק

 .ליניארי באופן)כהגדרתו להלן( לפני מס  הרווחמ 2.5% בסיס על יחושב ,מדידהרכיב מה .א

 בניכוי רווחים/הפסדיםהמיוחס לבעלי מניות החברה מס לפני רווח לעניין זה משמע:  - "מס לפני רווח"

במועד סמוך על ידי ועדת התגמול  "(חריגות השקעות)להלן: " הוחרגו מחישוב המענק רמהשקעות אש

בגין  אחוז התגמול לחישוב המענקהועדה האמורה את  קבעתכאשר באותו מועד  לביצוע ההשקעה

שקעה של החברה במניות ורווחים במימושם ובדיבידנד כגון ה (2.5%)שלא יעלה על  ההשקעה שהוחרגה

  .בקשר להשקעה כאמורתרומה ניהולית משמעותית מבלי שלמנכ"ל וזאת כהזדמנות עסקית של החברה 

( ועודפי עלות PPAמוניטין שלילי אשר יווצר במועד צרוף עסקים חדש במסגרת הקצאת מחיר רכישה )

לצורך חישוב  תתם התקופתית, ינוטרלו מהרווח לפני מסשינבעו מעסקאות עתידיות אלו, לרבות הפח

 שינוי בדיווח החשבונאי שינבע משינויי תקינה חשבונאית ו/או הוראות רגולטוריות חדשות לאחר המענק.

)כתוצאה מתיקון הכספי  בשנים שקדמו לאימוץ השינוי בדיווחשנת התגמול, לא ישפיע על התגמול הניתן 

)כמפורט  רך חישוב המענק בשנה השוטפת ובחינת הרווח לפני מס המצטבר, אולם לצומספרי ההשוואה(

 , יתוקנו מספרי ההשוואה בשנתיים הקודמות בהתאם לשינויי.להלן(

 יובהר, כי מהרווח לפני מס, כהגדרתו לעיל, ינוטרלו הוצאות בגין מענקים למנכ"ל.

 :להלן פורטכמ קלנדאריותשנים  שלושפני  על מצטבריבוצע באופן  המענק חישוב .ב

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

 בניכוי שקדמה ובשנה השוטפת בשנה טברציחושב המענק על בסיס הרווח לפני מס המ השניה בשנה

 ;הקודמת בשנה שבוצעו מענק תשלומי

השלישית ואילך יחושב המענק על בסיס רווח לפני מס מצטבר של השנה השוטפת והשנתיים  בשנה

 .הקודמות בשנתיים ששולמו המענק סכומי בניכוי, שקדמנו

תהא  לא"ח ש מיליון 80 -מ נמוךהשוטפת ובשנתיים שקדמו לה  שנהב הממוצעוהרווח לפני מס  במידה

 .זו בשנהזכאות לקבלת מענק 

 ואילך. 2014תחילת יישום המנגנון האמור הינה שנת , כי שנת יובהר

 . 5%המנכ"ל למענק בשנה רלוונטית, תותנה בשיעור בתשואה שנתית על ההון של  זכאות .ג

 .ההון לבין השנתי הרווח בין היחס משמעה" ההון על שנתית תשואה" זה לעניין
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 לשנה, החברה של בוקריםהמ המאוחדים הכספיים הדוחות פי על הנקי הרווח - משמעו" שנתי רווח"

 .החברה מניות לבעלי המיוחס, הרלוונטית

סך כל ההון המיוחס לבעלי מניות החברה בתחילת השנה הרלוונטית על פי הדוחות  -" משמעו הון"

 הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה, לשנה הרלוונטית. 

שווה ערך של  ונים שאינם מדידיםעל בסיס קריטרי דעת שיקולעשוי להיות זכאי למענק בחברה מנכ"ל ה .ד

. במסגרת מתן מענק בשיקול דעת, ובלבד שיעמוד בתקרת המענק כאמור לעיל משכורות חודשיות 3

 יילקחו בחשבון ע"י ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בין היתר, אחד או יותר מהפרמטרים שלהלן: 

 .הרלוונטית בשנה החברה"ל מנכ של והישגיו תרומתו (1)

 החברה לשמר את המנכ"ל לאור כישוריו, ניסיונו או הידע הייחודי הקיים אצלו. הצורך של (2)

 מצבה הכספי של החברה. (3)

 :נושאי משרה הכפופים למנכ"ל מענק

 בסיס משכורות 4ל המשרה בחברה הכפופים למנכ"ל עשויים להיות זכאים למענק עד לגובה ש נושאי .א

 :כדלקמןמדיד הרכיב מהעל בסיס  ברוטו חודשיות

כפי שתואר )"ח ש מיליון 80 מעלממוצע לפני מס רווח בכפוף לעמידה ביחושב  כיב המדידהמר .1

 באופן הבא: אך ללא ביצוע התאמה לעסקאות חריגות( לעיל ללמנכ"במנגנון החישוב 

 .באותה שנה לא תזכה בתגמולבשנה מסוימת ש"ח מיליון  80 -הנמוך מלפני מס עמידה ברווח  

מענק עד בתזכה את נושאי המשרה מיליון ש"ח  120ועד ש"ח מיליון  80ן בישלפני מס עמידה ברווח 

תזכה את נושאי המשרה ש"ח מיליון  120מעל לפני מס של . עמידה ברווח אחתבסיס ברוטו משכורת 

 )תקרת המענק(. ברוטו בסיסמשכורות  שתימענק עד ב

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

  שקדמו לשנה זו. הזכאות הינה זכאות מצטברת.בשנים מענקים שקיבל 

  .ואילך 2014 משנת יחול"ל מנכ כפופי משרה לנושאי התגמול מודל

בהתבסס על יעדים מדידים שיקבעו בכל שנה מראש  ברוטו בסיס משכורות שתישל מענק עד לגובה  .2

קטוריון החברה בהתאם לתפקיד נושא המשרה ותחומי אחריותו ועל על ידי מנכ"ל החברה ויו"ר דיר

 פי תכנית העבודה השנתית בחברה.

נושא  זכאילהיות  עשויהמענק לו  של להפחתהדעת  שבשיקולתהיה סמכות  החברה לדירקטוריון .3

כמו כן, לדירקטוריון תהא  .כפוף מנכ"ל )יובהר, כי סעיף זה לא יחול על מנכ"ל החברה( משרה

את תשלום המענק לנושא משרה מסוים במקרים של מעילה, הונאה ו/או מנהל  לבטלות הסמכ

 .שאינו תקין

שיקול הכפופים למנכ"ל עשויים להיות זכאים למענק בבחברה נושאי משרה מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .ב

יעלה על תקרת המענק  ובלבד שהיקף המענק האמור לא על בסיס קריטריונים שאינם מדידים דעת
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מענק כאמור ייקבע בהתחשב בתרומתו של נושא המשרה לחברה בשנה . לעיל( 2) -( ו1)א קבועה בס"קה

 נתונה וכן תוך התחשבות בפרמטרים הבסיסיים, ובין היתר, בקריטריונים הבאים:

 השגת יעדי החברה, השאת רווחיה והצלחתה. (1)

 את איכות תפקודו. החברה מנכ"להערכת  (2)

 הרלוונטית.הישגיו של נושא המשרה בשנה  (4)

 שינוי מהותי בתפקידו של נושא המשרה. (5)

 הצורך של החברה לשמר נושא משרה בעל כישורים, ידע או מומחיות ייחודיים. (6)

 עמידה בנהלים פנימיים או יעדים מיוחדים. (7)

 מידת האחריות המוטלת על נושא המשרה. (8)

 גודל החברה ואופי פעילותה. (9)

 אופי ומצב השווקים בהם פועלת החברה. (10)

, אשר יגיש המלצתו לאישור לוועדת התגמול מנכ"ל החברההאיכותית תבוצע על ידי ההערכה 

 ודירקטוריון החברה.

 

 המדיד הרכיב בגין המענקהסכום המצרפי של ביחס לנושאי משרה כפופי מנכ"ל כי  יובהרלמען הסר ספק 

משכורות בסיס  4ל , לא יעלה עק ב' לעיל()ס" המענק שאינו מדיד בשיקול דעת עם ויחד)ס"ק א' לעיל( 

 ברוטו.

  רכיב הוני –תגמול משתנה  .3

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

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

מחיר המימוש לא  - ככל שיוקצו אופציות למניותאינן בתוך הכסף במועד הענקתן. מלאה ומתן אופציות ש

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

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

 נהליה הבכירים בתפקידם לתקופה ארוכה.לשמר את מ

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

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

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

 מתפרסת באופן לינארי על פני תקופת ההבשלה.

שנה והעסקה הינה  כמו כן, תקופת החזקה או הבשלה מזערית של רכיבים משתנים הונים בתנאי כהונה

 ., תוך התייחסות לתמריצים ראויים בראייה ארוכת טווחלמנה הראשונה וארבע שנים לכל התוכנית

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

 .בעת הענקתם בפועל הוניים שאינם מסולקים במזומן במועד המימוש
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 מוקדמת והודעהמענק פרישה  ..43

ולפיצויים בהתאם להסכמי  חודשים 4 -ל 1זכאים להודעה מוקדמת הנעה בין המשרה בחברה  נושאי

החברה תהיה רשאית שלא להעסיקם  .קה חדש על פי דיןהקודמים או במקרה של הסכם העס העסקתם

 בתקופת ההודעה המוקדמת. 

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

 יחס בין רכיבים משתנים וקבועים בחבילת התגמול  ..54

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

לנושא שנתית התגמול עלות מסך  25%: רכיב התגמול המשתנה לא יעלה על אי משרה כפופי מנכ"לנושל

  משרה.ה

שינויים בתנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה והקלה לגבי אישור שינויים לא מהותיים בתנאי העסקה  ..65

 של נושאי משרה הכפופים למנכ"ל

 בתנאיםינוי לא מהותי, לרבות שינוי בשכר הקבוע ובכל אחד מרכיבי התגמול, למעט ש שינוייםיובהר, כי 

 ליחסים בהתייחסייבחנו  , שינוי במענק זה או אחר הינם בכפוף לאישורים הנדרשים על פי דין וכןהנלווים

 וכן בהתאם לתקרות שנקבעו. התגמול בחבילת לקבועים משתנים רכיבים בין החברה שהגדירה

 בעסקאות הקלות) החברות לתקנות 3ב1 לתקנה בהתאם כי, יובהר, לעיל זו תגמול במדיניות האמור אף על

 ל"למנכ הכפוף משרה נושא של והעסקתו כהונתו בתנאי מהותי לא שינוי, 2000 -ס"התש(, ענין בעלי עם

 והינו ל"המנכ בידי אושר אם התגמול ועדת אישור את טעון יהיה לא החברות לחוק( ג)272 בסעיף כאמור

 .זו תגמול ניותבמדי הקבועים בגבולות

 השבת תגמול משתנה במקרה של טעות ..76

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

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

מעודכנים )תוך שיקלול הפרשים ככל שקיימים פי הנתונים ה-וא זכאי עלבין הסכום שקיבל לבין הסכום לו ה

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

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

המשרה להשיבו. השבת הסכומים הנ"ל תבוצע בדרך של  נושא שלא יידר נושא המשרה עדיין מועסק בחברה,

 חודשים. 12 -קיזוז מהמענק בשנה העוקבות והיתרה, במידה ותהיה, תסולק במזומן מתוך השכר בפריסה ל

 החברה  עובדי של העסקתם לתנאי העסקתו של נושא המשרה תנאי בין היחס ..87

את היחס  נאי כהונה והעסקה לנושאי משרהבעת אישור/ קביעת תיבחנו  ודירקטוריון החברה ועדת התגמול

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

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

ים בחברה לאור סוג החברה, גודלה ותמהיל מצבת בחברה, סבירותו של שכר הבכיר על יחסי העבודה

 .העובדים שלה
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של מנכ"ל החברה ונושאי המשרה בה  עלות שכרם, היחס בין בחברה התגמול מדיניות אישור למועד נכון

של מנכ"ל  עלות שכרםהיחס בין ואילו  בהתאמה :1.726.21 -ו 25.48.8:1 :בחברה הינם תממוצעעלות עובד ל

 ועדת .בהתאמה :4.2812.71ו  :25.44181 בחברה הינם תהחציונישכר עלות ה בה להחברה ונושאי המשר

 יחסי על השפעה להם ואין המקובל את הולמים, סבירים הינם אלו יחסיםוהדירקטוריון, מצאו כי  התגמול

  .בחברה העבודה

 דירקטורים גמול ..98

שנתי וגמול השתתפות ם לגמול זכאי יהיו ואינם יו"ר הדירקטוריון השליטה מקבוצת שאינםדירקטורים 

בהתאם לדרגתה של החברה על פי תקנות החברות )כללים בדבר גמול  המרביעל הגמול  ויעלשלא  לישיבה

 "(. תקנות הגמול)להלן: " , כפי שיתוקנו מעת לעת2000-ס"והוצאות דירקטור חיצוני(, התש

 וביטוח שיפוי, טורפ ..109

  משרה נושאי ביטוח .א

בהתאם לעקרונות , לעת מעת, החברה שתרכוש המקצועית האחריות בביטוח יכוסונושא משרה בחברה 

דולר ארה"ב, בגבולות  27,800של עד בתמורה לפרמיה שנתית בסך כיסוי הביטוחי  המפורטים להלן:

מיליון דולר ארה"ב למקרה ובמצטבר בתקופת ביטוח, והשתתפות עצמית  20כיסוי אחריות של עד 

דולר ארה"ב בגין תביעות  60,000 דולר ארה"ב לאירוע וסך של 35,000 לתביעה עבור החברה בסך של

ביום וסיומה  2016ביולי  1ביום תחילתה  הראשונהתקופת הפוליסה  כאשר המוגשות בארה"ב ובקנדה

שלא תעלה על פוליסת הביטוח תהא ניתנת לחידוש ו/או להרחבה מעת לעת לתקופה  2017.3ביוני  30

 בכפוף לקבלת אישור ועדת התגמולפה של הפוליסה המתוארת בסעיף זה, מתום תוק שנים (3שלוש )

טרם החידוש ו/או ההרחבה ובכפוף לכך כי תנאי הפוליסה החדשה ו/או המורחבת,  ודירקטוריון החברה

 .אינם שונים באופן מהותי מתנאי הפוליסה הקיימת ושיש בהם כדי להיטיב עם החברה

 משרה נושאיל ושיפוי פטור כתבי .ב

 האורגנים ידי על לעת מעת שיאושר נוסח פי על שיפויו פטור כתבי המשרה נושאיל למסור עשויה רההחב

 ובהתאם לנהוג בחברה.   החברה של המוסמכים

מאחריותו כלפיה עקב  נושא משרהעל אף האמור לעיל, החברה אינה רשאית לפטור מראש מובהר, כי 

הפרת חובת הזהירות על ת ככל ויינתן, לא יחול מאחריופטור וכי כתב  חובת הזהירות בחלוקה הפרת

)גם נושא משרה אחר מזה שהוענק עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה בהחלטה או ב

 . יש בה עניין אישי לו כתב הפטור(

 

  

 

                                                 

 
דולר  23,000 -כ תעמוד על סך שלהראשונה  בגין תקופת הפוליסהשנותרה לתשלום הפרמיה לאור הטעות למען הסר ספק, יובהר כי,  3

  ארה"ב.



אשטרום נכסים בע"מ ("החברה")

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

חלק ראשון 

שמה של החברה: אשטרום נכסים בע"מ. .1

סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה  .2

אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות של החברה (להלן: "האסיפה"). האסיפה תתכנס ביום  

ה', 6 בספטמבר 2018, בשעה 12:00, במשרדי החברה, ברח' קרמניצקי 10 (קומה 3), תל 

אביב (להלן: "משרדי החברה").

פירוט הנושא שעל סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה .3

לאשר חידוש התקשרותה של החברה בהסכם עם קבוצת אשטרום בע"מ, בעלת  .3.1

השליטה בחברה, לפיו תעמיד קבוצת אשטרום לחברה, שירותי הנהלה בכירה.

אישור הקצאה פרטית מהותית של 860,000 אופציות לא רשומות למסחר לרכישת  .3.2

860,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ., כ"א של החברה, למר ירון רוקמן, מנכ"ל 

החברה.

בכפוף לאישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם קבוצת אשטרום והקצאת אופציות  .3.3

למר רוקמן, לאשר עדכון למדיניות התגמול של החברה לעדכון תנאי הסכם הניהול של 

החברה עם קבוצת אשטרום ולהוספת אפשרות להקצאת אופציות למנכ"ל.

המקום והשעה שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת  .4

ניתן לעיין בנוסח המלא של הנושאים שעל סדר היום ובכל מסמך הנוגע לעסקה עם בעל 

שליטה ובמסמכים בהתאם לתקנה 5 לתקנות בעל שליטה, במשרדי החברה, בימים א'-ה' 

בשעות העבודה המקובלות, לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה בטלפון: 03-6231330, 

וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית או האסיפה הנדחית (ככל שתהיה).                                                                                               

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה באסיפה הכללית  .5

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 3.1 לעיל, הינו רוב רגיל של בעלי המניות  .5.1

הנוכחים, בעצמם או באמצעות באי כוחם, ומשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד 

מאלה: (א) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות 

שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של 

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

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

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



זכויות ההצבעה בחברה.

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בנושא 3.2 לעיל הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות  .5.2

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

קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור הקצאת 

האופציות למנכ"ל החברה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות 

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

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

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

בחברה.

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 3.3 לעיל הינו רוב רגיל בהצבעה במניין  .5.3

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

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

עדכון מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות 

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

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

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

בחברה.

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

את הענקת האופציות למנכ"ל החברה (נושא 1.2 שעל סדר היום) ו/או את עדכון מדיניות 

התגמול (נושא 1.3 שעל סדר היום), גם אם האסיפה הכללית תתנגד לאישור נושאים אלה 

ובלבד שוועדת התגמול ודירקטוריון החברה יחליטו על כך על יסוד נימוקים מפורטים 

ולאחר שדנו מחדש בהענקת האופציות ובעדכון למדיניות התגמול ובחנו בדיון כאמור, בין 

היתר, את התנגדות האסיפה הכללית. יצוין, כי אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה 

לעדכון מדיניות התגמול בהקשר של חידוש הסכם הניהול של החברה עם קבוצת 

אשטרום כפוף לאישור האסיפה את הסכם זה (נושא 1.1 שעל סדר היום).

בחלק ב' לכתב הצבעה זה, מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי או מאפיין 

אחר, כנדרש על פי סעיף 267א(ב') ו- 275 לחוק החברות, התשנ"ט-1999. יובהר, כי מי שלא 

סימן את האמור לעיל או מי שסימן "כן" ולא תיאר את מהות העניין האישי או המאפיין 

האחר, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות. 

תוקף כתב ההצבעה .6

כתב ההצבעה יהיה בתוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים והוא הומצא לחברה עד 4 

שעות לפני מועד האסיפה (לרבות באמצעות דואר רשום) כדלקמן:

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

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

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



באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית - עד מועד נעילת המערכת האלקטרונית (6 שעות 

לפני מועד האסיפה) כמפורט בסעיף 7 להלן. 

בעל מניות רשום (בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה) – נדרש להמציא 

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

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

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

למשרדי החברה. 

הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית .7

בעל מניה לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה  .7.1

באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות 

לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה 

האלקטרונית, קרי שעה 6:00 בבוקר ביום ה', 6 בספטמבר 2018. ההצבעה במערכת 

ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה 

ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת,  .7.2

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

שלוח, תיחשב מאוחר להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (או באמצעות 

כתב הצבעה). 

מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה .8

משרדי החברה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה  .9

עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד לא יאוחר מיום 27 באוגוסט 2018. ההודעה כאמור 

תישלח על חשבון בעל המניות השולח. 

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה .10

עד 5 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד לא יאוחר מיום 1 בספטמבר 2018. 

כתובת ההפצה של אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה: .11

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

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

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח  .12

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

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

האלקטרונית. 

חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות  .13

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

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

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



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

תשלום.

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

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

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

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

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

הינה: 4,336,416  מניות.

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

השליטה בחברה, נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, הינה 1,677,416 מניות.

לאחר פרסום כתב הצבעה זה, ייתכן ויהיו שינויים בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה,  .15

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

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

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

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

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

מתוקנת על זימון אסיפה כללית זו וכתב הצבעה מתוקן, וזאת לא יאוחר, משבעה ימים לאחר 

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

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בחלק השני לכתב הצבעה זה



אשטרום נכסים בע"מ ("החברה")

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

בקשר עם דיווח מיידי של החברה מיום 2 באוגוסט 2018 

חלק שני

שם החברה: אשטרום נכסים בע"מ

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

מספר החברה: 520036617

מועד האסיפה: 6 בספטמבר 2018, בשעה 12:00

סוג האסיפה: מיוחדת

המועד הקובע: 8 באוגוסט 2018.

 
פרטי בעלי המניות:

1. שם בעל המניות: ______________________     2. מספר זהות: ___________________

4. אם בעל המניות הוא תאגיד  3.אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית

מספר תאגיד: __________________ מספר דרכון: ___________________

מדינת ההתאגדות: __________________ המדינה שבה הוצא: ______________

בתוקף עד: ____________________

5. האם בעל המניות הוא בעל עניין1 / נושא משרה בכירה2 / משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)3 / 

אף אחד מאלה* (יש לסמן את החלופה הרלבנטית)

אף אחד מהם
משקיע מוסדי (לרבות 

מנהל קרן)
נושא משרה בכירה בעל עניין

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

למייפה הכוח.

1 כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

2 כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

3 כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), 

תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות בנאמנות, התשנ"ד-1994.



אופן ההצבעה:

האם אתה בעל 
שליטה או בעל 

עניין אישי 
באישור חידוש 
ההסכם / או  

הקצאה פרטית 
למנכ"ל/ או 
אישור עדכון 

מדיניות 
התגמול (לפי 
העניין)? (2)

אופן ההצבעה (1)

לא כן* נמנע נגד בעד

הנושא שעל סדר היום מס' נושא

אישור חידוש התקשרותה של 
החברה בהסכם עם קבוצת 

אשטרום בע"מ.

סעיף 3.1 לחלק 
הראשון לעיל

אישור הקצאה פרטית 
מהותית של 860,000 אופציות 
לא רשומות למסחר לרכישת 
860,000 מניות רגילות בנות 1 
ש"ח ע.נ., כ"א של החברה, 
למר ירון רוקמן, מנכ"ל 

החברה.

סעיף 3.2 לחלק 
הראשון לעיל

לאשר עדכון למדיניות 
התגמול של החברה לעדכון 
תנאי הסכם הניהול של 
החברה עם קבוצת אשטרום 
ולהוספת אפשרות להקצאת 

אופציות למנכ"ל.

סעיף 3.3 לחלק 
הראשון לעיל

נא פרט בהמשך במקום המיועד לכך מתחת לטבלה. (*)

אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.  (1)

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

חתימה: ________________ תאריך: __________________

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

הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

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

תעודות זהות/דרכון/תעודת התאגדות. 

פרטים אודות עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת

פרטים בקשר עם היותי בעל עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת: 

_____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

חתימה: ________________  תאריך: __________________


