
 

 

 

 )"החברה"( "מבע נכסים אשטרום

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

  חלק ראשון

 בע"מ. נכסים אשטרום: שמה של החברה .1

  המועד והמקום לכינוסה ,סוג האסיפה הכללית .2

, יוליב 2', א ביום . האסיפה תתכנס"(האסיפההחברה )להלן: "של של בעלי מניות  שנתיתאסיפה 

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

 "(.החברה

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

 .2016דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת  .3.1

 כהונה לתקופת, נוסבאום אבהרםחידוש מינויו של הדירקטור )שאינו חיצוני( מר את  לאשר .3.2

 .החברה של המניות בעלי של הבאה השנתית לאסיפה עד נוספת

כהונה נוספת  לתקופת, גירון גילחיצוני( מר  שאינואת חידוש מינויו של הדירקטור ) לאשר .3.3

 עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

 נוספת כהונה לתקופת, משורר ירון מראת חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו חיצוני(  לאשר .3.3

 .החברה של המניות בעלי של הבאה השנתית לאסיפה עד

 כהונה לתקופת, ליפשיץ אלכסאת חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו חיצוני( מר  לאשר .3.3

 .החברה של המניות בעלי של הבאה השנתית לאסיפה עד נוספת

כהונה  לתקופת, שאשו דליה' גב( חיצוניתאת חידוש מינויה של הדירקטורית )שאינה  אשרל .3.6

 נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

כהונה נוספת  לתקופת, רביד יצחק( מר חיצוניאת חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו  לאשר .3.3

 ה.עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החבר

 עד נוספת כהונה לתקופת, סובלצבי  מר תלוי הבלתישל הדירקטור  ואת חידוש מינוי לאשר .3.3

 .החברה של המניות בעלי של הבאה השנתית לאסיפה

 מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. .3.3

 ת והמוצע ותהמלא של ההחלטנוסח המועד והשעה שניתן לעיין ב .3

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

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



 

 

, וזאת עד למועד כינוס האסיפה 03-6231311בטלפון: עם מזכירות החברה לאחר תיאום מראש 

                                                                                                )ככל שתהיה(. הכללית או האסיפה הנדחית

 באסיפה הכללית  ותהרוב הדרוש לקבלת ההחלט .3

יהא רוב רגיל בהצבעה במניין  שעל סדר יומה של האסיפה,ות ש לקבלת ההחלטנדרהרוב ה .3.1

קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון מניין יובהר, כי  פה.קולות בעלי המניות המצביעים באסי

 קולות המצביעים.

 תוקף כתב ההצבעה .6

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

 :כדלקמןבאמצעות דואר רשום( 

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

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

הצבעה באמצעות מערכת לחלופין, במקרה של או שעות לפני האסיפה  3, וזאת עד אישור בעלות

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

 .להלן 3בסעיף  כמפורט

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

 .שעות לפני מועד האסיפה 3וזאת עד  תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות

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

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

  למשרדי החברה.

 מועד נעילת המערכת .3

זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות  רשוםבעל מניה לא 

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

 6:00שעה "(, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית, קרי כתמועד נעילת המערהאסיפה )"

ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או  .2017 יוליב 2, 'אבבוקר ביום 

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

 לאחר מועד זה.

לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה  )ד(33יצוין, כי בהתאם לסעיף 

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

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

 מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה .3

 .החברה משרדי

  מועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברהה .3

כאמור תישלח  ההודעה. 2017 יוניב 22יום יאוחר מלא דהיינו עד  ,לפני מועד האסיפהימים  10עד 

  חשבון בעל המניות השולח.על 

 המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה .10

 .2017 יוניב 27 יוםיאוחר מלא , דהיינו עד ימים לפני מועד האסיפה 3עד 



 

 

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

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

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

סניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, זכאי לקבל את אישור הבעלות בלא רשום בעל מניות  .12

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

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

 הודעותצבעה וקישורית לנוסח כתב הה, בדואר אלקטרוני חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, .13

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

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

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

 .יין לקבלת קישורית כאמור או כתבי הצבעה או הודעות עמדה בדואר תמורת תשלוםמעונ

יותר מסך כל זכויות ההצבעה  או 3%ווה בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המה .13

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

לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה  263כהגדרתו בסעיף  ,בחברהשליטה 

 . 2003 –)הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו החברות  לתקנות 10

 נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, 3%כמות המניות המהווה 

  .ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה 1רגילות בנות  מניות 3,361,636הינה: 

שליטה המסך כל זכויות ההצבעה בחברה, שאינן מוחזקות בידי בעל  3%כמות המניות המהווה 

ש"ח ע.נ. כל אחת  1רגילות בנות  מניות 1,323,313הינה נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, בחברה, 

  .של החברה

סדר יומה של האסיפה, לרבות  ם כתב הצבעה זה ייתכן ויהיו שינויים בנושאים שעללאחר פרסו .13

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 

מור( באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של יתפרסמו הודעות עמדה כא

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

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

טוריון החברה ודירקימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור  3תומצא לחברה עד 

חליט כי נושא זה מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תפרסם החברה הודעה מתוקנת על ה

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

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

 

 אופן הצבעתו בחלק השני לכתב הצבעה זהבעל מניות יציין את 



 

 

 בע"מ )"החברה"( נכסים אשטרום 

  2005 –לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו  כתב הצבעה
 2013 ,במאי 23 בקשר עם דיווח מיידי של החברה מיום

 
 חלק שני

 בע"מ נכסים אשטרום: שם החברה

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

 320036613: חברההמספר 

 12:00עה בש 2013, ביולי 2: אסיפההמועד 

 שנתית: סוג האסיפה

 2013, יוניב 3: הקובעהמועד 

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

 . אם בעל המניות הוא תאגיד 3 ל המניות תעודת זהות ישראלית.אם אין לבע3
 

 מספר דרכון: ___________________
 

 מספר תאגיד: __________________
 

 המדינה שבה הוצא: ______________
 

 מדינת ההתאגדות: __________________
 

 בתוקף עד: ____________________
 

יןהאם בעל המניות הוא בעל עני. 3
1 

/ נושא משרה בכירה
2 

/ משקיע מוסדי )לרבות מנהל קרן(
3

/ אף  

 אחד מאלה* )יש לסמן את החלופות הרלבנטיות(

 נושא משרה בכירה בעל עניין
משקיע מוסדי )לרבות 

 מנהל קרן(
 אף אחד מהם

    

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

 .למייפה הכוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

 .1363-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1כהגדרתו בסעיף  1
 .1363-)ד( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח33כהגדרתו בסעיף  2
לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית(,  1כהגדרתו בתקנה  3

 .1333-ותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות בנאמנות, התשנ"ד, וכן מנהל קרן להשקעות מש2003-תשס"ט



 

 

 :אופן ההצבעה

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

ונה תנאי הכהאישור עניין אישי ב

 (2? )עסקההוה

 לא (3כן) נמנע נגד בעד

את חידוש מינויו של  לאשר

הדירקטור )שאינו חיצוני( מר 

 לתקופת, נוסבאום םהראב

 לאסיפה עד פתנוס כהונה

 בעלי של הבאה השנתית

  .החברה של המניות

   
 ל.ר .רל

את חידוש מינויו של  לאשר

חיצוני( מר  שאינוהדירקטור )

כהונה נוספת  לתקופת, גירון גיל

עד לאסיפה השנתית הבאה של 

 בעלי המניות של החברה.

 

   
 ל.ר ל.ר

את חידוש מינויו של  לאשר

 מרהדירקטור )שאינו חיצוני( 

 כהונה לתקופת, משורר רוןי

 השנתית לאסיפה עד נוספת

 של המניות בעלי של הבאה

  .החברה

   
 ל.ר ל.ר

את חידוש מינויו של  לאשר

הדירקטור )שאינו חיצוני( מר 

 כהונה לתקופת, ליפשיץ אלכס

 השנתית לאסיפה עד נוספת

 של המניות בעלי של הבאה

  .החברה

   
 ל.ר ל.ר

 את חידוש מינויה של לאשר

( חיצוניתהדירקטורית )שאינה 

כהונה  לתקופת, שאשו דליה' גב

נוספת עד לאסיפה השנתית 

הבאה של בעלי המניות של 

  החברה.

   
 ל.ר ל.ר

   את חידוש מינויו של  לאשר
 ל.ר רל.



 

 

( מר חיצוניהדירקטור )שאינו 

כהונה  לתקופת, רביד יצחק

נוספת עד לאסיפה השנתית 

הבאה של בעלי המניות של 

  החברה.

של  ואת חידוש מינוי לאשר

צבי  מר תלוי הבלתיהדירקטור 

 עד נוספת כהונה לתקופת, סובל

 של הבאה השנתית לאסיפה

  .החברה של המניות בעלי

   
 ל.ר ל.ר

מינוי מחדש של משרד רוה"ח 

המבקר והסמכת דירקטוריון 

  החברה לקבוע את שכרו.

   
 ל.ר ל.ר

 .צבעה באותו נושאהמאי סימון יחשב כהימנעות  (1) 

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

 .בהמשך במקום המיועד לכך מתחת לטבלהפרט נא  (3) 

כתב הצבעה  –( לחוק החברות( 1)133לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה )לפי סעיף 

 לות.זה תקף רק בצירוף אישור בע

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

 .זהות/דרכון/תעודת התאגדות

 תוהמוצע החלטותפרטים אודות עניין אישי באישור ה

 ל.ר. :המוצעת ההחלטאישור הבעל עניין אישי בפרטים בקשר עם היותי 

 

 ימה: ________________חת   תאריך: __________________
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 ()"החברה"

 2017 ,מאיב 25

       לכבוד     לכבוד

 בע"מ אביב-הבורסה לניירות ערך בתל   רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il   www.tase.co.il 

 

 
וחוק החברות, , 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ללתקנות ניירות ערך בהתאם  מיידידוח  הנדון:

 שנתית בדבר כינוס אסיפה  1999-התשנ"ט

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

ביקורת והתגמול ובהמשך להחלטת ועדת ה "(החברות חוק)להלן: " 1999-חוק החברות, התשנ"טו"( ומיידיים

בזאת הודעה על  ניתנת ,2017במאי,  24והחלטת דירקטוריון החברה מיום  2017 ,במאי 21מיום  של החברה

, בשעה 2017 ,יוליב 2, 'א ביום שתתקיים ,"(האסיפההחברה )להלן: "של של בעלי מניות  שנתיתכינוס אסיפה 

  ."(משרדי החברהתל אביב )להלן: " ,(3)קומה  10קרמניצקי  וברחב ,במשרדי החברה ,12:00

  הכללית האסיפה של יומה סדר על .1

 .2016 דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת .1.1

 נוספת כהונה לתקופת, נוסבאום םהראבאת חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו חיצוני( מר  לאשר .1.2

 .החברה של המניות בעלי של הבאה השנתית לאסיפה עד

כהונה נוספת עד  לתקופת, גירון גילחיצוני( מר  שאינואת חידוש מינויו של הדירקטור ) לאשר .1.3

 לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

 עד נוספת כהונה לתקופת, משורר ירון מראת חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו חיצוני(  לאשר .1.4

 .החברה של המניות בעלי של הבאה השנתית לאסיפה

 עד נוספת כהונה לתקופת, ליפשיץ אלכסאת חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו חיצוני( מר  לאשר .1.5

 .החברה של המניות בעלי של הבאה השנתית לאסיפה

כהונה  לתקופת, שאשו דליה' גב( חיצוניתאת חידוש מינויה של הדירקטורית )שאינה  לאשר .1.1

 נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

כהונה נוספת עד  לתקופת, רביד יצחק( מר חיצוניאת חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו  לאשר .1.7

 לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

 עד נוספת כהונה לתקופת, סובלצבי  מר תלוי הבלתישל הדירקטור  ואת חידוש מינוי לאשר .1.1

 .החברה של המניות בעלי של הבאה השנתית לאסיפה
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( לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, בנוגע לחברי 10ב)31-ו 21לפרטים הנדרשים לפי תקנות 

 ד'בפרק  21 לעיל, ראו תקנה 1.2-1.1בסעיפים  הדירקטוריון, שכהונתם מובאת לחידוש כאמור

 2017 ,במרץ 23, שפורסם ביום 2011)פרטים נוספים על התאגיד( לדו"ח התקופתי של החברה לשנת 

"(. יצוין, כי לא חלו שינויים בפרטי התקופתי הדוח( )להלן: "2017-01-023111)מס' אסמכתא 

 ועד לפרסום דוח זה.  הדירקטורים, כאמור לעיל, ממועד הדוח התקופתי

ב' לחוק 224הדירקטורים, שכהונתם מובאת לחידוש, בהתאם לסעיף  יתר הכשירות שלהצהרות 

  .'א נספחלדוח זה כ פים גם הםהחברות, מצור

-1.2שכהונתם מובאת לחידוש )כאמור בסעיפים של הדירקטורים והעסקתם יצוין, כי תנאי כהונתם 

 וכי כהונתם הינה עד לאסיפה השנתית הבאה. יוותרו ללא שינוילעיל(  1.1

 .מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרומינוי  .1.9

קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות', כרואה החשבון לאשר את חידוש מינויו של משרד מוצע 

 ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה 2017החברה לשנת המבקר של 

 של המבקר החשבון רואה טרחת שכר אודות. ע את שכרוולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבו

 מהווה זה )מידע תיהתקופ דוחל)דוח הדירקטוריון(  שניפרק ל 9 סעיף ראו ,2011לשנת  החברה

 .ההפניה( דרך על הכללה

 מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה  .2

 החברה., במשרדי 12:00 בשעה 2017, יוליב 2, 'אביום האסיפה הכללית תתקיים 

 המועד הקובע לזכאות להצבעה באסיפה הכללית .3

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפת בעלי המניות, בהתאם לסעיף  .3.1

המועד )להלן: " 2017, ביוני 4, 'אביום שיחול , הינו בסוף יום המסחר בבורסה לחוק החברות 112

 "(.הקובע

, בעל 2000-לצורך הצבעה באסיפה כללית(, התש"ס בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה .3.2

שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות  המני

"( והוא מעוניין להצביע בעל מניות לא רשוםבמרשם בעלי המניות של החברה לרישומים )להלן: "

ו או באמצעות שלוח להצבעה רק אם באסיפה הכללית, יוכל להשתתף באסיפה האמורה בעצמ

ימציא לחברה, לפני האסיפה, אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניות החברה )להלן: 

"(, או לחילופין אם ישלח לחברה אישור בעלות במניה באמצעות מערכת אישור בעלות במניה"

 ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם למועדים המפורטים להלן.

 71ותיו רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות, כהגדרתו בסעיף בעל מניות שמני .3.3

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

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

רוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה בעל מניות, שאינו רשום, זכאי לקבל בדואר אלקט .3.4

והודעות העמדה באתר ההפצה של הבורסה מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, 

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

 י הצבעה תחול גם לעניין קבלת כתבי עמדה.כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתב
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כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוחו אשר הוסמך לכך  .3.5

 כדין.

ידי הממנה ואם -"(, ייערך בכתב וייחתם עלכתב המינויהמסמך הממנה שלוח להצבעה )להלן: " .3.1

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

יופקדו במשרדה הרשום או העתק מאושר שלו ע"י נוטריון או עו"ד, כתב מינוי של שלוח וייפויי כוח 

 לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית, אם תהיה. שעות 48לפחות , של החברה

 והודעות עמדההצבעה באמצעות כתב הצבעה  .4

מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. את כתב הבעלי  רשאים, האסיפה של יומה סדר שעלים נושאכל הב

באופן שכתב ההצבעה יגיע  להמציא למשרדי החברהלצרף אליו( יש יש כל המסמכים ש עםההצבעה )יחד 

לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה  שעות 4 -מלמשרדי החברה לא יאוחר 

  .2017 יוניב 22 ליום, דהיינו עד לפני מועד האסיפהימים  10לחברה הינו עד 

 הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית .5

לעיל(, זכאי  3.1כל בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע )כהגדרתו בסעיף  .5.1

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

)להלן:  https://votes.isa.gov.ilאלקטרונית המופעלת ע"י רשות ניירות ערך בכתובת האינטרנט: 

 "(.מערכת ההצבעה האלקטרונית"

זכאי לקבל מחבר הבורסה הנ"ל את שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה, בעל מניות לא רשום,  .5.2

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

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

 .2017, יוליב 2א',  ביום 06:00 בשעהרונית נעילת המערכת האלקטאלקטרונית עד למועד 

 הרוב הנדרש .1

יהא רוב רגיל בהצבעה במניין קולות  שעל סדר יומה של האסיפה,ות ש לקבלת ההחלטנדרהרוב ה .1.1

קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון מניין קולות יובהר, כי  בעלי המניות המצביעים באסיפה.

 המצביעים.

  מנין חוקי ואסיפה נדחית .7

אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן  ,לפתוח בשום דיון באסיפה כלליתאין  .7.1

 ,החברההמועד שנקבע לפתיחתה. להוציא מקרים בהם מותנה אחרת בחוק החברות או בתקנון 

בעלי מניות ( 2)כוח, לפחות שני -ידי באי-יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על

אם כעבור חצי . מכלל קולות ההצבעה שבחברה( 50%)ד לפחות חמישים אחוזים המחזיקים ביח

שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא, 

באותה שעה ובאותו מקום, או למועד מאוחר יותר, אם צויין בהודעה על האסיפה ובאסיפה הנדחית 

 ה האסיפה הראשונה. ידונו הענינים שלשמם נקרא

אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים  .7.2

 .האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא
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  עיון במסמכים .1

ניתן לעיין בנוסח המלא של הנושאים שעל סדר היום ובכל מסמך אחר הנוגע להחלטות המוצעות 

ה' בשעות -, בימים א'החברה במשרדיהוצגו בפני דירקטוריון החברה, באסיפה, לרבות מסמכים אשר 

כינוס האסיפה או האסיפה וזאת עד למועד  03-1231399בטלפון העבודה המקובלות ובתיאום מראש 

 .הנדחית )אם תהיה(

ממשרד מ. פירון ושות',  יהודה גינדי ועו"ד עדי גרון"ד העו םהינ זההחברה לעניין טיפול בדוח  ינציג

  .03-7540011 פקס: ,03 -7540000, טל': תל אביב, 2השלושה , 310מגדל אדגר עורכי דין, 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 בע"מ אשטרום נכסים

, יו"ר הדירקטוריון      נוסבאום אברהםאמצעות: ב

 "למנכ, רוקמן ירוןו
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 נספח א'
 שכהונתם מובאת לחידוש הדירקטוריםהצהרות נוסח 

 
 ]ראה קובץ נפרד[

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ת דירקטור הצהר
 ("חוק החברות)להלן: " 1999-לחוק החברות,תשנ"ט ב'224 ף)לפי סעי

 
בחברת  דירקטורכ הכהונחידוש מועמד ל ,52761384 , נושא ת.ז.יצחק רבידמר אני הח"מ, 

 "( נותן הצהרה זאת כדלקמן:החברה)להלן: " בע"מ  אשטרום נכסים
 

 לחוק החברות. ב'224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1

 

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

 בחברה.

 

לתקנות ניירות ערך )דוחות  26הנדרשים לפי תקנה הנני מאשר בזאת שכל הפרטים  .3
, של החברה 2016, המפורטים בדוח התקופתי לשנת 1970-ידיים(, התש"לתקופתיים ומי

הינם בחברה השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור , יאת כישוריגם והכוללים 
 .וכן, כי לא חל שינוי בפרטים האמורים נכונים ומלאים

 

 -התשנ"ט ,לחוק החברות 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי ו והגבלת מינוי על קטין, פסול דין , לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה1999

 שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר.

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

נו לחוק ניירות 52ף "(, אמצעי אכיפה כאמור בסעיחוק ניירות ערך)להלן: " 1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995-השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה
וסר עליי לכהן כדירקטור , לפי העניין, הא1994-השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.

 

כמשמעה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים  מומחיות חשבונאית ופיננסיתבעל  הנני .6
-לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ו

2005.  
 

 

 

 

 

16/05/2017   

 יצחק רביד               תאריך        

 
 
 
 
 
 
 
 



 ת דירקטור הצהר
 ("חוק החברות)להלן: " 1999-לחוק החברות,תשנ"ט ב'224 ף)לפי סעי

 
בחברת  דירקטורכ הכהונחידוש מועמד ל ,31285109 , נושא ת.ז.אברהם נוסבאוםמר אני הח"מ, 

 "( נותן הצהרה זאת כדלקמן:החברה)להלן: " בע"מ אשטרום נכסים
 

 לחוק החברות. ב'224ף הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעי .1

 

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

 בחברה.

 

לתקנות ניירות ערך )דוחות  26הנדרשים לפי תקנה הנני מאשר בזאת שכל הפרטים  .3
, של החברה 2016בדוח התקופתי לשנת המפורטים , 1970-ומיידיים(, התש"לתקופתיים 
הינם בחברה השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור , יאת כישוריגם והכוללים 

 .וכן, כי לא חל שינוי בפרטים האמורים נכונים ומלאים

 

 -, התשנ"טותלחוק החבר 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי ו והגבלת מינוי על קטין, פסול דין , לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה1999

 שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר.

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

נו לחוק ניירות 52סעיף "(, אמצעי אכיפה כאמור בחוק ניירות ערך)להלן: " 1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995-השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה
, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור 1994-השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.

 
 

 

 

 

21/05/2017   

 אברהם נוסבאום           תאריך         

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ת דירקטור הצהר
 ("חוק החברות)להלן: " 1999-לחוק החברות,תשנ"ט ב'224 ף)לפי סעי

 
בחברת  דירקטורכ הכהונחידוש מועמד ל ,53340816 , נושא ת.ז.משורר ירוןמר אני הח"מ, 

 "( נותן הצהרה זאת כדלקמן:החברה)להלן: " בע"מ  אשטרום נכסים
 

 לחוק החברות. ב'224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1

 

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

 בחברה.

 

לתקנות ניירות ערך )דוחות  26הנדרשים לפי תקנה הנני מאשר בזאת שכל הפרטים  .3
, של החברה 2016, המפורטים בדוח התקופתי לשנת 1970-יידיים(, התש"לתקופתיים ומ

הינם בחברה השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור , יאת כישוריגם והכוללים 
 .וכן, כי לא חל שינוי בפרטים האמורים נכונים ומלאים

 

 -, התשנ"טלחוק החברות 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי ו והגבלת מינוי על קטין, פסול דין , לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה1999

 שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר.

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

נו לחוק ניירות 52יף "(, אמצעי אכיפה כאמור בסעחוק ניירות ערך)להלן: " 1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995-השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה
וסר עליי לכהן כדירקטור , לפי העניין, הא1994-השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.

 
 

 

 

 

 

23/05/2017   

 משוררירון                 תאריך        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ת דירקטור הצהר

 ("חוק החברות)להלן: " 1999-לחוק החברות,תשנ"ט ב'224 ף)לפי סעי

 
בחברת  יתדירקטורכ הכהונ ת לחידושמועמד ,04459517 ת.ז. ת, נושאדליה שאשו הגב'אני הח"מ, 

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

 לחוק החברות. ב'224סעיף הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי  .1

 

הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי  תהנני בעל .2
לכהן  השאני כשיר הלפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור, ובחברה יתכדירקטור
 בחברה. יתכדירקטור

 

ת לתקנות ניירות ערך )דוחו 26הנדרשים לפי תקנה בזאת שכל הפרטים  תהנני מאשר .3
, של החברה 2016, המפורטים בדוח התקופתי לשנת 1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

בחברה  יתהשכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור, יאת כישוריגם והכוללים 
 .וכן, כי לא חל שינוי בפרטים האמורים הינם נכונים ומלאים

 

 -, התשנ"טלחוק החברות 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי ו והגבלת מינוי על קטין, פסול דין , לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה1999

 שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר.

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

נו לחוק ניירות 52"(, אמצעי אכיפה כאמור בסעיף חוק ניירות ערך)להלן: " 1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995-השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה
 יתעליי לכהן כדירקטור, לפי העניין, האוסר 1994-השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.

 
 

 

 

 

15/05/2017   

 דליה שאשו                 תאריך         

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ת דירקטור הצהר

 ("חוק החברות)להלן: " 1999-לחוק החברות,תשנ"ט ב'224 ף)לפי סעי

 
אשטרום בחברת  דירקטורכ הכהונחידוש מועמד ל ,65328643 , נושא ת.ז.גיל גירוןמר אני הח"מ, 

 "( נותן הצהרה זאת כדלקמן:החברה)להלן: " בע"מ נכסים
 

 לחוק החברות. ב'224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1

 

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

 בחברה.

 

לתקנות ניירות ערך )דוחות  26הנדרשים לפי תקנה הנני מאשר בזאת שכל הפרטים  .3
, של החברה 2016, המפורטים בדוח התקופתי לשנת 1970-דיים(, התש"לתקופתיים ומיי

הינם בחברה השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור , יאת כישוריגם והכוללים 
 .וכן, כי לא חל שינוי בפרטים האמורים נכונים ומלאים

 

 -התשנ"ט, לחוק החברות 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי ו והגבלת מינוי על קטין, פסול דין , לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה1999

 שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר.

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

נו לחוק ניירות 52 "(, אמצעי אכיפה כאמור בסעיףחוק ניירות ערך)להלן: " 1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995-השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה
, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור 1994-השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.

 
 

 

 

 

16/05/2017   

 גיל גירון                 תאריך         

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 ת מועמד לכהונת דירקטור הצהר
 ("חוק החברות)להלן: " 1999-לחוק החברות,תשנ"ט ב'224 ף)לפי סעי

 
אשטרום  שלדירקטור כ הכהונ חידושמועמד ל ,60830437 , נושא ת.ז.פשיץיאלכס למר אני הח"מ, 

 "( נותן הצהרה זאת כדלקמן:החברה)להלן: " בע"מ נכסים
 

 לחוק החברות. ב'224ל פי סעיף הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש ע .1

 

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

 בחברה.

 

לתקנות ניירות ערך )דוחות  26הנדרשים לפי תקנה הנני מאשר בזאת שכל הפרטים  .3
, של החברה 2016, המפורטים בדוח התקופתי לשנת 1970-קופתיים ומיידיים(, התש"לת

הינם בחברה השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור , יאת כישוריגם והכוללים 
 .וכן, כי לא חל שינוי בפרטים האמורים נכונים ומלאים

 

 -, התשנ"טחוק החברותל 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי ו והגבלת מינוי על קטין, פסול דין , לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה1999

 שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר.

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

נו לחוק ניירות 52כאמור בסעיף  "(, אמצעי אכיפהחוק ניירות ערך)להלן: " 1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995-השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה
, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור 1994-השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.
 

 

 

 

15/05/2017   

 פשיץיאלכס ל          תאריך         

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 דירקטור בלתי תלוימועמד לכהונת ת הצהר
 ("חוק החברות)להלן: " 1999-תשנ"ט לחוק החברות,)ב( עד )ו( 240וסעיף  ב'224 ףלפי סעי 

 
 בלתי תלוידירקטור כ הכהונחידוש מועמד ל ,005791561 , נושא ת.ז.צבי סובלמר אני הח"מ, 

 ן:"( נותן הצהרה זאת כדלקמהחברה)להלן: " בע"מ אשטרום נכסיםב
 

 לחוק החברות.)ב( עד )ו( 240וסעיף  ב'224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1

 

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

 בחברה.

 

לתקנות ניירות ערך )דוחות  26הנדרשים לפי תקנה כל הפרטים הנני מאשר בזאת ש .3
, של החברה 2016, המפורטים בדוח התקופתי לשנת 1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

הינם בחברה השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור , יאת כישוריגם והכוללים 
 .וכן, כי לא חל שינוי בפרטים האמורים נכונים ומלאים

 

 -, התשנ"טלחוק החברות 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי ו והגבלת מינוי על קטין, פסול דין , לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה1999

 שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר.

 
ערך,  לב)א( לחוק ניירות52לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

נו לחוק ניירות 52"(, אמצעי אכיפה כאמור בסעיף חוק ניירות ערך)להלן: " 1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995-השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה
, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור 1994-בנאמנות, התשנ"ד השקעות משותפות

 בחברה ציבורית.
 

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

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

 לעניין זה:

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

ולמעט עניינים שאינם מהווים זיקה כאמור  ת לציבורשעומדת להציע לראשונה מניו
 .2006-לתקנות החברות )עניינים שאינם מהווים זיקה(, תשס"ז  2-4בתקנות 

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

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

קשרים עסקיים או מקצועיים למי במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, 
לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל )למעט  6שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 

)ב( לחוק 244יבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות ס' קשרים זניחים(, וכן לא ק
 החברות.

 

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

 



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

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

 
אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות. ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה  .11

 נה.שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהו

 

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים  הנני .12
-לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ו

2005.  
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