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במשרדי החברה ברחוב  ,15:00, בשעה 2021בדצמבר  30-, ה'השתתקיים ביום של בעלי המניות של החברה, 

 "(.האסיפהתקווה )להלן: "-, פתח49הסיבים 

 הנושאים שעל סדר היום וההחלטות המוצעות בעניינם .1

 31דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום  .1.1

01-2021-)מס' אסמכתא:  2021במרץ  22, אשר פורסמו על ידי החברה ביום 2020בדצמבר 

 "(, ללא קבלת החלטה.2020הדוח התקופתי לשנת ( )"040482

לאור ניסיונו ומקצועיותו, למנות מחדש את משרד רו"ח  - מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר .1.2

, מגדל המילניום, תל אביב, כרואי החשבון המבקרים 17( מרחוב הארבעה KPMGסומך חייקין )

של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. 

)לפרטים אודות שכר טרחת רואה החשבון המבקר של  2020ווח על שכרם לשנת כמו כן, יינתן די

, ראו דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד המצורף לדוח התקופתי לשנת 2020החברה לשנת 

2020.)  

, 17( מרחוב הארבעה KPMGלמנות את משרד רו"ח סומך חייקין )" - נוסח ההחלטה המוצעת

כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית  מגדל המילניום, תל אביב,

 ".הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

  מינוי מחדש של דירקטורים .1.3

מינוי מחדש של ה"ה גיל מדין, שוקי שמר )כדירקטור בלתי תלוי( ומאיר שני, הפורשים על פי 

בחברה. תנאי הכהונה של הדירקטורים תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטורים 

 לדוח זה. 2יישארו ללא שינוי, כמפורט בסעיף 

 : נוסח ההחלטה המוצעת )יובהר כי ההצבעה לגבי כל דירקטור תיעשה בנפרד(

למנות מחדש את ה"ה גיל מדין, שוקי שמר )כדירקטור בלתי תלוי( ומאיר שני, הפורשים על "

 ".כדירקטורים בחברהפי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, 
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 על סדר היום( 1.3)סעיף  מינוי מחדש של דירקטורים .2

שכרם ותנאי כהונתם של הדירקטורים גיל מדין, שוקי שמר ומאיר שני, כל אחד מהם, לפי  .2.1

העניין, יישארו ללא שינוי, לרבות הגמול שישולם לדירקטורים בהתאם לתקנות החברות )כללים 

"(, שהינו הסכום המרבי תקנות הגמול)" 2000-לדירקטור חיצוני(, תש"סבדבר גמול והוצאות 

הקבוע בתקנות הגמול, כאשר לשוקי ושמר ומאיר שני הגמול אשר ישולם הינו גמול לדירקטור 

מומחה.  כמו כן, זכאים כלל הדירקטורים אשר מינוים מחדש מובא לאישור בדוח זה, ליתר 

לביטוח, שיפוי, פטור וכיו"ב, אשר יישארו בתוקף לגבי ההסדרים הנהוגים בחברה באשר 

הדירקטורים המכהנים ושיכהנו בחברה מעת לעת. לפרטים נוספים ביחס לתנאי הכהונה של 

בפרק "פרטים נוספים על התאגיד" לדוח התקופתי של  21הדירקטורים בחברה ראו בתקנה 

 , הנכלל כאן על דרך ההפניה.2020החברה לשנת 

( לתקנות הדיווח בדבר המועמדים לכהונה כדירקטורים 10ב)36שים לפי תקנה לפרטים הנדר .2.2

, 2020בפרק "פרטים נוספים על התאגיד" לדוח התקופתי של החברה לשנת  26ראו בתקנה 

 הנכלל כאן על דרך ההפניה וכן בכתב ההצבעה המצורף לדוח זימון זה. 

ב לחוק החברות 224לפי סעיף הדירקטורים שמוצע למנותם מחדש חתמו על הצהרות כנדרש  .2.3

 לדוח זימון זה.  נספח ב'והן מצורפות כ

 יובהר, כי ההצבעה לגבי כל אחד מהדירקטורים שמוצע למנותם מחדש תיעשה בנפרד. .2.4

  סוג האסיפה, מועדה ומקום כינוסה .3

ם תתכנס במשרדי החברה ברחוב הסיבי 15:00, בשעה 2021בדצמבר,  30-, ה'הניתנת בזה הודעה, כי ביום 

בפתח תקווה אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, שעל סדר יומה קבלת החלטות  49

 לעיל. 1בנושאים המפורטים בסעיף 

 הרוב הנדרש .4

שעל סדר היום הינו רוב קולות  1.3 -ו 1.2הרוב הנדרש באסיפה לקבלת ההחלטות המוצעות בסעיפים 

ם, באסיפה, והרשאים להצביע ומשתתפים של בעלי המניות הנוכחים, בעצמם או באמצעות באי כוח

 בהצבעה )מבלי להביא בחשבון את קולות בעלי המניות הנמנעים(. 

יצוין כי למועד דוח זה, למיטב ידיעת החברה, לבעלת השליטה בחברה )כאמור בדוח מיידי של החברה 

, 2021-01-152511בדבר מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה, מס' אסמכתא:  7.10.2021מיום 

קנו לה את הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה( החזקות במניות החברה במועד הקובע )כהגדרתו להלן( שי

 שעל סדר היום. 1.3 -ו 1.2הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המוצעות בסעיפים 

 מניין חוקי ואסיפה נדחית .5

מם או על ידי באי כוח שני בעלי מניות המחזיקים או מייצגים מניין חוקי יתהווה בעת שיהיו נוכחים בעצ

"(. אם כעבור מחצית השעה מהמועד המניין החוקילפחות מכלל זכויות ההצבעה בחברה )להלן: " 25%

, באותה שעה ובאותו 2022בינואר,  6, 'השנקבע לאסיפה לא ימצא מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום 

"(. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מן הנדחיתהאסיפה מקום )להלן: "

 תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא. המועד הקבוע לאסיפה הנדחית,
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   המועד הקובע והזכאים להצביע באסיפה .6

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה ובאסיפה הנדחית,  .6.1

לתקנות ההצבעה, הינו סוף יום המסחר בבורסה  3)ב( לחוק החברות ובתקנה 182בסעיף  כאמור

המועד )" 2021, בדצמבר 1-, ה'ד"( שיחול ביום הבורסהאביב בע"מ )"-לניירות ערך בתל

"(. באם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון הקובע

 שקדם למועד זה. 

, 2000-קנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(, התש"סבהתאם לת .6.2

בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה 

"( והוא בעל מניות לא רשוםהרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים )להלן: "

ית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה מעוניין להצביע באסיפה הכלל

זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה, במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות האמורות. 

בעל מניות לא רשום רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות 

לעיל, בהתאם לתקנות האמורות, מסר מערכת ההצבעה האלקטרונית. מבלי לגרוע מהאמור 

לחוק ניירות ערך שעניינו נתוני המשתמשים במערכת  5יא44אלקטרוני מאושר לפי סעיף 

 ההצבעה האלקטרונית דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

בעל מניות רשאי להצביע בעצמו או באמצעות שלוח בהתאם לאמור בתקנון החברה ובכפוף  .6.3

החברות. כתב המינוי לשלוח וכן ייפוי הכוח שמכוחו נחתם כתב המינוי )אם ישנו(, או  לחוק

שעות  48העתק מתאים מהם, להנחת דעת הדירקטוריון, יופקדו במשרדה הרשום של החברה 

על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה לפחות לפני המועד הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית. 

, לקבל כתב מינוי וכן ייפוי כוח כאמור בסעיף זה לעיל, גם לאחר המועד רשאי, לפי שיקול דעתו

 .האמור, אם מצא זאת לראוי, לפי שיקול דעתו

 הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה .7

בהתאם לתקנות ההצבעה, בעל מניות הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע  .7.1

בהחלטות שעל סדר היום המובאות לאישור האסיפה, באמצעות כתב הצבעה. לעניין זה, תחשב 

 הצבעתו של בעל מניה אשר הצביע באמצעות כתב הצבעה, כאילו נוכח והשתתף באסיפה. 

כל שיהיו( ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה )כ .7.2

"( ובאתר האינטרנט של הבורסה אתר ההפצה)" http://www.magna.isa.gov.il בכתובת:

 . http://maya.tase.ilבכתובת: 

 ההצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה. .7.3

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה  .7.4

 )ככל שיהיו(.

בעלות, כך שכתב כתב הצבעה של בעל מניות שאינו רשום יימסר לחברה בצירוף אישור ה .7.5

 ההצבעה יגיע למשרד החברה לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות ימסור לחברה את כתב ההצבעה או ישלח לה אותו  .7.6

בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת זהות או צילום של דרכונו או צילום תעודת התאגדות, כך 

 ע למשרדה הרשום של החברה עד ארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה.שכתב ההצבעה יגי

http://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.il/
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בעל מניות רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתו של  .7.7

מזכיר החברה, או עובד אחר שמונה לעניין זה, ולמשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו 

 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. 24עד 

 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה.   .7.8

המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה  .7.9

 להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

 לעיל. 7.6-ו 7.5הצבעה לחברה הינו כאמור בתתי סעיפים  המועד האחרון להמצאת כתבי .7.10

י העמדה חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתב .7.11

)ככל שיהיו( באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו 

ובלבד רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, 

 שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. 

מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה  בעל .7.12

שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי 

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

זיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר בעל מניות אחד או יותר המח .7.13

מסך כל זכויות ההצבעה בחברה וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה 

לחוק החברות, זכאי לעיין  268שאינן מוחזקות בידי בעל בשליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 

ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה,  בכתבי הצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת

 לתקנות ההצבעה. 10כמפורט בתקנה 

 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית .8

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה  .8.1

כתב האלקטרונית כהגדרתה בתקנות ההצבעה, ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה )"

 "(. בעה האלקטרוניההצ

כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה  .8.2

מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל מחזיק מניות לא רשום להצביע במערכת ההצבעה 

 .  https://votes.isa.gov.ilהאלקטרונית. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית: 

)היינו,  שעות לפני מועד האסיפה 6תסתיים ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית  .8.3

( אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה 09:00, בשעה 2021בדצמבר,  30, 'הביום 

עד למועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול 

באמצעות המערכת אחרי מועד זה. הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו 

המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב כמאוחרת 

 להצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני.

https://votes.isa.gov.il/
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 ידי בעל מניה-שא על סדר היום עלמועד אחרון להכללת נו .9

)ב( לחוק החברות לכלול נושא על סדר היום 66המועד האחרון להמצאת בקשה מאת בעל מניה לפי סעיף 

ייתכן שיהיו  יצוין כי ככל שתוגש בקשה, ( ימים לאחר זימון האסיפה.7של האסיפה הינו עד שבעה )

לסדר היום או הוספת הודעת עמדה, ויהיה ניתן לעיין שינויים בסדר יום האסיפה, לרבות הוספת נושא 

 בסדר היום העדכני ובהודעת העמדה בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

 עיון במסמכים .10

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין בדוח זה וביתר המסמכים הנוגעים להחלטות המוצעות שעל סדר 

-9:00ה', בין השעות -תקווה, בימים א'-פתח, 49היום, בכפוף לכל דין, במשרדי החברה ברח' הסיבים 

וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת  03-6752499, בתיאום מוקדם בטלפון: 16:00

http://www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובת :http://maya.tase.il . 

 נציג החברה לטיפול בדוח המיידי .11

נציג החברה לעניין הטיפול בדו"ח זה הינו מר מיכאל אבנר, סמנכ"ל בכיר, יועץ משפטי ראשי ומזכיר 

 .03-6752279, פקס': 03-6752499 , פתח תקוה, טל':49החברה, שכתובת משרדו הינה הסיבים 

 

 בכבוד רב,

 שטראוס גרופ בע"מ

 

 

 .2021בנובמבר,  25: תאריך החתימה

  מיכאל אבנר, סמנכ"ל בכיר, יועץ משפטי ראשי ומזכיר החברה שם החותמים: 

 נועה הרמן שיפריס, יועצת משפטית שוק ההון וממשל תאגידי. 

 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.il/

