
"( החברה"להלן: )  בע"מ טוגדר פארמה

"התקנות"( להלן: )  2005-כתב הצבעה על פי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו

 חלק ראשון 
. בע"מ  טוגדר פארמה : שם החברה .1

מחזיקי כתבי אופציה )סדרה  של    מיוחדת   אסיפה כללית  :המועד והמקום לכינוסה  ,האסיפהסוג   .2

-לחוק החברות, תשנ"ט  350שינוי תנאי כתבי האופציה לפי סעיף  ר הסדר לורה לאיש( של החב6

 . "(חוק החברות)"  1999

במשרדי פרל כהן צדק לצר ברץ, דרך מנחם    15:15, בשעה  2019    באוגוסט  28  ביוםהאסיפה תתכנס  

 . אביב-, תל53, מגדל עזריאלי שרונה, קומה 121בגין 

 . 9201 באוגוסט 8 :המועד הקובע .3

אותו  והיא תערך ב   , עה אחת לאחר האסיפה המקוריתבש דחה  יפה הכללית היא תאסיה ה ח דית  םא

המקום. 

   :זה להצבעה באמצעות כתב הצבעה ניםאשר נית הנושא שעל סדר היום .4

לחוק החברות, לפיו תוארך תקופת המימוש של כתבי אופציה    350אישורו של הסדר, על פי סעיף  

עד  6רה  )סד יו,  ל(כול)  2020בפברואר    27ליום  (  ח ש"  7-לפחת מחיר המימוש  וכן  למניה,  10  לףח 

 . ש"ח למניה

 : נוסח המלא של ההחלטות המוצעותן בי עיהמקום והשעות שניתן ל .5

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע''מ שבהם ניתן למצוא  

נוסח בסע  את  כמשמעותו  ההצבעה  הינ  87יף  כתב  החברות,  של  ד כם  לחוק  ההפצה  אתר  לקמן: 

 http://www.maya.tase.co.il; אתר הבורסה: http://www.magna.isa.gov.il: רשות ניירות ערך

ת.ד.  ,  קלון, אש1התעשיה  רח'  וכן במשרדי החברה, בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש,  

 . 08-6721601  טל' גד, מתחם יובל  12

הרוב הנדרש: .6

לאישור   .6.1 הנדרש  שנוש ההרוב  סדר א  האסיפהיו   על  של  בהתאם מה  הדרוש  הרוב  הינו   ,

 שיתקיים אחד מאלה:  ובלבדות רבלחוק הח 275להוראות סעיף 

ייכל (1) הכללית  באסיפה  הרוב  קולות  קולות  במניין  מכלל  רוב  כתבי  מחזיקי  לו 

ענין אישי באי  האופציה ה; במנייןשור העסקה, המשתתפים בהצבעשאינם בעלי 

של   הקולות  כ מחז כלל  קולות    האופציה  תבייקי  בחשבון  יובאו  לא  האמורים 

 הנמנעים; 

מקר (2) המתנגדים  קולות  לא  הא  האופציה  יקימחז  ב סך  )א(  משנה  בפסקת  מורים 

 צבעה בחברה.של שני אחוזים מכלל זכויות ההעלה על שיעור 

על סדר יום  לעיל, הרוב הנדרש לאישור הנושא ש  6.1בנוסף לרוב הנדרש המתואר בסעיף   .6.2

מספרם )ט( לחוק החברות, שהינו רוב  350דרוש בהתאם לסעיף  הרוב הגם  האסיפה הינו  

המשתתפי הנמנ)בעה  בהצ  םשל  המיוצג    (עיםלמעט  הערך  של  רבעים  שלושה  יחד  שבידם 

 . בהצבעה
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ע כפוף גם לאישור  )ט( לחוק החברות, אישור ההסדר המוצ350אם לסעיף  יובהר, כי בהת .6.3

כתבי מחזיקי  )סדרה    אסיפת  החב6אופציה  של  זומנה    רה,(  זו,  אשר  לאסיפה  במקביל 

 . לוד-מרכזולאישורו של בית המשפט המחוזי  

לכנ .6.4 ני  זה,  מועדון    מחזיק אחד מבעלי השליטה בחברה,  ו  , דירקטורמנכ"לרכה,  סים ב מר 

ו  11,110,800 )סדרה    60,000  -מניות,  אופציה  מנכ"ל  ג  מר  (;6כתבי  דירקטור,  עטיה,  יא 

-ו  ניותמ   12,239,140ה בחברה, מחזיק  השליט   עליבחברת בת של החברה ואחד מב משותף  

ברת בת  ותף בחל משמנכ"סקי, דירקטור,  ; ומר ניר סוסינ(8כתבי אופציה )סדרה    100,000

השל מבעלי  ואחד  החברה  מחזיק  של  אופציה    100,000-ו  מניות  8,918,903יטה,  כתבי 

 . (8)סדרה 

שעל  הנושא  ש לאישור  נדרהשליטה יקנה להם את הרוב ה אין שיעור החזקותיהם של בעלי  

 . סדר היום

 :תוקף כתב ההצבעה .7

ת יהיה  ההצבעה  צורףלכתב  אם  רק  בעלות  ל  וקף  אישור  השל  ו  כתב  מי    אופציהמחזיק  )קרי, 

  כתבי האופציה בין    יםנכלל  ואותם כתבי אופציהאצל חבר בורסה    הרשומים כתבי אופציותו  שלזכ

או אם נשלח לחברה אישור  (,  ישומיםלר  ברהעל שם הח  האופציהכתבי    מחזיקיבמרשם    יםומהרש

 . להלן  8כמפורט בסעיף  תבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוני

 המערכת  ונית ומועד נעילתקטרהאלה ערכת ההצבעמ באמצעות הצבעה .8

כתבי האופציההמחזיקים  (  6)סדרה    אופציה  מחזיקי    להצביע זכאים  הקובע,    ועד במ   בכתבי 

ערך  ת  רולחוק ניי  2ק ז'לפר  עלת לפי סימן ב'קטרונית הפואלה  עהעות מערכת ההצביפה באמצבאס

האלקטרוניתמערכת  ") הינה"(  ההצבעה  האלקטרונית  ההצבעה  מערכת  :  כתובת 

https://votes.isa.gov.il . 

ההצבעה    .("תכ ערמועד נעילת המ") נוס האסיפה  שעות לפני מועד כי (  6)ש  ההצבעה תתאפשר עד ש

תהא ניתנתלקטרונית  לבי   היה  או  מל  טולשינוי  נעעד  לשנותה  ליועד  ניתן  יהיה  ולא  המערכת  ת 

 .באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית אחרי מועד זה 

כתבי   האלקטרונית,המצביע    אופציהמחזיק  ההצבעה  מערכת  להמציא    באמצעות  נדרש  אינו 

 .  לן המפורט לעי לות באופ לחברה אישור בע 

עה  הוד בע בקוה   ים של המועדהריבצ  12:00השעה  יע עד  י להוד רשום רשא  לא  אופציה  יתבכ  קמחזי

 . תב לחבר הבורסה, כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאיםבכ

ת הזכאים ואשר מקבלים  הכלולים ברשימ  אופציהכתבי    ימחזיק מד  עביר, לכל אחחבר הבורסה י

א דואר  באמצעות  הודעות  הבורסה  מערכות  ב  אוי  נ לקטרומחבר  המקושרות  התאמצעות  קשרות 

רכת האלקטרונית, בין היתר קוד  מעצבעה בשם הל  יםת הפרטים הנדרשה, אלמחשב חבר הבורס

 .גישה לצורך ההצבעה במערכת

 מען למסירת כתבי הצבעה:  .9

 . 08-6721601  , טל' גד, מתחם יובל  12ת.ד.  ,קלון, אש1התעשיה רח'  , החברהמשרדי 

להמ האחרון  שלה   אתצהמועד  עמדה  או   ודעות  כתבי  )סדרה  מחזיק  עד    החברה  של  (6פציה  הינו 

מועד הא  יומיים הודצלהמ  חרוןוהמועד הא  סיפהלפני  את    עות עמדה מטעם החברה שתכלולאת 

 .לפני מועד האסיפה   יום אחדעמדת הדירקטוריון הינו עד  
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 העמדה: בהם מצויים כתבי ההצבעה והודעותת הכתובו .10

הה הרשפצאתר  של  לה  ערך:ניות  "  agna.isa.gov.ilwww.m  ירות  ההפצה)"להלן:  ושל  אתר   )"
 ..o.iltase.cwww.maya  הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע''מ:

  ביקשהבורסה או במשלוח בדואר, אם    בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר

  רשאי להורותא רשום  ל מניות למסוים. בע חשבון ניירות ערך  זאת, ובקשה לענין זה תינתן מראש ל

    שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

מניות   רשובעל  ללא  זכאי  הם  כתב  לנוסח  קישורית  תמורה  בלא  אלקטרוני  בדואר    הצבעה קבל 

  ם כן ק במניותיו, אלא אאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיוהודעות העמדה באתר ההפצה, מ

הבהודי לחבר  כיע  כתבי   ורסה  לקבל  מעוניין  שהוא  או  כאמור  קישורית  לקבל  מעוניין  הוא    אין 

 תבי ההצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות העמדה. לענין כ   הודעתוהצבעה בדואר תמורת תשלום; 

 :בכתבי הצבעה עיון .11

יו  יותר  חוזים או  ור המהווה חמישה א תר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעבעל מניות אחד או 

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

כתבי  לחוק החברות, זכאי לעיין ב  268חברה כהגדרתו בסעיף  השליטה בי בעל  ביד שאינן מוחזקות  

 ת.  לתקנו  10ההצבעה כמפורט בתקנה  

 שינויים בסדר יום האסיפה: .12

  ים שעל סדר היום של האסיפה, לרבות הוספתם בנושאנו שינוייזה, ייתכ ר פרסום כתב הצבעה לאח

יה עמדה.  הודעות  להתפרסם  ועשויות  היום  לסדר  ניתנושאים  לעיין  יה  העדכני ן  היום    בסדר 

בדיווחי   שהתפרסמו  עמדה  בובהודעות  כאמור,  שינויים  ויהיו  ככל  ובאתרהחברה,  ההפצה    אתר 

 סה, כמפורט לעיל. האינטרנט של הבור

שינ  ברה תחליטבמידה שהח יומה של האסיפה, תפרסם החברה הודעהעל    וי הנושאים שעל סדר 

 ליום פרסום ההודעה המתוקנת כאמור.   מתוקן עדהצבעה מתוקנת לזימון אסיפה כללית זו וכתב  

 : עהביטול כתב ההצב .13

ללית,  ד כינוס האסיפה הכשעות לפני מוע  24רשאי, עד    החברה  ( של6מחזיק כתבי אופציה )סדרה  

של החברה, ולאחר שיוכיח את זכותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או  הרשום    ות למשרדהלפנ

  ר הבעלות שלו, או לבטל את הצבעתו.הצבעה ואישואת כתב הלמשוך    נה לעניין זה,מו עובד אחר ש

 רק במהלך האסיפה הכללית.  כאמור, יהא בעל המניות רשאי להצביעעשה 

 

 סדר היום ושלגביו ניתן להצביע ושא שעללגבי כל נן הצבעתו ניות יציין את אופבעל מ 

 באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.  
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 ני שחלק 
 

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

 .בע"מ טוגדר פארמה: שם החברה
החברה כתמען  ומשלוח  )למסירה  הצבעה(:  :  אש1התעשיה  בי  מתחם12ת.ד.  ,  קלון,  טל'  גדיובל    ,   ,  -08

6721601 . 
 . 520039348: מס' החברה

 . 15:51, בשעה 9201 באוגוסט 28ם יו :מועד האסיפה
 .מיוחדת: אסיפה כללית סוג האסיפה

ם )א  9201  באוגוסט  8בע"מ שיחול ביום    אביב-ות ערך בתלמסחר בבורסה לניירם היו: סוף  המועד הקובע
 . למועד זה(לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם 

 :(6רה סדמחזיק כתבי האופציה )פרטי 
 ____________  :(6פציה )סדרה מחזיק כתבי האושם 
 __ _____זהות: __________ מס'

 : שראליתתעודת זהות י (6ה למחזיק כתבי האופציה )סדראם אין 
 ________________  כון:מס' דר

 __________  המדינה שבה הוצא:
 ___ בתוקף עד: _____________ 

 :הוא תאגיד (6ופציה )סדרה מחזיק כתבי האאם 
 ______________ _ מס' תאגיד:

 __________  גדות:מדינת ההתא             
 

 צבעההה אופן
 הנושא שעל סדר היום

 1צבעה אופן הה

  275עד  272-ו 255 פיםר עסקה לפי סעילעניין אישו
ה אינו רוב  לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישור

האם   –א 267מדיניות תגמול לפי סעיף  רגיל, או 
חלטה, נושא  ישי בהן א אתה בעל שליטה, בעל עניי

 2מוסדי משרה בכירה או משקיע 
 לא כן* נמנע נגד בעד  

סעיף איש פי  על  הסדר,  של  לחוק    350  ורו 
תק תוארך  לפיו  של    ופת החברות,  המימוש 

בפברואר    27( עד ליום  6כתבי אופציה )סדרה  
ל)כולל(  2020 המימוש  מחיר  יופחת  וכן   ,-7  

 ש"ח למניה.   10ה חלף ח למניש"

   

  

 
 

            
 חתימה        תאריך 

 
 

ב הצבעה זה תקף רק  כת -(( 1)177בורסה )לפי סעיף    חבר  קים במניות באמצעותחזיהמ (6תבי אופציה )סדרה  כלבעלי  
 .בצירוף אישור בעלות

 
 כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות. - ברהחהלבעלי מניות הרשומים במרשם 

 
 

 
 פירוט 

 זה להלן: מהות עניין את ט לפרשעל סדר היום, יש  ותלטהינך בעל עניין אישי באישור ההחו במידה

______________________________________________________________ ____________ 

 _____________________ _ ____________________________________________________ 

__________________________ ______________________________ __________________ 

 
 
 

            
 חתימה        תאריך  

 
 * פרט )בעמוד הבא( 

 ושא. מון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נאי סי  1
 א תבוא במניין.שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו ל   וה אזבעל מניות שלא ימלא טור  2


