
 

 

 

 

 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

 513173393ח.צ. 

 )"החברה"(

2020אוגוסט17

לכבודלכבוד

אביבבע"מ-הבורסהלניירותערךבתלרשותניירותערך

www.magna.isa.gov.ilwww.maya.tase.co.il

 

  של בעלי המניות של החברה שנתיתדוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית  הנדון:

התשנ"ט בהתאםלחוקהחברות, בזהדוחמיידי חוקחוק החברות)"1999-ניתן התשכ"ח"(, -ניירותערך,

חוק ניירות ערך)"1968 ערך ניירות תקנות תקופתיים("(, התש"ל דו"חות תקנות )"1970-ומיידיים(,

הדוחות אסיפה על ומודעה )הודעה החברות תקנות ציבורית"(, בחברה סוג ואסיפת נושאכללית והוספת

היום התש"ס"(תקנות הודעה ומודעה)"(לסדר עמדה(,2000-, והודעות בכתב )הצבעה החברות ותקנות ,

החברה,אשרמניותשלהשלבעלישנתית"(,בדברכינוסאסיפהכלליתבכתבהצבעהתקנות)"2005-תשס"ו

)בהתאמה,אביב-אתל19ברח'הברזלמשרדיהחברהאשרב14:00ה,בשע2020בספטמבר,9תתכנסביום

והדוח המיידי" ("האסיפה הכללית"-" באמצעות וכן טלפונית, ועידה יוכלושיחת המשתתפים כל בה ,

על השיחהיימסרו פרטי דוחזה)כמפורטבסעיף-לשמועזהאתזה. החברהלעניין נציגי לדוחזה(2.7ידי

 .(וייפוידוחלהשתתפותבאסיפה)ככלשרלבנטי,תעודהמזההוזאתכנגדהצגתאישורבעלות

 הנושאים וההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה .1

 2019הדירקטוריון ובדוח הכספי של החברה לשנת דיון בדוח  1.1

לדיון יובאו לשנת החברה של התקופתי ביום2019הדוח פורסם אשר 30, )מס'2020במרץ

(,הכולל,ביןהיתר,אתפרקתיאורעסקיהחברה,דוחהדירקטוריון2020-01-032118אסמכתא:

"(.2019הדוח התקופתי לשנת ה)"עלמצבענייניהחברהוהדוחותהכספייםהמבוקריםשלהחבר

 בנושאזהלאתתקייםהצבעה.
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 מינוי מחדש של דירקטורים )שאינם דירקטורים חיצוניים( לתקופת כהונה נוספת 1.2

כיוםבדירקטוריוןהחברה,אשריםהמכהנלהלןםדירקטוריהמחדששליםמוצעלאשראתמינוי

יםחיצוניםדירקטוריםאינ שחםה"ה, רן כיו"ר הדירקטוריון, דפנהבסה, אלקס, ראובן תומר,

ציןוכהן מינויארל אישור ממועד החל נוספת, כהונה הכלליתיםלתקופת האסיפה ידי על

.ועדלתוםהאסיפההשנתיתהבאהזהמיידיהמזומנתלפידוח

כאמוריםהמועמד לכהונה םכדירקטורימחדש הצהרומסרבחברה, לסעיףותלחברה בהתאם

מצור224 אשרהעתקמהן זה'נספח אכףבלחוקהחברות, לפרטיםנוספיםאודות.לדוחמיידי

,אשרהאמורשםמובאבזה2019לשנתבחלקד'שלהדוחהתקופתי26,ראותקנההדירקטורים

בפרטיםהנדרשיםעלפיתקנה לאחלשינוי לתקנות26בדרךשלהפניה)למיטבידיעתהחברה,

אישרוועדתהתגמולוהדירקטוריון2019ביולי9וםבי(.2019הדוחות,מאזהדוחהתקופתילשנת

כאמור המועמדים הדירקטורים של התגמול תנאי את סעיף להוראות לתקנות2א)1בהתאם )

תש"ס ענין(, בעלי עם בעסקאות )הקלות 2000-החברות התגמול12וסעיף לפרטיםלמדיניות .

לדוח3.4נוספיםאודותתנאיהתגמולשלהמועמדיםכאמורראוסעיף לשנתהתקופתילפרקד'

.2019

.ההצבעהלגביאישורמינויושלכלאחדמהמועמדיםתיעשהבנפרד

 כינוס האסיפה הכללית .2

 מועדומקוםכינוסהאסיפה 2.1

 אסיפה זומנה החברהשלשנתיתכללית של המניות הליוםבעלי בשעה2020בספטמבר9-ד' ,

1אשרעלסדריומההנושאיםהמפורטיםבסעיף,אביב-אתל19רח'הברזלבמשרדיהחברה14:00

לעיל. גם באסיפההשנתיתכאמור יהיהלהשתתף ועידהטלפוניתבאמצעותניתן בהכלשיחת ,

על יימסרו השיחה פרטי זה. את זה לשמוע יוכלו זה-המשתתפים דוח לעניין החברה נציגי ידי

וזאתכנגדהצגתאישורבעלות,תעודהמזההוייפוידוחלהשתתפותלדוחזה(2.7)כמפורטבסעיף

 .(באסיפה)ככלשרלבנטי

 הרובהנדרשלקבלתההחלטהשעלסדרהיום 2.2

הינורוברגילמכללקולותבעליהמניותלעיל,1.2בסעיףהמפורטתחלטההההרובהנדרשלקבלת

הקולותכאמורלאיובאובחשבוןכאשרבמנייןהנוכחיםבאסיפההרשאיםלהצביעוהצביעובה,

 קולותהנמנעים.

 מנייןחוקילקיוםהאסיפה 2.3

מנייןחוקייתהווהבשעהשיהיונוכחים,בעצמםאועלידישלוח,שניבעלייתקנוןהחברה,עלפ

) אחוזים וחמישה עשרים שלהם יותר, או מחצית25%מניות תוך בחברה, ההצבעה מזכויות )

לפתיחתהאסיפה.השעהמהמועדשנקבע

 אסיפהנדחית 2.4

ש מהמועד השעה מחצית בתום הכללית באסיפה נכח מניןנלא הכללית האסיפה לתחילת קבע

16-ד'החוקי,תדחההאסיפההכלליתבשבועימים,באותהשעהובאותומקום,כךשתתכנסביום

,וזאתמבלישתימסרעלאביב-אתל19במשרדיהחברהברח'הברזל14:00בשעה2020בספטמבר

 ללאקשרכךהודעהנוספת. באסיפהנדחיתבעלמניותאחדיהווהמניןחוקילפתיחתהאסיפה,



 .לשיעורהחזקתובמניותהחברה

המועדהקובע,הזכאותלהשתתףבאסיפהואופןההצבעה 2.5

 הזכאותלהשתתףולהצביעבאסיב)182בהתאםלסעיף המועדהקובעלעניין לחוקהחברות, פה(

ביום היוםהכלליתיחולבתוםיוםהמסחרבניירותהערךשלהחברהבבורסה, באוגוסט,26-ד'

"(.המועד הקובע)".2020

התש"סלתקנותבהתאם 2000-החברות)הוכחתבעלותבמניהלצורךהצבעהבאסיפההכללית(,

רשומהמניהאצלחברבורסהואותהמניהשלזכותו"(,בעלמניותתקנות הוכחת בעלות במניה)"

)" לרישומים חברה שם על המניות בעלי במרשם הרשומות המניות בין לאמניותבעלנכללת

הצבעהבאסיפההכללית,"(,זכאילהוכיחאתבעלותובמניותהחברהבמועדהקובע,לצורךרשום

-לאיאוחרמלמניה,ותובדרךשלהמצאתאישורלחברהמאתחברהבורסהאשראצלורשומהזכ

כינוסהאסיפהשעות24 מועד הבעלותלפני לקבלאתאישור מניותלארשוםזכאי בעל מחבר.

הבורסהשבאמצעותוהואמחזיקאתמניותיו,בסניףשלחברהבורסהאובדואראלמענותמורת

ךמסוים.ניירותערלחשבוןדמימשלוחבלבד,אםביקשזאת.בקשהלענייןזהתינתןמראש

 תקנה להוראות סעיף4בהתאם לפי מאושר אלקטרוני מסר במניה, בעלות הוכחת לתקנות א

המשתמשיםבמערכתההצבעההאלקטרונית5יא44 נתוני שעניינו כדין-לחוקניירותערך, דינו

אישורבעלותלגביכלבעלמניותהנכללבו.

יפהולהצביעבהבעצמואועלידישלוחבעלמניותבחברהבמועדהקובעיהיהזכאילהשתתףבאס

האסיפהשעותלפנימועדכינוס48החברהלפחותמיופהכוח,לאחרשיופקדכתבמינויבמשרדי

מינויוכתב המינויהכללית)" בעלמניותשלשלוחיהיהבכתבבחתימתהממנה.תאגידשהוא"(.

בחברהרשאילהסמיך,עלפיהחלטתמנהליואוגוףמנהלאחרשלו,אתכוחושלאותואדםשהוא

מטעם להשתמש רשאי יהיה לעיל, כנזכר המוסמך אדם באסיפה. נציגו להיות למתאים ימצא

היה אילו זכויותהצבעהשהתאגידבעצמוהיהיכוללהשתמשבהן התאגידשהואמייצגובאותן

מניותיחיד.יושבראשהאסיפהרשאילדרושמכלאדםמוסמךכאמורהוכחהסבירהלהיותובעל

 באסיפה. להשתתפותו כתנאי התאגיד, של מוסמך כתבנציג ייערך תאגיד, הוא הממנה כאשר

על בכתב בא-המינוי בחתימת או התאגיד, ובחותמת התאגיד של החתימה מורשי כוחו-ידי

 המוסמך.

 היום;המועדהאחרוןלהוספתנושאלסדרהיוםעלידיבעלמניותשינוייםבסדר

פרסוםדוחזימוןזהיתכנושינוייםבסדרהיום,לרבותהוספתנושאלסדרהיום,ויהיהניתןלאחר

לעייןבסדרהיוםהעדכניובהודעותהעמדהשתפרסםהחברהבאתריההפצה.

מזכויות66לסעיף בהתאם לפחות אחד אחוז שלו יותר, או אחד מניה, בעל החברות, לחוק )ב(

ההצבעהבאסיפההכללית,רשאילבקשמדירקטוריוןהחברהלכלולנושאבסדריומהשלהאסיפה

הכללית,בלבדשהנושאמתאיםלהיותנדוןבאסיפההכללית.בקשהלפיסעיףזה,תומצאלחברה

שבעה פ(7)עד לאחר האסיפהימים זימון ,רסום ליום עד הקרי, ככל2020באוגוסט24-ב' .

לסדריוםהאסיפהופרטיהםיופיעו נושאיםיתווספו קיימתאפשרותכי שהוגשהבקשהכאמור,

באתריההפצה.

 שהתבקשמצא נושא כי החברה באסיפהדירקטוריון נדון להיות מתאים היום בסדר לכלול

 יום סדר החברה תפרסם )הכללית, משבעה יאוחר לא האחרון7מעודכן המועד אחרי ימים )

.2020באוגוסט31-ב'הלהמצאתהבקשהלהכללתנושאנוסףעלסדרהיום,עדליום





 הודעותעמדה 2.6

(10ידיבעליהמניותשלהחברההינועדעשרה)-המועדהאחרוןלהמצאתהודעותעמדהלחברהעל

 היינו מועדהאסיפה, יוםימיםלפני העד בעל2020באוגוסט,30-א' לפנותלחברה. מניהרשאי

החברהתפרסםאתישירותולקבלממנה,בלאתמורה,אתנוסחהודעותהעמדהשנשלחואליה.

.הודעתעמדהשתכלולאתהודעותהעמדה,ככלשיהיו,לאיאוחרמיוםעסקיםאחדלאחרקבלתן

(ימיםלפנימועדכינוסהאסיפה,5מישה)תגובתדירקטוריוןהחברהאפשרותוגשלאיאוחרמח

.2020בספטמבר4-ו'הקריעדליום

חברבורסהישלחבדואראלקטרוני,בלאתמורה,קישוריתלנוסחהודעותהעמדה,באתרההפצה,

לאיאוחרמתוםיוםהעסקיםשלאחריום לכלבעלמניותלארשוםהמחזיקמניותבאמצעותו,

לאחרהמועדהקובע,לפיהמאוחר,אלאאםכןהודיעבעלהמניותכיפרסומןבאתרההפצהאוש

ובלבדשההודעהניתנהלגביחשבוןניירותערךמסויםובמועדקודםלמועדאיןהואמעונייןבכך,

.הקובע

 המקוםוהמועדבהםניתןלעייןבדוח 2.7

החברהשכתובתם במשרדי זהובמסמכיםהנזכריםבו, בדוחמיידי לעיין בניתן א19הברזלרח'

שרוןגרשבייןפיתיאוםמראשעם-אביב,על-תל גב' ו/אוכספיםומטהתנהלהמשנהלמנכ"לומ,

בימיםא'073-2331933,בטלפוןו/אועו"דאליגדעוןאסנתענתביסמנכ"ל,יועצתמשפטיתעו"ד

,ניתןלעייןבדוח,וזאתעדלמועדכינוסהאסיפההכללית.כמוכן15:00–10:00עדה',ביןהשעות

באתרהאינטרנטשלוwww.magna.isa.gov.ilבאתרהאינטרנטשלרשותניירותערךשכתובתו

.www.maya.tase.co.ilהבורסהשכתובתו

 
 בכבוד רב,

 בע"מ אלטשולר שחם גמל ופנסיה

  יועצת משפטיתסמנכ"ל, אסנת ענתבי,  עו"דע"י   
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 'נספח א

 שהצהרות דירקטורים )שאינם דירקטורים חיצוניים( המועמדים לכהונה מחד
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