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טוגדר פארמה בע"מ 
"( החברה)"

לכבוד  לכבוד  
"( הבורסה)" הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רשות ניירות ערך 

 באמצעות המגנ"א  באמצעות המגנ"א 

ג.א.נ.,

חריגה ודוח הקצאה פרטית  ומיוחדתדו"ח מיידי על כינוס אסיפה כללית  הנדון:

"(, הוראות תקנות ניירות ערך )דוחות  חוק החברות"להלן: ) 1999- להוראות חוק החברות, התשנ"טבהתאם 

הוראות תקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של  , "(דוחותהתקנות "להלן: ) 1970 - לם(, תש"יתקופתיים ומיידי

הודעה תקנות החברות )הוראות  ,  "(תקנות הצעה פרטית"להלן:  )  2000-"סניירות ערך בחברה רשומה(, התש

והוראות    "(תקנות האסיפות"להלן:  )   2000-(, התש''סעל אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית  ומודעה

תקנות עסקה עם בעל  )להלן: "   2001- תקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(, תשס"א

כללית  "(שליטה אסיפה  זימון  בדבר  הודעה  בזאת  ניתנת  אשר    דתומיוח,  החברה,  של  המניות  בעלי  של 

,  מגדל עזריאלי שרונהמשרדי פרל כהן צדק לצר ברץ,  ב  15:00בשעה  ,  2021  בספטמבר  12  ,'א  תתקיים ביום

 . "(האסיפה" להלן: ) אביב-תל ,53קומה 

האסיפה:  םיונושאים על סדר  .1

ו "(, לפי דמרי )להלן: "  השקעות בע"מ  של החברה עם חברת י.ח דמרי הסכם השקעה    אישור 1.1

מניות  13,118,478סך של    לדמרי  ווקצי ובתמורה  מיליון ש"ח    15שקיע דמרי בחברה סך של  ת

החברה  של  אופציה    10,800,000וכן    רגילות  החברה  ( 11סדרה  )כתבי  "  של  הסכם  )להלן: 

   .להלן 2.1בסעיף תנאים המפורטים ובהשקעה תנאי הסכם הל  , בהתאם"(ההשקעה

)להלן:   "מבע  השקעות  דמרי.ח  יהסכם ההשקעה של החברה עם  ישור  א "  ההחלטה:נוסח  

10,800,000  -מניות רגילות של החברה ו  13,118,478  לדמרי  "דמרי"( במסגרתו תקצה החברה

בתמורה   ( של החברה הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה 11כתבי אופציה )סדרה  

 " מיליון ש"ח  15לסך של 

מניות רגילות ללא ערך נקוב  40,000,000- מוצע להגדיל את הון המניות הרשום של החברה ב 1.2

140,000,000נו  . נכון למועד הדוח הונה הרשום של החברה הי ולתקן את תקנון החברה בהתאם

מניות רגילות ללא ערך נקוב, כך שלאחר ביצוע ההגדלה יהיה הון המניות הרשום של החברה  

 מניות רגילות ללא ערך נקוב.  180,000,000

לתקנון החברה יימחק ובמקומו    4.1בכפוף לאישור הגדלת ההון הרשום כמפורט לעיל, סעיף  

מניות  ם מיליון(  שמונימאה ו)  180,000,000  המשפט הבא: "ההון הרשום של החברה הינו  יבוא

 ". )" המניות הרגילותלהלן: "(רגילות ללא ערך נקוב 

נוסח התקנון המתוקן של החברה המובא לאישור האסיפה הכללית, בנוסחו המחייב, בסימון 

  לדוח זה.  נספח א'מהדורות לעומת הנוסח הקיים, מצ"ב כ

מניות  0,000,00081 -ל  ההון הרשום של החברה"לאשר את הגדלת : נוסח ההחלטה המוצעת

 ם".תקנון החברה בהתא את תקן לו ללא ערך נקוברגילות 
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  למנות אתמוצע  ,   להלן  2.1בכפוף לאישור הסכם ההשקעה והסכם ההלוואה כמתואר בסעיף   1.3

החל ממועד אישור האסיפה ועד למועד    לכהן כדירקטור רגיל בחברה  דורון דוד אינטרטור  ה"ה

ב)א( לחוק החברות  224העתק הצהרת הדירקטורים בהתאם לסעיף  האסיפה השנתית הבאה.  

 . להלן  .22לדוח זה. לפרטים נוספים ראו סעיף  ב'נספח רצ"ב כ

ההחלטה: ה"ה    נוסח  של  מינוי  את  אינטרטורד"לאשר  דוד  בחברה  ורון  כדירקטור   לכהן 

 ו." ולאשר את תנאי התגמול של 

הלוואות   1.4 שתי  המרת  ניסים  שהעמידו  אישור  ומר  עטיה  גיא  מר  ברכה,  ניסים  מר  לחברה 

)להלן: " מיליון ש"ח ללא    4.49בסך של    ,  "(השליטה   בעליסוסינסקי, בעל השליטה בחברה 

  2020בדצמבר    31מיליון ש"ח הכוללת בתוכה ריבית צבורה ליום    1.5ריבית והצמדה ובסך של  

החברה   4,301,176  -ל של  רגילות  )סדרה    4,301,176וכן    מניות  אופציה  הניתנים    ,(11כתבי 

כין מעריך שווי  חוות דעת הוגנות שהבהתאם ל  מניות רגילות של החברה,   4,301,176  -למימוש ל

"(, כאמור  חוות דעת הוגנות)להלן: "'  ג כנספח  המצורפת לדוח זימון זה    לדירקטוריון החברה,

 להלן.  2.3בסעיף 

  4.49בסך של לחברה ה  טבעלי השלישהעמידו  "אישור המרת שתי הלוואות  נוסח ההחלטה: 

בתוכה ריבית צבורה ליום מיליון ש"ח הכוללת  1.5מיליון ש"ח ללא ריבית והצמדה ובסך של 

החברה  4,301,176- ל  2020בדצמבר    31 של  רגילות  ל  מניות  אופציה    4,301,176  - וכן  כתבי 

 ."בחוות דעת הוגנת, בהתאם לאמור  (11)סדרה 

 :פירוט הנושאים על סדר יום האסיפה .2

מניות    13,118,478  במסגרתו תקצה החברה לדמרישל החברה עם דמרי    אישור הסכם ההשקעה .2.1

( של החברה הניתנים למימוש למניות  11כתבי אופציה )סדרה    10,800,000  -רגילות של החברה ו

 . מיליון ש"ח 15בתמורה לסך של רגילות של החברה 

 ת הניצע .2.1.1

הינ  תהניצע זה  דוח  בע"מבמסגרת  השקעות  דמרי  י.ח  חברת  "  ה  או  הניצעת)להלן:   "

  2021ביולי    26ביום    עם החברהי, אשר התקשרה  גאל דמרמר י  , חברה בשליטת"(דמרי"

עם ה"ה ניסים ברכה, גיא עטיה    והסכם הלוואה. כמו כן, התקשרה דמרי  השקעהההסכם  ב

  בעלי   הסכם)להלן: "  בהסכם בעלי מניות"(  השליטה  בעליוניר סוסינסקי )להלן ביחד: "

   ."(המניות

( לחוק  5)270בסעיף    זהנח  ומ  צד מעוניין כהגדרת  האינ   תהניצענכון למועד זה,  יצוין, כי  

 . צד מעוניין, אולם כתוצאה מהקצאה זו תהפוך הניצעת להחברות

 הסכם ההשקעה  .2.1.2

בתמורה    ש"ח  15,000,000סך של    במסגרת הסכם ההשקעה, תשקיע הניצעת בחברה .א

  מיליון ש"ח   80מניות רגילות של החברה, לפי שווי חברה של    13,118,478להקצאת  

כתבי אופציה )סדרה    10,800,000כמו כן, יוקצו לניצעת    .ש"ח למניה(  1.14-)דהינו כ

 ללא תמורה.הקיימים במחזור, ( של החברה 11
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ון ש"ח, לפי  מילי 80מתחת לשווי של אל יירד בבורסה החברה השוק של ככל ששווי  .ב

, קרי מחיר המניה הממוצע  להשלמת העסקהימי המסחר הקודמים    7ממוצע של  

ש"ח למניה, תהיה הניצעת זכאית להקצאת מניות נוספות עד    1.14יירד ממחיר של  

לניצעת יוקצו  כמו כן,  "(.  ט' מניות הראצמיליון ש"ח )להלן: "  15לשווי ההשקעה של  

)סדרה   אופציה  בשיע11כתבי  נוספים  של  (  ש  90%ור  הראצ'ט    .נהוקצתממניות 

הסופי    הרכבדיווח מיידי שיפרט את ה  החברה  תפרסםבסמוך לפני השלמת העסקה,  

לניצעת ההקצאות  אופציה  של  וכתבי  ראצ'ט  מניות  להקצות  צורך  שיהיה  ככל   ,

רד מסך של  יהמחיר האפקטיבי למניה לא י בכל מקרה,  יצוין כי  .  ( נוספים11)סדרה  

 למניה. אגורות  30

אנטי  .ג מנגנון  כולל  שדילול במסגרתו  -הסכם ההשקעה  מניות    נהוקצתיכול  לניצעת 

מניות    נוספות הקצאת  תשלים  והחברה  בע"מ  במידה  לביטוח  חברה  להכשרה 

-2021,  2021במרס    10  -ו   2019-01-056815,  2019ביוני    10)דיווחים מיידיים מהימים  

יות לשעבר בקנאבליס בע"מ, חברת  ( ולבעל מנ, הנכללים על דרך ההפניה01-030483

, הנכלל על דרך  2021-01-003000,  2021בינואר    7בת של החברה )דיווח מיידי מיום  

ובמידה וימומשו אופציות לא רשומות למניה אשר קיימות נכון למועד זה    (ההפניה

" )להלן:  החברה  של  המיידיים  ובדיווחיה  החברה  שאינם  בהון  הערך  ניירות 

ניירות הערך שאינם    נהוקצתמקרה ש  בכל  .1"( מדללים בגין  על ידי החברה מניות 

נוספות   מניות  לניצעת  החברה  תקצה  למדללים  למניה    30-בתמורה  כך  אגורות 

ששיעור אחזקותיה של הניצעת בהון המניות המונפק והנפרע של החברה יהיה שווה   

דוח    לשיעור אחזקותיו של המשקיע כפי שהיה במועד השלמת עסקת ההשקעה לפי

מדללים שאינם  הערך  ניירות  מוקצים  היו  לא  אילו  "  זימון,  המניות  )להלן: 

תנאי להקצאת המניות הנוספות הינו קבלת אישור הבורסה לרישומן  "(.  הנוספות

הנוספות.   ולמסחר של המניות  כן, במידה  לניצעת המניות הנוספות,    נה וקצתכמו 

)סדרה   אופציה  כתבי  גם  לניצעת  ל11יוקצו  השווה  בכמות  המניות    90%  - (  מסך 

"(. לאחר  ( הנוספים11אופציה )סדרה    כתביהנוספות שזכאית להן הניצעת )להלן: "

דילול  -במסגרת מנגנון האנטי   נהוקצת( מהמחזור,  11פקיעת כתבי האופציה )סדרה  

 המניות הנוספות בלבד.

ניתן להקצות את המניות הנוספות, או שלא התקבל אישור הבורסה  יהיה  לא  וככל   .ד

המניות   למכפלת  בסך השווה  במזומן  הניצעת  תפוצה  הנוספות,  להקצאת המניות 

ניתן להקצות במחיר הסגירה הממוצע של המניה ב  ימי המסחר    7-הנוספות שלא 

לעדי, שלא להשקיע  יצוין, כי הניצעת רשאית, לשיקול דעתה הב  שקדמו להקצאה.

 את המחיר המזערי כאמור ולא לקבל את המניות הנוספות.

)סדרה   .ה וכתבי האופציה  הנוספות  יאוחר  11הקצאת המניות  לא  הנוספים תבוצע   )

המועדים:    מהמוקדם זכאות    21מבין  חלה  שבו  הקלאנדרי  הרבעון  מתום  ימים 

ם או יום אחד לפני  ( הנוספי11הניצעת למניות הנוספות ו/או כתבי האופציה )סדרה 

באסיפה   להשתתפות  ו/או  ידי החברה  על  דיבידנד  לחלוקת  שנקבע  הקובע  המועד 

 כללית שזימנה החברה.

 
המרת ההלוואות שהעמידו    בגין   השליטה   לבעלי   ויקצו  שיכול  הערך   ניירות  נכללים  לא  מדללים  שאינם  הערך  ניירות  במסגרת  1

 . הכללית לאסיפה  ובכפוףלהלן   2.3בעבר לחברה, כמפורט בסעיף 
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מעל    יהיה   ימי מסחר רצופים   7במשך    הסגירה הממוצע של מניית החברה  ושערככל   .ו

)סדרה    1.8  -ל האופציה  כתבי  את  לממש  חייבת  תהיה  הניצעת  שיהיו  11ש"ח,   )

 בבעלותה. 

מניות רגילות    1,881,400  -בלמועד החתימה על הסכם ההשקעה, החזיק דמרי    נכון .ז

 של החברה. 

לפרטים נוספים אודות הסכם ההשקעה ולפרטים אודות הסכם ההלוואה והסכם   .ח

)מספר אסמכתא:   2021ביולי    27בעלי המניות, ראו דיווח מיידי של החברה מיום  

"(. הסכם ההלוואה  דיווח העסקהההפניה )להלן: "(, הנכלל על דרך  2021-01-123102

 והסכם בעלי המניות כפופים להשלמת הסכם ההשקעה. 

ההצבעה  .2.1.3 מזכויות  יהוו  שהם  באחוזים  והשיעור  כמותם  המוצעים,  הערך  ניירות  תנאי 
 ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא 

, בהערכה לפיה  תלהקצות לניצע , מוצע  הסכם ההשקעה עם הניצעתכחלק מתנאי   (1)

מניות רגילות של    13,118,478  סך של  מיליון ש"ח,  80שווי החברה יהיה לפחות  

  ה אופציכתבי    10,800,000"( וכן המניות המוצעות: "זה  2.1 החברה )להלן בסעיף

החברה  (11)סדרה   בסעיף    של  "  2.1)להלן  האופציהזה:    "(יםהמוצע  כתבי 

ל  יםהניתנ החברה  10,800,000  -למימוש  של  רגילות  זה:    מניות  בסעיף  )להלן 

 . "(מניות המימוש"

שם   (2) על  יירשמו  המימוש  ומניות  המוצעים  האופציה  כתבי  המוצעות,  המניות 

 "(.החברה לרישומיםמזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ )להלן: "

שבמחזור.    (11תנאי כתבי האופציה המוצעים זהים לתנאי כתבי אופציה )סדרה   (3)

התאמות הקיימות  ה(, לרבות  11לפרטים נוספים אודות כתבי האופציה )סדרה  

(,  2021-01-105408)  2021ביוני    22לכתבי האופציה כאמור, ראו דיווח מיידי מיום  

 הנכלל על דרך ההפניה. 

(  11מחיר הסגירה של כתב אופציה )סדרה  , עמד  2021באוגוסט    3יום המסחר של יום    בסוף .2.1.4

בהינתן שהמחיר  ש"ח.    1.16הסגירה של מניית החברה עמד על    ש"ח ומחיר  0.15ד על  עמ

  80-ש"ח )בכפוף לכך ששווי השוק של החברה לא יירד מ   1.14למניה במסגרת העסקה הינו 

בסעיף   כמפורט  ש"ח  האפקטיבי  לעיל(,    ב2.1.2מיליון  הסכם המחיר  במסגרת  למניה 

   .ש"ח 1.01הינו השקעה 

כמות  טבלה    ן להל .2.1.5 את  המוצעתהמסכמת  המוצעים  המניות  האופציה  שיעור  וכתבי   ,

ההקצאה    לפני המונפק והנפרע של החברה   האחוזים שתהוונה מזכויות ההצבעה ומההון

 : לעיל ב2.1.2בכפוף לאמור בסעיף  2וכן בדילול מלא 

 
ההקצאה  (  1)  כמפורט להלן:   יצוין, כי הנתונים כאמור אינם כוללים הקצאות פרטיות בחברה שטרם הושלמו נכון למועד דוח זה   2

)2.2וגיא עטיה חלף הלוואות שהעמידו לטובת החברה, כמפורט בסעיף    סוסינסקי   נירלה"ה ניסים ברכה,   "ר  ליוההקצאה  (  2; 
  2021  ביולי   13  מיום   מהותית  פרטית  הקצאה  ודוח  מיוחדת   כללית  אסיפה  זימון  דוח  במסגרת   דנינו  יוחנן  מר ,  החברה  דירקטוריון 

  מיידיים"מ )דיווחים  בע  לביטוח   חברה  להכשרהמניות    הקצאת  (3; )ההפניה  דרך  על  הנכלל(,  2021-01-116571:  אסמכתא)מס'  
  פוטנציאלית  הקצאה (  4(; )ההפניה  דרך   על  הנכללים,  2021-01-030483,  2021  במרס  10  -ו  2019-01-056815,  2019  ביוני  10  מהימים

 דרך  על  הנכלל,  2021-01-003000,  2021  בינואר  7מניות לשעבר בקנאבליס בע"מ, חברת בת של החברה )דיווח מיידי מיום    לבעל
     (ההפניה
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 כמות  
שיעור מההון  

המונפק והנפרע  
 ההקצאה  לפני

שיעור מההון המונפק  
ההקצאה   לפניוהנפרע 

 בדילול מלא 

זכויות בהון  
 לפניובהצבעה 

 ההקצאה 

זכויות בהון  
 לפניובהצבעה 

ההקצאה בדילול  
 מלא

המניות  
 19.64 15.79 19.64 15.79 13,118,478 המוצעות 

כתבי האופציה  
)ככל   המוצעים

 וימומשו( 
10,800,000 11.5 8.87 11.5 8.87 

סמוך    תלניצע  ויוקצולמסחר בבורסה    יירשמו   וכתבי האופציה המוצעים  המוקצותהמניות   .2.1.6

 .להלן  2.1.13התקיימות כל התנאים המתלים המפורטים בסעיף לאחר 

מכל    יםוחופשי  יםנקי  םכשה  תלניצע  קצויו  כתבי האופציה המוצעיםמניות המוצעות וה .2.1.7

זכויות    אושעבוד, חוב, משכון, עיקול, זכות, עיכבון, היטל, תביעה, אופציה, זכות קדימה  

  להלן  2.1.16של או לטובת צד שלישי, מכל סוג שהוא, למעט המגבלות המפורטות בסעיף  

המניות  .  והתקנות מכוחו 1968-בהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח בנוגע לכללי החסימה

ו המ המוקצות  בהון    ימושמניות  הקיימות  הרגילות  למניות  בזכויותיהן  שוות  תהיינה 

 . החברה

רגילות. הונה    מניות  140,000,000כולל  של החברה    זה, סך הונה הרשום  דוחנכון למועד   .2.1.8

ת ולשאר ההקצאות המפורטות בדוח  לניצע  ההקצאה  כוללוהנפרע של החברה )לא  המונפק  

( תלניצע  ההקצאה  כולל  לאמניות רגילות, ובהנחת דילול מלא )  69,965,218  הינו(  זימון זה

 מניות רגילות.  97,836,923הינו 

על שם   , תרשמנה מניות המימושהמימושככל וכתבי האופציה המוצעים ימומשו למניות   .2.1.9

 . מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ

, תחברה, הכמות ושיעור החזקותיה של הניצעשל ה  והנפרע  להלן פירוט ההון המונפק .2.1.10

וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המו עניין בחברה  ובזכויות נשל בעלי  והנפרע  פק 

 3צבעה בחברה הה

 :לפני ההקצאה (א)

שם  
 מניות המחזיק 

אופציות  
לא 

 סחירות

כתבי  
אופציה  

 ( 10)סדרה 

כתבי  
אופציה  

 ( 11)סדרה 

)סדרה  אג"ח 

 4א'( 
  שיעור החזקה 

 )%( 
שיעור החזקה  

 )%(  )דילול מלא( 
 הצבעה  הון  הצבעה  הון  

ניסים  
 11.75 11.75 16.43 16.43 - - - - 11,495,415 ברכה 

 12.59 12.59 17.6 17.6 - - - - 12,316,063 עטיהגיא 
ניר 

 9.12 9.12 12.75 12.75 - - - - 8,918,903 סוסינסקי 

 2.14 2.14 1.0 1.0 - - - 1,396,914 698,457 יוחנן דנינו 
י.ח דמרי  
השקעות  

 בע"מ 
1,881,400 - - 

- - 
2.69 2.69 1.92 1.92 

 62.48 62.48 49.53 49.53 39,924,000 6,016,100 7,937,300 1,114,534 34,654,980 ציבור

100.0 100.00 100.00 39,924,000 6,016,100 7,937,300 2,511,448 69,965,218 סה''כ 
0 100.00 

 : 5כתבי האופציה המוצעים  המניות המוצעות ושל  לאחר ביצוע ההקצאה של (ב)

 
 . 2ה"ש  ראו  3
 . החברה של מניות 11,406,857 לעד  להמרה ניתנות  חוב אגרות 39,924,000 ולכן  1:3.5 הוא ההמרה יחס  4
 . 2ה"ש  ראו  5
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שם  
 מניות המחזיק 

אופציות  
לא 

 סחירות  

כתבי  
אופציה  

 ( 10)סדרה 

כתבי  
אופציה  

 ( 11)סדרה 

אג"ח  

 6)סדרה א'( 
  שיעור החזקה 

 )%( 
שיעור החזקה )דילול  

 )%(   מלא(

 הצבעה  הון  הצבעה  הון   
ניסים  
 9.44 9.44 13.84 13.84 - - - - 11,495,415 ברכה 

 10.12 10.12 14.82 14.82 - - - - 12,316,063 גיא עטיה
ניר 

 7.33 7.3 10.73 10.73 - - - - 8,918,903 סוסינסקי 

 1.72 1.72 0.84 0.84 - - - 1,396,914 698,457 יוחנן דנינו 
  דמרי.ח י

  השקעות 
 "מ בע

14,999,878 - - 10,800,000 - 18.05 18.05 21.19 21.19 

 50.21 50.21 41.71 41.71 39,924,000 6,016,100 7,937,300 1,114,534 34,654,980 ציבור

 100.00 100.00 100.00 100.00 39,924,000 16,816,100 7,937,300 2,511,448 83,083,696 סה''כ 

של   (ג) ההקצאה  ביצוע  ושל  לאחר  המוצעות  המוצעיםהמניות  האופציה    כתבי 

 : 7כתבי האופציה המוצעים של  םמימושובהנחת 

 

 מניות שם המחזיק 
אופציות  

לא 
 סחירות  

כתבי  
אופציה  
)סדרה  

10) 

כתבי  
אופציה  
)סדרה  

11) 

אג"ח  
)סדרה  

 8א'( 

 שיעור  
 )%(   החזקה

 שיעור החזקה  
 )%(  )דילול מלא( 

 הצבעה  הון  הצבעה  הון   

 9.44 9.44 12.24 12.24 - - - - 11,495,415 ניסים ברכה

 10.12 10.12 13.12 13.12 - - - - 12,316,063 גיא עטיה
ניר 

 7.33 7.3 9.5 9.5 - - - - 8,918,903 סוסינסקי 

 1.72 1.72 0.74 0.74 - - - 1,396,914 698,457 יוחנן דנינו 
י.ח דמרי  
השקעות  

 בע"מ 
25,799,878 - - - - 27.48 27.48 21.19 21.19 

 50.21 20.21 36.91 36.91 39,924,000 6,016,100 7,937,300 1,114,534 34,654,980 ציבור

 100.00 100.00 100.00 100.00 39,924,000 6,016,100 7,937,300 2,511,448 93,883,696 סה''כ 

 הדרך בה נקבעה התמורההתמורה ו .2.1.11

הקצאה נשוא דוח זה, ב דן דירקטוריון החברה ש"ח.  15,000,000התמורה הינה על סך של 

עם הנהלת    במשא ומתן  התמורה נקבעה.  הסכם ההשקעהההתקשרות בוהחליטו לאשר את  

   .החברה

 : להתקשרות בהסכם ההשקעהלהלן תמצית נימוקי דירקטוריון החברה 

מהסכםכספים  המרבית   (א) והכספים  ההשקעה  להסכם    ההלוואה  מהסכם  )הנלווה 

, מה  של מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(ייועדו להזרמה לחשבון נאמנות    ההשקעה( 

 שיחזק באופן משמעותי את איתנות החברה ויקטין משמעותית את חובות החברה.  

 ההתקשרות בהסכם ההשקעה תחזק את מבנה ההון של החברה.  (ב)

, הינו איש עסקים ידוע, בעל ניסיון רב ואמצעים  בניצעתמר דמרי, בעל השליטה   (ג)

העסקי  הניסיון  את  שקל  החברה  דירקטוריון  החברה.  של  החזון  את    לקדם 

והקשרים של מר דמרי אשר יאפשרו את הרחבת תחומי הפעילות של החברה בעתיד  

 וירחיבו את הגישה לשותפים אסטרטגיים נוספים לחברה.

 
 . 4ה"ש  ראו  6
 . 2ה"ש  ראו  7
 . 4ה"ש  ראו  8
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דירקטוריון החברה בחן אלטרנטיבות נוספות לגיוס הכספים הדרושים לפעילות   (ד)

)ויחד עימו הסכם    החברה ולאחר דיון מעמיק, הגיע למסקנה כי הסכם ההשקעה

הוא דרך הפעולה עדיפה על פני האלטרנטיבות שהוצגו בפניו, לרבות גיוס    וואה(ההל

 חוב באמצעות דוח הצעת מדף.

ממחיר   (ה) נמוך  הינו  הפרטית  בהקצאה  למניה  האפקטיבי  שהמחיר  העובדה  חרף 

ידי   על  ההשקעה  הסכם  אישור  למועד  בסמוך  בבורסה  החברה  של  המניה 

כי החברה  דירקטוריון  סבור  האפקטיבי   הדירקטוריון,  בהקצאה   המחיר  למניה 

ידי   על  שמושקעת  הכוללת  התמורה  בסך  בהתחשב  סביר,  הינו    הניצעתהפרטית 

את   לפרוע  החברה  של  האפשרות  חוב(,  באמצעות  וחלקה  הון  באמצעות  )חלקה 

עמה   שתביא  המוסף  והערך  א'(  )סדרה  החוב  אגרות  למחזיקי  התחייבויותיה 

 . מר דמרי בפרטההשקעה בכלל ומעורבותו וניסיונו של 

  בהקצאה   אישי  עניין  להם  שיש  בחברה  משרה  ונושאי  מהותיים  מניות   בעלי   שמות .2.1.12

 האישי  העניין ומהות בתמורה אישי עניין אולדמרי  הפרטית

ונושאי משרה בחברה שיש להם עניין אישי   החברה בדיעה כי אין בעלי מניות מהותיים 

   באישור הסכם ההשקעה.

 המוצעת להצעה מתלים ותנאים אישורים .2.1.13

 לתנאים המתלים המפורטים להלן:כפופה  לפי הסכם ההשקעהההקצאה 

כתבי האופציה   (1) המוצעות,  של המניות  לרישומם למסחר  אישור הבורסה  קבלת 

 המוקצים ומניות המימוש.

ענין   (2) כבעלת  לניצעת  הבריאות  במשרד  רפואי  לקנאביס  היחידה  אישור  קבלת 

  2.2רקטור מטעם הניצעת, כמפורט בסעיף  )כהגדרת המונח בחוק החברות( וכן לדי

 להלן. 

החברה (3) של  המניות  בעלי  אסיפת  אישור  המפורטות    קבלת  ההתקשרויות  לכל 

 : להלן

 . לניצעת בהתאם להסכם ההשקעהההקצאה הפרטית  אישור .א

 להלן(.  2.2אישור מינוי דירקטור מטעם המשקיע )סעיף  .ב

 . להלן(  2.2)סעיף  אישור הענקת גמול לדירקטור מטעם המשקיע .ג

 ככל שנדרש. התחרות רשות אישור  .ד

 מצגי החברה המפורטים בהסכם ההשקעה יהיו נכונים גם למועד ההשלמה. (4)

, לא חל  ההשלמהועד למועד    ההשקעהממועד חתימת הסכם  הצדדים יצהירו כי   (5)

 . ההשקעההסכם שניתנו במסגרת  שינוי מהותי לרעה במצגי מי מהצדדים 

יראו    (,הלןעד למועד הקובע )כהגדרתו ל  לעילהתנאים המתלים המפורטים    התקיימולא  

   בטל ומבוטל.ההשקעה ההסכם  את

 הסכמים  העדר .2.1.14
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  בעל למיטב ידיעת החברה ולאחר בדיקות שקיימה, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין  

לבין מחזיק מניות בחברה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של    ת , בין הניצעפה

בה לזכויות הצבעה  בנוגע  או  בסעי  .החברה  המניות המפורט  בעלי    לעיל   2.1.12  ף הסכם 

 . ייכנס לתוקף במועד השלמת הסכם ההשקעה

הערך  .2.1.15 ניירות  תמורת  נועדה  להשגתם  אשר  היעדים  ויתר  ההשקעה  תכניות  פירוט 

 המוצעים

לפרעון  מרבית את החברה  תשמש  לניצעת  הערך המוקצים  ניירות  החוב    תמורת  אגרות 

א' וכן )סדרה  למטרות  תשמש  (  החברה  הדירקטוריון,   שונות,   את  ידי  על  שייקבעו    כפי 

בהתאם לצרכיה של החברה כפי שיהיו מעת לעת, ובכלל זה למימון פעילותה העסקית של 

 . היה מעת לעתתהחברה בארץ ובחו"ל, כפי ש 

 המוצעים  הערך בניירות פעולה ביצוע הגבלת  או מניעה .2.1.16

 מכוחו  ותקנות ערך ניירות חוק פי על  חסימה

א' עד  15ותקנות ניירות ערך )פרטים לעניין סעיפים    1968-פי חוק ניירות ערך, תשכ"ח  על

, יחולו המגבלות המפורטות להלן על מכירה תוך כדי המסחר  2000  -  ג' לחוק(, תש"ס15

 מניות המימוש:  המניות המוצעות ושל  בבורסה של

ואת  להציע את    ת רשאי  ההיתלא    ת הניצע .א מניות המימוש אשר  המניות המוצעות 

בבורסה   ה ל  נה וקצת המסחר  של    במהלך  תקופה  הקצאת   6במשך  מיום    חודשים 

פי תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו )בסעיף זה    שלא על  ניירות הערך

 ."(תקופת החסימה המוחלטתלהלן: " 

של   .ב תקופה  המו  6במשך  החסימה  תקופת  שלאחר  העוקבים    חלטתהרבעונים 

הטיפטוף)להלן:" הניצע "(תקופת  המסחר    ת רשאי  ה הית לא    ת,  במהלך  להציע 

 : , אלא כמפורט להלןמניות המימושהמניות המוצעות ואת בבורסה את  

שאינה  מימוש  מוצעות או מניות  בכל יום מסחר בבורסה תוצע למכירה כמות מניות   .ג

;  לאותו היוםהשבועות שקדמו    8  -עולה על ממוצע מחזור המסחר היומי במניה ב 

 - או

להציע למכירה בכל רבעון, במהלך המסחר בבורסה, כמות    ת רשאייה  ה ת  ת הניצע .ד

מהון המניות המונפק והנפרע של    1%שלא תעלה על    מימוש  מניות מניות מוצעות או  

 . החברה )מבלי להתחשב בניירות ערך המירים שטרם מומשו או הומרו למניות(

משמעו למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של    -לעניין זה "הון מונפק ונפרע"  

 .ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו

"ר זה  של    -בעון"  לעניין  תקופה  הרבעון    3משמעו  של  ראשיתו  כאשר  חודשים, 

 . הראשון הינה בתום התקופה האמורה לעיל

 מועד ביצוע ההקצאה הפרטית .2.1.17
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ביום העסקים החמישי לאחר המועד הקובע.  יחול  מועד ההשלמה של הסכם ההשקעה 

  2.1.13  בסעיף בו יתקיים אחרון התנאים המתלים המפורטים    המועדהמועד הקובע הינו  

יהיה    לעיל  שלא  )להלן    45- מ  מאוחרובלבד  ההשקעה  הסכם  על  החתימה  ממועד  ימים 

" הקובעולעיל:  את  המועד  לפעם  מפעם  להאריך  דעתו  לשיקול  רשאי  יהיה  המשקיע   .)"

 . 2021באוקטובר  30התקופה עד ליום  

 

 דורון דוד אינטרטור לכהן כדירקטור בחברה ואישור את תנאי התגמול שלו מרמינוי של  .2.2

מנות את  מוצע ל כחלק מהסכם ההשקעה והסכם ההלוואה והסכם בעלי המניות,   .2.2.1

החברה, ממועד    ן בדירקטוריוןכהל   "(מועמדה)להלן: "  מר דורון דוד אינטרטור

 . אישור אסיפה זו עד לאסיפה השנתית הבאה

בדירקטוריון החברהה  רתהצה .2.2.2 לראשונה  לכהן  סעיף  מועמד  להוראות  בהתאם   ,

 לזימון זה.   ב'כנספח  , מצורף ב' לחוק החברות224

 :הדוחותלתקנות    26המועמד בהתאם לאמור בתקנה  אודות להלן פרטים  .2.2.3

אינטרטור דוד  דורון שם:   

רגיל  דירקטור  : תפקיד  

 036730968 מספר זיהוי: 

1985 במרץ 16 תאריך לידה:   

10 הגדי  בית דין: -מען להמצאת כתבי בי  

 ישראלית  נתינות:

 לא חברות בוועדות דירקטוריון: 

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כשירות  
 מקצועית או דירקטור חיצוני מומחה: 

מקצועית  כשירות   

חברה בת, חברה קשורה או  עובד של החברה, 
 של בעל עניין:

 לא

 הטכניון  -  בבנייה פרויקטים  ניהול קורס  השכלה: 

 תפוז .די.אמ אי בחברת  מנהל עיסוקו בחמש השנים האחרונות: 

 אינטר  קאנה  בחברת  מנהל  מנהל

 - תאגידים נוספים בהם הוא משמש כדירקטור: 

  יהפוך אשר,  דמרי יגאל  מר  של משפחה קרוב  בן משפחה של בעל עניין בחברה: 
העסקה    השלמת לאחר בחברה עניין לבעל

 המפורטת בהסכם ההשקעה 

 לא דירקטור בלתי תלוי: 
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  פי  על  ושיפוי  פטור  לכתביהמועמד  זכאי  יהיה,  דמהמוע  של   מינויואישור    במסגרת .2.2.4

בפוליסת    וולהכללת   לזימון  'ד  נספחכ"ב  ומצ   לעת  מעת  בחברה  המקובל  הנוסח

 . כפי שתהיה מעת לעת לדירקטורים ונושאי משרה  הביטוח של החברה

ל .2.2.5 המועמד  זכאי  יהיה  המועמד,  של  מינויו  אישור  הדירקטוריםבמסגרת    גמול 

לסכום   בהתאם  שנתי  וגמול  השתתפות  מגמול  מורכב  אשר  בחברה,  המקובל 

צוני(,  המירבי כמפורט בתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות דירקטור חי

והם    .2000-התש"ס החברה  ודירקטוריון  התגמול  בועדת  אושרו  התגמול  תנאי 

   בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

 

מיליון ש"ח ללא ריבית והצמדה    4.49אישור המרת שתי הלוואות בעלי השליטה בסך של   .2.3

  1,1764,30  -ל  2020בדצמבר    31מיליון ש"ח הכוללת בתוכה ריבית צבורה ליום    1.5ובסך של  

הח של  רגילות   -ל  למימוש  הניתנים(,  11)סדרה    אופציה   כתבי  4,301,176  כןו  ברהמניות 

בהחברה  של  רגילות  מניות  4,301,176 לאמור  בהתאם  הוגנות,  דעת  לדוח    חוות  המצורפת 

    .9' גזימון זה כנספח 

 ים הניצע .2.3.1

סוסינסקי ומר  הניצעים במסגרת הקצאה פרטית זו הינם מר ניסים ברכה, מר ניר  

בחברה  כנושאי משרה ודירקטורים  אשר מכהנים    ,גיא עטיה, בעלי השליטה בחברה

 (. "השליטה בעלי או "  "יםהניצע)להלן: "

 .( לחוק החברות5)270צד מעוניין כהגדרת מונח זה בסעיף   הינםהניצעים 

מזכויות  .2.3.2 יהוו  שהם  באחוזים  והשיעור  כמותם  המוצעים,  הערך  ניירות  תנאי 

 מההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא ההצבעה ו

יוקצו   (1) החברה   4,301,176לניצעים  של  רגילות  "  מניות    המניות)להלן: 

  האופציה   כתבי)להלן: "  (11כתבי אופציה )סדרה    4,301,176וכן    "(ההמרה

ל  ,"(המוקצים למימוש  החברה  4,301,176  -הניתנים  של  רגילות    מניות 

 .    "(לניצעים  המימוש מניות)להלן: "

תהיינה שוות בזכויותיהן למניות    ומניות המימוש לניצעים  ההמרהמניות   (2)

בהון   של  הקיימות  והנפרע  להוראות  המונפק  כפופות  ותהיינה  החברה 

לכל דיבידנד או    תזכאיו תהיינה  אלה  תקנון ההתאגדות של החברה. מניות  

הטבה אחרת, אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתם חל במועד רישומן  

 במרשם בעלי המניות של החברה כדין או לאחריו.  

 
, יודגשעוד    וכי הן אינן תלויות זו בזו.  2.1כי המרת ההלוואות כאמור אינה מהווה חלק מעסקת ההשקעה המפורטת בסעיף    יודגש  9

  רצופים מסחר  ימי 7 במשךהסגירה הממוצע של מניית החברה   ושער  ככל כיכי בעלי השליטה התחייבו במסגרת הסכם ההשקעה 
 .ם( שיהיו בבעלות11לממש את כתבי האופציה )סדרה  חייבים יהיו השליטה  בעלי ש"ח,  1.8 על יעלה
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)סדרה   (3) אופציה  כתבי  לתנאי  זהים  המוקצים  האופציה  כתבי  (  11תנאי 

)סדרה  שבמחזור.   האופציה  כתבי  אודות  נוספים  לרבות  11לפרטים   ,)

  22כתבי האופציה כאמור, ראו דיווח מיידי מיום  התאמות הקיימות לה

 . (, הנכלל על דרך ההפניה2021-01-105408) 2021ביוני 

המסכמת את כמות ניירות הערך, שיעור האחוזים שתהוונה מזכויות  להלן טבלה   .2.3.3

 : 10ההקצאה וכן בדילול מלא  לפניהמונפק והנפרע של החברה  ההצבעה ומההון

 
סך הכל  
מניות  
 רגילות

שיעור מההון  
המונפק והנפרע  

 ההקצאה  לפני

שיעור מההון המונפק  
ההקצאה   לפניוהנפרע 

 בדילול מלא 

זכויות בהון  
 לפניובהצבעה 

 ההקצאה 

זכויות בהון  
 לפניובהצבעה 

ההקצאה בדילול  
 מלא

 2.17 3.11 2.17 3.11 2,309,885 ניסים ברכה 
 0.87 1.25 0.87 1.25 924,649 ניר סוסינסקי 

 1.0 1.44 1.0 1.44 1,066,642 עטיה גיא 

 

 

סך הכל  
כתבי  

אופציה  
 ( 11)סדרה 

שיעור מההון  
המונפק והנפרע  

 ההקצאה  לפני

שיעור מההון המונפק  
ההקצאה   לפניוהנפרע 

 בדילול מלא 

זכויות בהון  
 לפניובהצבעה 

 ההקצאה 

זכויות בהון  
 לפניובהצבעה 

ההקצאה בדילול  
 מלא

 2.17 3.02 2.17 3.02 2,309,885 ניסים ברכה 
 0.87 1.23 0.87 1.23 924,649 ניר סוסינסקי 

 1.0 1.42 1.0 1.42 1,066,642 גיא עטיה 

 

  לניצעים  ויוקצולמסחר בבורסה    יירשמו  וכתבי האופציה המוקצים  מניות ההמרה .2.3.4

,  חריגהה פרטית  אצקסמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין לה

לרישום    ("הבורסהלהלן: ")ובכלל זה אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע''מ  

 .לניצעים ומניות המימוש  , כתבי האופציה המוקציםרהמהלמסחר בה של מניות ה 

ומניות    אופציה המוקצים , כתבי ה רהמהה   מניות בכפוף לקבלת אישור הבורסה,   .2.3.5

מכל שעבוד, חוב, משכון,    יםוחופשי יםנקי   םכשה יםלניצע יוקצו  לניצעים המימוש 

זכויות של או לטובת   אועיקול, זכות, עיכבון, היטל, תביעה, אופציה, זכות קדימה 

בנוגע    להלן 2.1.16צד שלישי, מכל סוג שהוא, למעט המגבלות המפורטות בסעיף  

. מניות  והתקנות מכוחו 1968- בהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח לכללי החסימה 

לניצעים  רהמהה המימוש  הרגילות    ומניות  למניות  בזכויותיהן  שוות  תהיינה 

 . הקיימות בהון החברה

רגילות.    מניות   140,000,000כולל  , סך הונה הרשום של החברה  זה  דוח נכון למועד   .2.3.6

דילול    69,965,218  הינו  והנפרע של החברההונה המונפק   ובהנחת  רגילות,  מניות 

 . 10מניות רגילות  97,836,923( הינו לניצעים  ההקצאה  כולל לאמלא )

לאחר    יירשמו  , כתבי האופציה המוקצים ומניות המימוש לניצעיםרהמהמניות ה .2.3.7

 . מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מעל שם  םהקצאת

 
( ההקצאה  1יצוין, כי הנתונים כאמור אינם כוללים הקצאות פרטיות בחברה שטרם הושלמו נכון למועד דוח זה כמפורט להלן: )  10
סיפה כללית מיוחדת  ( ההקצאה ליו"ר דירקטוריון החברה, מר יוחנן דנינו במסגרת דוח זימון א 2; )לעיל  2.1  בסעיף   כמפורט   דמרי ל

הקצאת מניות    (3(, הנכלל על דרך ההפניה; )2021-01-116571)מס' אסמכתא:    2021ביולי    13ודוח הקצאה פרטית מהותית מיום  
, 2021-01-030483,  2021במרס    10  -ו  2019-01-056815,  2019ביוני    10להכשרה חברה לביטוח בע"מ )דיווחים מיידיים מהימים  

( הקצאה פוטנציאלית לבעל מניות לשעבר בקנאבליס בע"מ, חברת בת של החברה )דיווח מיידי מיום  4פניה(; )הנכללים על דרך הה
   , הנכלל על דרך ההפניה(2021-01-003000, 2021בינואר  7
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להלן פירוט ההון המונפק בחברה, הכמות ושיעור החזקותיהם של הניצעים, של   .2.3.8

בעלי עניין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המופק והנפרע ובזכויות  

 11ההצבעה בחברה 

 :לפני ההקצאה

 

שם  
 מניות המחזיק 

אופציות  
לא 

 סחירות

כתבי  
אופציה  

 ( 10)סדרה 

כתבי  
אופציה  

 ( 11)סדרה 

)סדרה  אג"ח 

 12א'( 
  שיעור החזקה 

 )%( 
שיעור החזקה  

 )%(  )דילול מלא( 

 הצבעה  הון  הצבעה  הון  
ניסים  
 11.75 11.75 16.43 16.43 - - - - 11,495,415 ברכה 

 12.59 12.59 17.6 17.6 - - - - 12,316,063 גיא עטיה
ניר 

 9.12 9.12 12.75 12.75 - - - - 8,918,903 סוסינסקי 

 2.14 2.14 1.0 1.0 - - - 1,396,914 698,457 יוחנן דנינו 

 64.4 64.4 52.22 52.22 39,924,000 6,016,100 7,937,300 1,114,534 36,536,380 ציבור

100.0 100.00 100.00 39,924,000 6,016,100 7,937,300 2,511,448 69,965,218 סה''כ 
0 100.00 

   

   :וכתבי האופציה המוקצים  ל מניות ההמרהלאחר ביצוע ההקצאה ש

שם  
 מניות המחזיק 

אופציות  
לא 

 סחירות

כתבי  
אופציה  

 ( 10)סדרה 

כתבי  
אופציה  

 ( 11)סדרה 

אג"ח  
)סדרה  

 13א'( 

  שיעור החזקה 
 )%( 

שיעור החזקה  
 )%(  )דילול מלא( 

 הצבעה  הון  הצבעה  הון  
ניסים  
 15.14 15.14 18.59 18.59 - 2,309,885 - - 13,805,300 ברכה 

 13.58 13.58 18.02 18.02 - 1,066,642 - - 13,382,705 גיא עטיה
ניר 

 10.12 10.12 13.25 13.25 - 924,649 - - 9,843,552 סוסינסקי 

 1.97 1.97 0.94 0.94 - - - 1,396,914 698,457 יוחנן דנינו 

 59.2 59.2 49.2 49.2 39,924,000 6,016,100 7,937,300 1,114,534 36,536,380 ציבור

100.0 100.00 100.00 39,924,000 10,317,276 7,937,300 2,511,448 74,266,394 סה''כ 
0 100.00 

ושל   המוצעות  המניות  של  ההקצאה  ביצוע  המוצעים לאחר  האופציה  ובהנחת   כתבי 

 :14כתבי האופציה המוצעים של  םמימוש

 

 
   .  11ה"ש  ראו  11
 החברה. מניות של  11,406,857אגרות חוב ניתנות להמרה לעד  39,924,000ולכן  1:3.5יחס ההמרה הוא  12
 . 13ה"ש  ראו  13
 . 2ה"ש  ראו  14
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 מניות שם המחזיק 
אופציות  

לא 
 סחירות  

כתבי  
אופציה  
)סדרה  

10) 

כתבי  
אופציה  

 ( 11)סדרה 

אג"ח  
)סדרה  

 15א'( 

 שיעור  
 )%(   החזקה

 שיעור החזקה  
 )%(  )דילול מלא( 

 הצבעה  הון  הצבעה  הון   

 15.14 15.14 20.51 20.51 - - - - 16,115,185 ניסים ברכה

 13.58 13.58 18.39 18.39 - - - - 14,449,347 גיא עטיה
ניר 

 10.12 10.12 13.71 13.71 - - - - 10,768,201 סוסינסקי 

 1.97 1.97 0.89 0.89 - - - 1,396,914 698,457 יוחנן דנינו 

 59.2 59.2 46.5 46.5 39,924,000 6,016,100 7,937,300 1,114,534 36,536,380 ציבור

 100.00 100.00 100.00 100.00 39,924,000 6,016,100 7,937,300 2,511,448 78,567,570 סה''כ 

 

 הדרך בה נקבעה התמורההתמורה ו .2.3.9

מניות ההמרה וכתבי האופציה המוקצים יוקצו לניצעים בתמורה להמרת הלוואות  

בגובה   לחברה  השליטה  ש"ח.    5.97בעלי  קבלת  מיליון  הוגנותלאחר  דעת    חוות 

בוועדת   דנו  החיצוני,  השווי  בהמרת  הביקורת  ממעריך  החברה  ובדירקטוריון 

ה  ההלוואה.  המרת  את  לאשר  והחליטו  למניות,  הבעלים  בגינה  תמורה  הלוואות 

נקבעה על פי כללי חשבונאות   (11המניות וכתבי האופציה )סדרה    לניצעיםמוקצות  

בהתאם לחוות  .  הוגנותהחוות דעת  , כאמור במקובלים של בחינת שווי ההלוואות

מיליוני ש"ח והשווי    5,235  -דעת ההוגנות, השווי ההוגן של שתי ההלוואות נאמד בכ

 ש"ח.  1.217-( אחד נאמד בכ11ה )סדרה ההוגן של מניה אחת וכתב אופצי

 הלוואת   המרת  לתנאי  החברה  ודירקטוריון  הביקורת  ועדת  נימוקי  תמצית  להלן .2.3.10

 : השליטה בעלי

  ודירקטוריון  הביקורת  ועדת  התכנסו  ,2021ביולי    26  -ו   2021ביולי    11ימים  ב

,  (11כתבי אופציה )סדרה  ו   למניות   הבעלים   ההלוואות   המרת  באישור  לדון  החברה

אשר הוועדה  חברי  כל  נכחו  הביקורת  בוועדת  ובהצבעה  בדיון.  לעיל  כמפורט  ,

מהנימוקים    ההלוואות  המרת  את   לאשרהחברה    לדירקטוריוןאחד    פההמליצו  

זה   בסעיף  החברה,  להלןהמפורטים  בדירטוריון  הנושא  בהצגת    כל  נכחו . 

  כל  נכחו   ההלוואות   המרת  על   ובהצבעה  בדיון   ואילו   החברה   של  הדירקטורים

  סוסינסקי  ניר  מר,  ברכה ניסים  מר,  השליטה  בעלי  למעט,  החברה  של  הדירקטורים

את    בהצבעה  שנכחו   הדירקטוריון  חברי .  עטיה  גיא  ומר לאשר  אחד  פה  החליטו 

 המרת ההלוואות מהנימוקים הבאים: 

המרת הלוואות בעלי השליטה בהתאם לחוות דעת ההוגנות תקטין   .2.3.10.1

החברה   של  החוב  ומכאן  את  החברה  של  העצמי  ההון  את  ותגדיל 

 . טיב עם החברה ובעלי מניותיהית

בחוק   .2.3.10.2 זה  מונח  כהגדרת  חלוקה  מהווה  אינה  ההלוואות  המרת 

 החברות. 

  בהקצאה  אישי  עניין  להם  שיש  בחברה  משרה  ונושאי  מהותיים  מניות  בעלי  שמות .2.3.11

 האישי  העניין  ומהות בתמורה אישי  עניין  או לבעלי השליטה הפרטית

 
 . 4ה"ש  ראו  15
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הניצעים   הינם  אשר  עטיה,  גיא  ומר  סוסינסקי  ניר  מר  ברכה,  ניסים  מר  למעט 

 במסגרת ההקצאה, אין בעלי עניין נוספים עם עניין אישי בהקצאה. 

 המוצעת להצעה מתלים ותנאים אישורים .2.3.12

,  המרהההקצאה נשוא דוח זה כפופה לאישור הבורסה לרישום למסחר של מניות ה

ו  לניצעים המניות  כתבי האופציה המוקצים  ולאישור אסיפת בעלי מניות    מימוש 

 החברה נשוא דוח זה. 

 הסכמים  העדר .2.3.13

למיטב ידיעת החברה ולאחר בדיקות שקיימה, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין  

הניצע בין  פה,  של    יםבעל  למכירה  או  לרכישה  בנוגע  בחברה,  מניות  מחזיק  לבין 

. הסכם בעלי המניות עם דמרי  ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בה

 .טרם נכנס לתוקף נכון למועד זה

 המוצעים  הערך בניירות פעולה ביצוע הגבלת  או מניעה .2.3.14

 מכוחו  ותקנות ערך ניירות חוק פי על  חסימה

)פרטים לעניין סעיפים    1968-ניירות ערך, תשכ"חעל פי חוק   ניירות ערך  ותקנות 

, יחולו המגבלות המפורטות להלן על מכירה תוך  2000  -   ג' לחוק(, תש"ס 15א' עד  15

 מניות ההמרה:כדי המסחר בבורסה של 

יהי  יםהניצע  (1) את    םרשאי  ולא  ואת  להציע  ההמרה  המימוש  מניות  מניות 

בבורסה  הםל   נהוקצת אשר  לניצעים   המסחר  של    במהלך  תקופה    6במשך 

פי תשקיף שרשות ניירות ערך    שלא עלשל האופציות  חודשים מיום הקצאתן  

 . "(תקופת החסימה המוחלטתהתירה את פרסומו )בסעיף זה להלן: "

  הרבעונים העוקבים שלאחר תקופת החסימה המוחלטת 6במשך תקופה של  (2)

להציע במהלך המסחר    ם רשאי  ו לא יהי  ים, הניצע "(תקופת הטיפטוף)להלן:"

את   ההמרה בבורסה  לניצעים  מניות  המימוש  מניות  כמפורט  ואת  אלא   ,

 : להלן

מניות  מניות ההמרה או כמות  בכל יום מסחר בבורסה תוצע למכירה כמות   (3)

ב  לניצעים  מימוש   8  -שאינה עולה על ממוצע מחזור המסחר היומי במניה 

 -; אוהשבועות שקדמו לאותו היום

רשאי להציע למכירה בכל רבעון, במהלך המסחר    הי יה  יםיצעהנ כל אחד מ (4)

שלא תעלה על    או כמות מניות מימוש לניצעים  רהמה  בבורסה, כמות מניות

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה )מבלי להתחשב בניירות ערך    1%

 . המירים שטרם מומשו או הומרו למניות(

ונפרע"   מונפק  "הון  זה  או    - לעניין  ממימוש  שינבעו  מניות  למעט  משמעו 

או   מומשו  וטרם  ליום ההצעה  עד  המירים שהוקצו  ערך  ניירות  של  המרה 

 . הומרו

חודשים, כאשר ראשיתו של הרבעון    3משמעו תקופה של    -בעון"  לעניין זה "ר

 . הראשון הינה בתום התקופה האמורה לעיל
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 מועד ביצוע ההקצאה הפרטית .2.3.15

תבוצע מיד לאחר התקיימות כל האישורים הנדרשים עפ"י דין,   יםההקצאה לניצע

 לעיל.  2.1.13בסעיף כמפורט 

 הוראות בדבר ההצבעה באסיפה: .3

 המועד הקובע  3.1

לחוק החברות, כי כל מי שיהיה בעל מניות בחברה    182החברה מודיעה בזאת, בהתאם לסעיף  

"(, יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית  המועד הקובע)"  2021  ,אוגוסטב  12  ביום

כתב מינוי או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה, אשר    מיופי כוח, על פי או על ידי  

שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה, וזאת בכפוף    48-יופקד במשרדי החברה לא פחות מ 

להוכחת בעלותו במניה בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה  

 . 2000- הכללית(, התש''ס

 ין החוקי ואסיפה נדחיתהמני  3.2

אין לפתוח בשום דיון באסיפה, אלא אם כן נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע  

לפתיחתה. המניין החוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוח, לפחות שני  

 מזכויות ההצבעה בחברה.  25%בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות 

חצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא לה מניין חוקי, תדחה האסיפה  אם כעבור מ

אם באסיפה  בשבוע ימים לאחר האסיפה המקורית והיא תיערך באותו המקום ובאותה השעה. 

הנדחית לא יימצא מנין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד הקבוע לאסיפה, תתקיים האסיפה  

  בכל מספר משתתפים שהוא. 

 ש הרוב הנדר 3.3

, הינו רוב רגיל מקולות ההצבעה שעל סדר היום  1.1-1.3  יםהרוב הנדרש לאישור נושא  3.3.1

נמנעים(. כולל  )לא  יצביעו   המשתתפים באסיפה  כי  בעלי השליטה התחייבו  כי  יצוין, 

   שעל סדר היום. 1.3-ו  1.1"בעד" נושאים  

נושא   3.3.2 הינו הרוב הנדרש בהתאם להוראות שעל סדר היום,    1.4הרוב הנדרש לאישור 

 ( לחוק החברות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:א)275סעיף 

המניות שאינם    במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי  (1)

בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי  

 ;המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים

סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה )א( לא עלה על שיעור   (2)

 של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה;  

לתקנות הדוחות, להלן פירוט בדבר שיעורי ההחזקות   11ב)א(36בהתאם לאמור בסעיף   3.3.3

בעלי   לבעלי השליטה את הרוב   השליטהשל  יקנו  ובחינה האם שיעורים אלו  בחברה 

מר בעלי השליטה בחברה,    שעל סדר יומה של האסיפה:  יםהנדרש לצורך אישור הנושא 

מההון המונפק   46.78%-מחזיקים יחדיו כ  ניסים ברכה, מר גיא עטיה ומר ניר סוסינסקי

לא יקנה להם את שיעור החזקותיהם של בעלי השליטה    .והנפרע של החברה ללא דילול

 . שעל סדר היום 1.1-1.4 יםהרוב הנדרש לאישור נושא
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 כתב הצבעה  3.4

בכתב   )הצבעה  החברות  לתקנות  בהתאם  הצבעה  כתב  באמצעות  זו  באסיפה  להצביע  ניתן 

ותקנון החברה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה צריכה להתבצע   2005- והודעות עמדה(, התשס''ו

בהתאם לכתב הצבעה אשר פורסם על ידי החברה ונמצא באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך:  

www.magna.isa.gov.il   "(ההפצה בע''מ: אתר  אביב  בתל  ערך  לניירות  הבורסה  ושל   )"

 www.maya.tase.co.il  . 

ההפצה   באתר  שפורסם  כפי  ההצבעה  כתב  של  השני  חלקו  באמצעות  תיעשה  בכתב  ההצבעה 

בעל מ כתב  כחלק מהדיווח המיידי.  נוסח  ולקבל ממנה את  לחברה  ישירות  לפנות  רשאי  ניות 

 ההצבעה והודעות עמדה.  

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה  

באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל  

אם   אלא  בורסה,  חבר  לקבל  אותו  מעוניין  הוא  אין  כי  הבורסה  לחבר  המניות  בעל  הודיע  כן 

 קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.  

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

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

 משלוח בלבד, אם ביקש זאת.

)להלן: ההצבעה  בכתב  כמפורט  אליו  לצרף  שיש  והמסמכים  ההצבעה  כתב  "המסמכים   את 

  ,שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה  48( יש להמציא למשרדי החברה עד  המצורפים"

 "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

בעל   של  עמדה  הודעות  להמצאת  האחרון  עד  המועד  הינו  לחברה    מועד  לפניימים    10מניות 

עמדת  והמועד    האסיפה את  שתכלול  החברה  מטעם  עמדה  הודעות  להמצאת  האחרון 

 . עד האסיפהימים לפני מו  5הדירקטוריון הינו עד 

  מניות   3,498,261:  הינה  בחברה  ההצבעה  זכויות  כל  מסך  5%  המהוות  הרגילות  המניות  כמות

   רגילות של החברה.

  יבעל   בידי  מוחזקות  שאינן  בחברה  ההצבעה  זכויות  כל  מסך  5%  המהוות  הרגילות  המניות  כמות

 .החברה של רגילות מניות ,861,7421השליטה בחברה הינה: 

 באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני  הצבעה 3.5

בעל מניות לא רשום זכאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות  

מועד נעילת מערכת  שעות לפני מועד כינוס האסיפה )"  6כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד  

האלקטרונית  מערכת  ההצבעה  נעילת  למועד  עד  לחברה  להמציא  יש  ההצבעה  כתב  את   .)"

   הצבעה.ה

 סמכות רשות ניירות ערך   3.6

בתוך עשרים    ,2001-, תשס"א(עסקה בין חברה לבעל שליטה בה)בהתאם לתקנות ניירות ערך  

לתת, בתוך מועד   חברה ימים מיום הגשת דוח זה רשאית רשות ניירות ערך להורות ל (  21) ואחד 

  חברהא דוח זה, וכן להורות לושתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נש

ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית רשות ניירות   .על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
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מי עסקים  י (  3)ערך להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה  

לתקן דוח    חברהנדרשה ה .ימים ממועד פרסום התיקון לדוח (35)ולא יאוחר משלושים וחמישה  

ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה   .זה כאמור לעיל, היא תודיע אודות התיקון

 .בדוח מיידי על ההוראה חברההכללית, תודיע ה 

 במסמכים  עיון .4

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

לחוק החברות, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות    88נוסח כתב ההצבעה כמשמעותו בסעיף  

הבורסה:  http://www.magna.isa.gov.ilערך:   אתר   ;http://www.maya.tase.co.il    במענה  וכן

, מתחם יובל גד,  12, תד  1התעשיות  הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש,  

   .08-9945660 בטלפון: 7810001אשקלון  

 בקשה לכלול נושא בסדר היום .5

של בעל מניה, שלו חמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית בדבר הכללת נושא    בקשה

 ימים לאחר פרסום זימון אסיפה זה.    7ה, תומצא לחברה עד בסדר היום של האסיפ

 שינויים בסדר היום  .6

( לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש  1%אחד או יותר שלו אחוז אחד )  מניהבעל  

נידון באסיפה כללית. בקשה   ובלבד שהנושא מתאים להיות  בסדר היום,  נושא  מהדירקטוריון לכלול 

( ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי  3צא לחברה עד שלושה )להוספת נושא תומ

זימון   דוח  תפרסם  החברה  כאמור,  במקרה  ההפצה.  באתר  יופיעו  ופרטיו  היום  לסדר  יתווסף  הנושא 

( ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת  7מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה )

 , כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע. נושא בסדר היום

 החברה לטיפול בדוח זה  נציגי .7

דרך מנחם  ממשרד פרל כהן צדק לצר ברץ,    דן אלון   "ד אילן גרזי ה עו  םההחברה לטיפול בדוח זה    י נציג

 . 3039000-03; טלפון  6701203אביב -, תל53, קומה מגדל עזריאלי שרונה, 121בגין 
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חברהשם ה .1 

 ".TOGETHER PHARMA LTD" תילנגובא "''מבע ארמהפ וגדרט" וניה יתעברה בחברה שם

חברהת הרומט .2 

 קי.וח וקיסע לבכ וקעסל הניה החברה מטרת

לתות מוגבחריא .3 

 וותא ה(יפרמ וףירבצ ובנק ערך) לאהמ וםלסכ לתוגבמ האת החברה תוובלח ותינהמ ילעב ותיחרא

 ם.יד לע לםוואשר טרם ש ותינהמ עדב רהחבל לםלש ונדרש

למניות ודותהצמ חברה והזכויותת הון מניוה .4 

 ותינמ ן(וילימ יםנושמ עיםארב אה)מ 00,000 140180,0 וניה החברה לש וםהרש ןוהה
 "(.לותהרגי ניותהמ":ןללהוב )נק ערך לאל ותלירג

.4.1 

.4.2 

 ותפיאס ןיב ה,חברה לש ותיללכה ותפיבאס עילהצבו השתתףל והוש ותזכ

 ה,ילעב את כהתז החברב ותינהממ חתא לוכ ת,וחדוימ ותפיאס ןיוב ותלירג

 ותעבאמצ וא חילש ותעבאמצ ו,בעצמ ה,עהצבב תתףומש הפיבאס חוכנה

 ד;חל אולק ה,עכתב הצב

.4.2.1 

 טבה,ה ותינבמ ןיוב ןוממזב ןיב ים,נדידיבד קתולחב תתףהשל הווש ותזכ

 ותינהמ לש ובנקה ןערכ חסי יפל חרת,א הוקלח לבכ וא יםנכס קתולבח

 ם;יד לע ותחזקוהמ

.4.2.2 

ןערכ חסי יפל הוקריפ עתב החברה יסנכ ודףע תוקלבח תףהשתל הווש ותזכ .4.2.3 

 דם.י לע תוחזקוהמ תוינהמ לוב שנקה

 מושילמ יםניתנ וא יםירהמ ם,יחרא ערך ותירינו ותינמ יקפנלה ישאר ןויוררקטיהד

 וירא וםהרש ןוהה לוגב ובחיש ןיינעל ה.חברה לש וםהרש תוינהמ ןוה לוגב עד ות,ינלמ

 תם.קפנה עדומו בומשו מו אמרוה ולית כאוינוש בממילמ וא ההמרל יםניתנה ערך ותירינ

.4.3 

הנית מדועוות ותנית במפושות .5 

 הפוקת וךת ום,לתש אלל ה,חברהמ ללקב ירשא ותינהמ ילעב במרשם וםהרש ותינמ לעב

 מהחתנש חתא הינמ תודעת הברעהה וםישר וא ההקצאה חרלא ודשיםח הלושש לש

 ות.ינהמ פרמס את פרטת אשר מו,ש לע ותומהרש ותינהמ לכ ילגב החברה מתותבח

 יםלעבה ללכ תאח יהנמ ודתעת החברה יאתוצ פתותמש ותלעבב הינמ לש הבמקר

 ולם.לכ הירב כמסיחשם תיפותחד השלא וכז דהועת תירומס ה,ינהמ לות שפותבש

 רהחבה ירומזכ ורירקטד לש וא םיורירקטד ינש לש ידם מתיתבח חתםית הינמ ודתעת לכ

 פס.ודהמ המו שה אחברה ותמתח וףירבצ

.5.1 

 יפכ תויוערבו ותכחוה סמך לע השחדל ותרמ האבד וא השמדוה ה,חתוששה הינמ ודתעת

 עת.ל עתה מחברה רוששתד

.5.2 
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ואןלפרעו במא נלש ניותלמ חסבי חברהי הסעד .6 

 ה,קצתמ וא הלוכ ו,יותינמ ורתתמ החברל לםלש הינהמ לעב בייתחשה הורהתמ הניתנ לא

 יףעסב הורהאמ וםלהתש ישתדרב ואו/ ויותינמ אתהקצ ינאבת וענקבש יםנאובת עדובמ

 מהלוש לא ןורתשתמ ותינהמ את לטלח ן,ויורטירקהד טתלהחב חברה,ה יתרשא ןללה 6.2

 לע בבכת אההתר ותינהמ לעלב החלש החברשה לבדוב עצויב תוינהמ וטליח אן.ולבמ

.6.1

 לא םולהתשו הידבמ ההתראה תלקב עדוממ ותפחל יםמי 7 ךות ויתוינמ את לטחל הנתווכ

 .אההתרה כתבה במעקבנה שפוקהת לךהע במיבוצ

 וא שחדמ הוקצתה ה,נמכר הלטושח הינמ ושב עדומה ינפל עת לבכ ירשא ןויורירקטהד

 ן.ונכל היראים שנאט בתוליהח את ללבט חרת,בדרך א רהעבוה

 אחר.ל וימכר וא ותומות רדינה כמחברה ידי לע וחזקוי ולטות שחוינהמ

 לםלש ישש ירחהממ קלח לכ םוללתש עוקב עדומ ןיא ות,ינמ לש אההוצה ינאת יפל אם

 ןיבג ותינהמ ילעמב וםלתש ותשידר עםפב עםפ ימד ושלדר ןויורירקטהד ירשא ן,ורעב

 יביח האי תוינמ לעב לוכ ןבה םייקחזמ הםש ותינהמ ורעב ולקוס טרם אשר יםפהכס

.6.2

 עהודה לקביש לבדוב ור,כאמ ענקבש עדובמ ונממ נדרשה וםהסכ תא הרחבל לםלש

 פרטת העודהה "(.וםלתש שתדרי" לן:הל) וםלהתש וםומק דעומ לע וםי 14 לש מתוקדמ

 ותינהמ וטליח ורגרל הלויכ ט,ורפהמ וםבמק וינפל וא עבוהק עדובמ וםלהתש יא יכ

 לוהכ חר,א דעולמ היידחל וא לוטילב תניתנ וםלתש ישתדר ם.ולהתש נדרש ןיהלא חסישב

 ון.ירוירקטהד ייד לע לטוחיי שפכ

 וא נדידיבד לקבל יזכא האי לא תוינמ לעב ות,ינמה תהקצא יאנתב חרתא עהיקב עדרבה

 ן.ואלבמ ולמוות שטרם שינן מיבג ותינל מעות כבל זכהשתמש בכל

.6.3 

יםמוהסכ לוםלתש ודחלו חדיב איםחרא וייה הינמ לש יםפותמש ליםעב נםישה יםאנש .6.4 

 .הינמה ןיבג החברל יםעימגה

את עפר לאש ותינמ לעב יפלכ הרחבה לש חרא עדס למכ עוגרל יבכד זה יףעבס וראמב ןיא .6.5 

 יו.ותינן מיגה בחברל וובח

 מניות העברת .7

 ה.עברלה ותניתנהחברה ותינמ .7.1

 לתקב טרם [2]ייבקטפאןיינעלעבו/אוהחברב[1]ןיינעלעלב ותינמלעב וךפיה ובהבמקר .7.2

 ורישא רק, לא אך ה,זללובכ ה,חברה ותינמבוחזקתלה ןידיפלע יםהנדרש יםוראישה

 וםקת "ריקהייד לע רהחבלןיתנשןוירישה ותוראה ורלא י,הר ל,ישרא רתומשט "ריקה

 יידלעתוחזקוהמ ותינהממ לקח יםדהרלו/אוה,ורתמ לאל,לטחל אם ןיב ותהזכ רהחבל

 ןיינעלעב ותינהמ לעב יההי לא תוינהמ מתהרד ו/או וטליהח חרלאש כך ותינמלעבוותא

 ה.חברב

החברה תוך  שככל  המניות תתקבל על ידי דירקטוריון לחילוט  ו/או הרדמת ההחלטה בנוגע

מניות יבוטל    בעל אותו היק"ר ומשטרת ישראל להחזקת המניות על ידי אישור של ויינתן

חילוט המניות ו/או הרדמתן.   

אלו    מהותי    כהגדרת   מניה   בעל ו/או עניין בבעל  שליטה   אפקטיבי"  -  בעל עניין  "בעל ]2 [

החברות.    בחוק
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 ןיינע לעב ו/או ןיינע לעלב וךפיהש ולשהכ עיצנל החברה לש ותינמ הניוקצת לא ן,כ וכמ

 לכ הרחבה יידב וליתקב ההקצאה טרם אם לאא ה,הקצאמה הוצאכת החברב ייבפקטא

 ,רק לא אך ה,ז ללובכ חברה,ה תוינבמ עיצנה לש וחזקתהל ןיד יפ לע יםנדרשה יםוראישה

 אל.ישר טרתומש "ריקה וראיש

.7.3 

 7.4. – א אםלירשם את לא יאוה ת בכתבויעשהל יבתיח ותינת מעברה

ותודעת עם חדיב ןיתק ותינמ עברתה שטר וםשהר הבמשרד החברל מסריי .7.4.1 

 ייד לע וםחת האי העברה שטר ה.וצאה אם ן,ירעבלה דיםומעש ותינהמ

 רתעבה לש הבמקר יר.עבהמ מתיחת את מתמאה עד מתיחתוב ירעבהמ

 ייד לע גם העברהה שטר חתםיי העברהה עדובמ ןואלבמ ולמוש לאש תמניו

 וות; אינמה למקב מתיחת את מתהמא עד מתיחתוב ותינהמ למקב

וישום; אהר ןויקלת פטשת מיל בו שחברה צל מסריי .7.4.2 

יה.נמות בהזכ סבתלה ןיאים שבדנו תמייקנת יה כחברל חוכה .7.4.3 

 לתת לסרב ירשא אשר ן,ויורקטריהד ורשיא הנועט ןואלבמ ולמוש לאש ותינמ עברתה

 ך.לכ יםוקימנ תתל ילומב לטחוהמ ועתל דויקש יפל ווראיש

.7.5 

ילעב במרשם ושמ וםריש עמרג ותעברוהמ תוינלמ סיחב ותינמה לעכב חשבי העברה למקב .7.6 

 ות.ינהמ

 וא ןויזבע ילנהמ ןיכשא ו,א טר,פנש ידיח ותינמ לעב לש ונועזב ילנהומ יםסופווטרפהא

 וייה טרפנש ידיחה יהנהמ לעב לש וייורש ורבת ותזכ הםל שיש האדם ינב ים,סופווטרפא

 .פטרנה ל שםע הומה רשיתיהה שינבמ ותי זכלעור בם בתבה ירה תכחברים שהדייחה

.7.7 

 וא יםיבח ותרנה ותףבש רק החברה ירתכ ותר,י וא יםלעב ינש שם לע הינמ הנרשמ

 השמנר הב אהנה ובתט וא יהנמב ותהזכ הםל אשר יםאנשכ יםיבח יםתרונה יםפותבש

.7.8 

 ו.תואת זכ ירעבהל הםחד מא לי כה זכאייה ורף כאמותמשים בלעפר בל שם מסע הינמ

לויסבח נמצאה ידאגת ואשה ותינמ לעב לש פרקבמ וא יםכסנ נסובכ ירהכל לוכת רהחבה .7.9 

 ילעכב לגר ושטפ ותינמ לעב לש םיסנכ נסוכ לבכ וא לרג טתיבפש ןאמנב וא וקירפב וא

 ה.ות כזינל מעל בו שמש לע ותומרשה ותינמל ותזכ

 ותחוכה וותהראב י,זכא הייהות,ינמ לעב לש וותמ עקב ותינמב ותזכ לעב עשהייש אדם לכ

 לעב ותינלמ ותהזכ ול יכ ותידעמה ה,רושי וצ ןמת וא וספוטרופא יונימ וא הואוצ וםיק לע

 זה, ןונתק ותוראהל וףפכ ל,וכי וא ו,לכא ותינמ ןיבג ותינמ לעכב ירשםלה פטר,נש ותינהמ

 ת.וינן מותת אא ירעבלה

.7.10 

 ןנאמה וא וק,ירפב וא לויסבח דיגתא אושה ותינמ לעב לש פרקהמ וא יםנכסה נסוכ

 ןותא יאשהמצ חראל ל,וכי ל,רג ושטפ ותינמ לעב לש יםכסנ נסוכ לכ וא לרג טתיבפש

 לויסבח ותינהמ לעב ותינלמ ותכהז ול יכ ותידעהמ ן,ויורקטירהד ונממ ושידרש ותיהרא

 ותינמ ןיגב ותינמ לעכב ירשםלה ן,ויורירקטהד הסכמתב ל,רג תיטבפש וא וקירפב וא

 ות.ינן מותיר אעבהל ה,ן זונת תקווראלה וףפל, כוכי וו, אלכא

.7.11 

 וןי השינו .8

 ית:ללהכ הפיים באסכחונה ותינמה ילעל בל שירג ובית, ברית רשאללהכ הפיהאס



   
 

 

לרבות   החברה, של התחייבות שאין  ובלבד הוקצה,  שטרם רשום מניות  הון   8.2. לבטל 

את  המניות.    התחייבות מותנית, להקצות

גדול   ערך  נקוב  בנות למניות  ממנו,  חלק  כל  או  מניותיה,  הון  את  מחדש  ולחלק    8.3. לאחד 

מסכום ערכן הנקוב של המניות הקיימות.  

את  הון מניותיה,  כולו    8.4. לחלק על ידי חלוקה מחדש של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן,

או מקצתו, למניות בנות ערך  נקוב קטן יותר מן הערך הנקוב של המניות הקיימות.   

ובאותם   התנאים   ובקבלת   באופן   הון  לפדיון   שמורה  קרן   וכל  מניותיה   הון   את   8.5. להפחית 

אותו האישור שחוק החברות ידרשם.  

 9. שינוי זכויות של סוגי מניות  

לא יחשבו  מיוחדות, בזכויות שהוצאו מסוים מסוג מניות של למחזיקים המוקנות 9.2. הזכויות

אם  עימהן,   מלבד  שווה  בדרגה  נוספות  מניות  של  הוצאתן  או  יצרתן  ידי  על  שונו  כאילו 

מותנה  אחרת בתנאי ההוצאה של אותן המניות.   

 

 10. אסיפות כלליות   

 10.1. החלטות החברה בעניינים הבאים יתקבלו באסיפה הכללית  – 

 10.1.1. שינויים בתקנון;  

את   למלא מהדירקטוריון שנבצר בשעה הדירקטוריון סמכויות  10.1.2. הפעלת 

תפקידו;   

 10.1.3. מינוי רואה החשבון המבקר של החברה והפסקת העסקתו;  

 10.1.4. מינוי דירקטורים, לרבות דירקטורים חיצוניים;   

 10.1.5. אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות חוק  

החברות וכל דין אחר;  

 10.1.6. הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו;  

 10.1.7. מיזוג כהגדרתו  בחוק החברות;  
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או  קיים  מסוג  חדשות  מניות  יצירת  ידי  על  החברה  של  הרשום  המניות  את  הון   8.1. להגדיל

מסוג חדש, והכל כפי שיקבע בהחלטת האסיפה הכללית.   

התמורה    וכל  יבוטלו,  אלה  שמניות  באופן  החברה,  של  המונפק  בהון  מניות   8.6. להפחית 

הון,    כקרן  החברה  תרשם  בספרי  כאמור  שבוטלו  המניות  של  הנקוב  ערכן  בגין  ששולמה 

שדינה  יהיה, לכל דבר  ועניין, כדין  פרמיה  ששולמה  על המניות  שיוותרו בהונה המונפק של   

החברה.   

 

 9.1. כל עוד לא  נקבע אחרת בתנאי הנפקת  המניות ובכפוף  להוראות  כל  דין, ניתן  לשנות זכויות   

באסיפה    ובאישורה  החברה  דירקטוריון  של  החלטה  קבלת  לאחר  כלשהו,  מניות  סוג 

סוג.    מאותו  המניות  בעלי  כל  בכתב  של  הסכמה או  סוג  מאותו  המניות  בעלי  של  הכללית  

אסיפה    על  המתאימים,  בשינויים  תחולנה,  כלליות  אסיפות  בדבר  החברה  תקנון  הוראות  

כללית של בעלי הסוג.   

            



 12. לליותת הכפואסיון בהדי   

   
 

 

הכללי   המנהל  קרובו  למלא  את  תפקיד  או  ראש  הדירקטוריון  יושב   10.1.8. הסמכת 

את    למלא  קרובו   או  המנהל  הכללי  והסמכת  את  סמכויותיו   להפעיל  או 

בסעיף    כאמור  את  סמכויותיו,  להפעיל  או  הדירקטוריון   ראש  יושב  תפקיד 

121)ג( לחוק החברות.  

 

11. כינוס אסיפות כלליות   

ידי   על  שיקבע  ובמועד  במקום   לשנה   אחת  לפחות  תכונסנה  שנתיות   כלליות    11.1. אסיפות  

האחרונה.    השנתית  לאחר   האסיפה   הכללית  מ -   15  חודשים  לא  יאוחר   אך  הדירקטוריון,

החברה   של  הכלליות   האסיפות   יתר  שנתי ות". "אסיפות  תקראנה  אלה  כלליות   אסיפות  

תקראנה "אסיפות מיוחדות ". 

את  הדירקטורים לפי תקנון זה ותדון   מבקר,  תמנה  11.2. האסיפה השנתית תמנה רואה חשבון

לפי    החב רה, של  השנתית  הכללית  באסיפה  בהם  יש  לדון  אשר האחרים  העניינים   בכל 

תקנון זה או לפי חוק החברות, וכן בכל  עניין אחר שיקבע  הדירקטוריון.   

מיוחדת  אסיפה  לכנס  חייב  וכן  פי החלטתו  על  מיוחדת  אסיפה  לכנס  רשאי   11.3.  הדירקטוריון 

אם  יקבל דרישה בכתב של כל אחד מאלה )להלן: "דרישת כינ וס"(. 

 11.3.1. שני דירקטורים המכהנים; ו/או   

ההצבעה   מזכויות  אחוזים   חמישה   לפחות  שלו  יותר,   אחד   או   מניות,   11.3.2. בעל 

בחברה.   

בדרך  שנקבעה בתקנון החברות    11.6. הודעה לחברי החברה אודות  כינוס אסיפה כללית תפורסם

פי כל   תש"ס   –   2000  ועל  )פרסום הודעה על אסיפה כללית ואסיפת  סוג בחברה ציבור ית(,

דין. החברה  אינה חייבת למסור הודעות אישיות  על כינוס אסיפה לבעלי המניות הרשומים  

במרשם בעלי המניות של החברה.  

 

 12.1. אין לפתוח בדיוני  האסיפה  הכללית,  אלא אם  כן יהיה נוכח מניין חוקי  בעת  פתיחת הדיון.  

מניין   חוקי הוא נוכחות  של לפחות שני בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים לפחות   

מחצית   תוך  כתב  הצבעה(,  באמצעות או  שלוח  באמצעות  נוכחות  )כולל  ההצבעה  מזכויות 

השעה מן  המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.  

 12.3. המניין החוקי לתחילת האסיפה הנדחית יהיה כל מספר משתתפים שהוא.   
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על    ותהא חתומה  יש  לקרוא לאסיפה  שלשמן את  המטרות  לפרט צריכה  כינוס  דרישת   11.4. כל 

ידי הדורשים ותימסר למשרד הרשום של החברה. אפשר  שהדרישה תהא מורכבת ממספר  

מסמכים בנוסח זהה אשר כל אחד חתום על  ידי דורש אחד או יותר.   

שהוגשה    מיום  עשרים ואחד ימים  בתוך  מיוחדת, יזמנה  אסיפה   11.5. דירקטור יון  שנדרש  לזמן 

לו דרישת הכינוס, למועד שיקבע בהזמנה לפי סעיף  13.6  להלן ובכפוף לכל דין.   

12.2. לא  נכח באסיפה כללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מנין חוקי,   

מאוחר   למועד   או  מקום,  ולאותו  שעה   לאותה   יום,  לאותו  לשבוע   ימים,  תידחה  האסיפה  

יותר אם צוין בהזמנה לאסיפה או בהודעה על האסיפה )להלן: " האסיפה הנדח ית"(.  



   
 

 

ידי   על   האסיפה ובהעדרו  ייבחר  יו"ר  הכללית,  האסיפה ישמש  כיו"ר  הדירקטוריון  12.4 . יו"ר 

המשתתפים באסיפה בתחילת האסיפה.   
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חוקי רשאית להחליט על דחיית האסיפה למקום אחר ולמועד    מנין כללית שיש בה  12.5 . אסיפה

בדרך  הפרסום   הודעות על המקום והמועד האמורים יפורסמו אחר שתקבע, ובמקרה כזה

סוג   ואסיפת  כללית  אסיפה  על  הודעה  )פרסום  החברה  בתקנות  בדרך  שנקבעה  הקבועה

בחברה ציבורית(, תש"ס  – 000 2. 

 יתללה הכה באסיפהצבע .13

 ואחולש ותעבאמצ ואובעצמ ותיללהכ ותפיבאס עיהצבלהייה ירשא רהחבב ותינמלעב . 13.1

 עה.בכתב הצב

 עדובמ ותינהמ ילעב הם יתללהכ הפיסבא עילהצבו תתףשלה יםהזכא ותינהמ ילעב

 ין.ל דלכ וףפובכ ,תיללה כפיאס ןלזמ הלטהחבןויורירקטהד יידלעעיקביש

 תו.ולעות שבבינהמ פרסלמ התאםות בלופר קת מסוינמ לעל בלכ וייה העל הצבבכ . 13.2

 ואתוחברהקובח חרא וברעקבנ אם לאאלירג ובבר לתקבת יתללהכ הפיבאס הלטהח . 13.3

 ן זה.ונבתק

 לאשואהחתנד וא ים,ומס וברבוא חדאהפהלנתקב הלטהח יכ פהיהאס "רוי הכרזת . 13.4

 ה.ור בלאמ הורלכא הירא היהים תווב מסה ברלנתקב

 עת,כרמוא פתוסנהעד ותזכ הפיסהא ראש יושבלהיתה לא םילושק הפיאסב ותלוהק ויה . 13.5

 ה.דחיה תעלהצב העמדוה שהלטהחוה

 כתב ותעבאמצ ג(וס פתיבאס ותבלר) יתללכהפיסבא עילהצב יםרשא החברב ותינהמ ילעב

 יההישיפכ ת,וחברה וקלח 87 יףעסיפ-לעןכ ותעשלםירשא ינםה הםב איםנושב ה,עהצב

 עת.ל עתמ

 ינפלתועש 48 עד החברלורלמסוהעהצבה בכתב ועתהצב ןפוא את ןיילצ ירשא ותינמלעב . 13.6

 עיהג אשר ו,עתהצב ןפוא את תוינמלעבןייצושב העהצב כתב ה.פיהאס לתיתח עדומ

 ותעש 48– יתחנדהפיאסל חסיבו) פהיהאס לתיחת עדומינפל ותפחל ותעש 48 החברל

 יוקחה ןיינמה וםיק ןיינעל ותרבל ה,פיבאס ותכחונכ חשביי ,ית(דחנה הפיהאס עדומ ינפל

 יל.על 11.1 יףעור בסכאמ

 ותעמצבאעייצב ידאגת"(.כוח פוייי" לן:לה)הנהממ מתיחתב תבבכ היהיחילשלשויונימ . 13.7

 "(.מינוי תבכ" לן:לה)ידאגהתיידלעןיחתם כדיש סמךי מידלעונוימו שייגנצ

 לופס פךהואהנמהמ מת ןכינפל אם אף תיוקחהיתה חוהכ יופייינאלת התאםבהעהצב . 13.8

 יהלאסיחשב הינהמ את ירעבהואיוניהמ כתב את ליטבוא גל,הר את פשט פרק,הת ן,יד

 פךה,מת יהנהמ לעביכ פהיהאס ינפל במשרד תבבכ העודההלנתקב ןכ אם לאא תן,ינ ואה

 ור.ה כאמינמה יר אתעבהוי אונמה ת כתבאליטבול, אהרג את פשט פרק,תה ין,ל דופס

 רהיס)במ החברהלש וםהרש רדלמש וימסרי הםמ תקעהוא וחכיופייויוניהמ כתב . 13.9

 פהיסלא עוהקב ןהזמ ינפל ותעש(48)הנוושמ יםעארב ותפחל ס(פק ותעמצבא וא יתאיש

 יו.פלעיצבלה מךר במסנזכה ישהא ןווכמת וית שבדחנההפילאס או

 ונוימש ים,חילשרפמס ותעבאמצ רהחבה ותפיבאס עילהצב יזכא האיהחברב ותינמלעב . 13.10

 לעבייד לע ותחזקומה ותינמלש יםנוש יםלקחןיבג הנומיחילשלשכ לבדוב וייד לע

 ה.נון שפוה באחברה ותפיבאס עייצב ל"נח כילל ששכ העינמלהא כא תל ות.ינהמ



   
 

 

נכסיו,   מקבל   נאמניו,   חבר   ידי   על   להצביע  הוא  רשאי  דין,  פסול   הינו  מניות  בעל   13.11. אם 

ידי    על בעצמם  או להצביע  רשאים  והללו  אחר   חוקי  אפוטרופוס   או הטבעי אפוטרופסו  

שליח או באמצעות כתב הצבעה.   

 

 14. תיקון התקנון  
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עניין    כל  הרי   בהצבעה על במניה,   משותפים  בעלים  הינם  יותר  או אנשים  ששני  13.12. במקום 

אותה  מניה,   במרשם בעלי  המניות כבעלים של האיש  ששמו  רשום ראשונה של קולו יתקבל

ידי שליח, והוא הזכאי למסור לחברה  כתבי הצבעה.    על ובין בין בעצמו

 יתללהכ הפיבאס יםחוכנה ותינהמ ילעבלשלירג וברהנועטהיתה הזןונתק לשונויקתלהלטהח

 ן.ונהתק ןויקת ודעמיהומי ל סדרשע
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וןהדירקטורי .15 

 ותסמכ ו.יותלועפו יללהכ לנההמ יידפקת עוביצ לע חפקיו החברה ותינימד את הוותי ןויורירקטהד

 לה.יעפלה ןויורירקטהד יחר, רשאן אגורלא ןונו בתקת אוחברה וקבח הנתוקה לאה שחברה לש

 נהוהפסקת כהו וןי דירקטורימינו .16

 הפיסהא ייד לע עתל עתמעיקב ים(ינוחיצ יםוררקטידללו)כ החברב יםורירקטהד פרמס .16.1

 לע הלעי לאו העמארב חתפי לאש לבדוב ן(,ללה 16.4 יףעסל וףפוכ) תינתהש יתללהכ

 עה.תש

 ל.וטב .16.2

 עד םרתמשבונהיכו,חדתוימהפיבאס ו/או יתתנשהפיבאס וחריב החברב יםורירקטהד .16.3

 לשםיורירקטהד לכופטרית יתתנהש הפיהאס תום רי,)ק הבוקרה יתנתהש הפיסהא תום

 פאיסב וראמל וףפבכ ים,ינוחיצ ריםוירקטד עטלמ הפיהאס הותא עד ונהישכ החברה

 לכואןונהתק ותוראהיפלע ידםפקבת ןכהלולחדי אשר עד ואוטרפית אשר עד וא ן(ללה

 יםורטירקדוחרנב לא החברהלש יתללכ פהיסובא היה ם.יהנימב וקדםמהיפללוהכ ן,יד

 הותא עד וניהשכ יםורירקטהד ויכימש ן,ונהתק יפלענקבשילאימניהמ פרבמס יםחדש

 ה.חברהלית שללכה פהיהאס יידלע פתםלהחל עד משרתם,ן בכהלה,פיאס

 ורקטירד וםמקב ורירקטד ותנמל יםרשא יםרוירקטדה ל,יעל 16.3 יףעבס וראמל וסףנב .16.4

 ילמאיהמקס יםורקטירהד פרמסל וףפובכ ןויורטירקלד פתסותכו/אוהנתפהת ושמשרת

וקףבת היהי ןויורירקטהד ייד לע ורירקטד יונימ ל.יעל 16.1 יףעבס ורכאמ ןויורירקטבד

 ואןונהתק ותוראהיפלעוידפקתבןכהללחדי אשר עד ואהבוהקר יתנתשה פהיאסל עד 

 הם.יניבוקדם מהמ יפל לוהכ ן,יל דכ

 וב.חר שיבהללוכי ו,נתוכה פתוה תקימיסתנור, שירקטד .16.5

 חדתויהמ הפיהאס ו/אותינתהש פהיהאס ייד לעויונימ עדומבלתח ורירקטדלשונתוכה .16.6

 פהיסהא לשיוניהמ תלטהחבהז עדומעקבנ אם תרוי חרואמ עדומבואןויורירקטדהו/או

 ן.ויורירקטהד ו/או חדתויהמ הפיהאס ו/או יתנתהש

 "רוי אם וא "רוי חרנב לא אם ן.ויורטירקד "רויויחברמ חדאןימב חריב ןויורירקטהד .16.7

 יםכחונה ריםוירקטהד וחריב ה,יבליש עוהקב עדוהמ חרלא ותקד 15 וםתבחוכנוניא

 לווקטופר לע תוםחיו בהיהיש את לנהי חרנבהו ה,יביש התובא "רויתויהל הםינימב חדבא

 ן.ויהד

 )ג(121 יףעבס ייםונהמ יםנאהת םייהתקב לאאהחברהל"נכמהייה לא ןויורירקטהד "רוי

 ת.וחברהוקלח

 אתוז תו,נוכה פתותק וםתינפלוממשרת ורירקטדלכ ירעבהל ית,רשא יתללהכ הפיהאס .16.8

 ייד לע נהומ ורירקטהד אם ןיוב ליעל 16.3 יףעס וחמכ היד לעהנומ ורטירקהד אם ןיב

 את איהבל רהיסב ותנהזדמ ורקטירלדהניתנש לבדוב יל,על 16.4 יףעס וחמכ ןויורירקטהד

 ת.יללהכ הפיהאס ינפו בעמדת



 וןשיבות דירקטוריי .17  
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 לועפלו יףוסלה איםרש יםותרנה יםורירקטהד וייה ור,ירקטד משרת תהנפהתש הבמקר

 ריםוירקטהד לשילימאניהמ רםפממס יםנשארה יםורירקטדהלש פרםמס ירד לא ודעלכ

 וייה ל,"נהילימאניהמ פרהמסמ ריםוירקטהד פרמס חתפובהבמקר ן.ונבתק ענקבש

 נהפתשה ורירקטהד וםמק את אללמ יכד ורק אך לועפל יםרשא יםותרנה יםורירקטהד

 פהיסהא וסנילכ עדו ה,חברהלש יתללכהפיאס ןלזמ יכד ואליעל 16.4 יףעבס ורכאמ

 וי.חיים דלובס נםיים שאניינעבקה רחברהיסקעלויהנ לשם לועפלולוכי ורכאמ יתללהכ

 לן:הל) וםמק לאממ ולעצמ ותנלמ ןויורירקטהד מתכהסב אי,רש ןויורירקטד חבר לכ . 16.9

 ין.הד ותוראלה וףפ"( בכליףח ורדירקט"

 יד תימחתב בכתב מסמךבהשעת יף,לח ורירקטדלשהנוכהה קתפסהואיוניהמ

 הקרי אם סקפות יףלח וררקטידלשונתוכה ום,מק למכ ולם,א ו,נהישמ ורירקטהד

 ושרתמ אם ואןלהל 16.10 יףעסב ותאסקפב יםורטפהמ יםרהמק חדא יףלהח ורירקטלד

 יא.ה שהיבו סיזה מאנפו תתומא מקלמשמש כממ ואן שהויורירקטהד חבר לש

 ה,זןונתק ותאורוה ןיהד ותוראהלכוילעולויחו ורירקטדןיכד יףלח ורירקטדלשוניד

 ה.ן זונת בתקועוהקב ורירקטי דוריטפו/אויונית בדבר מווראהה עטלמ

 :איםבה ריםמקמה חדל אבכהנפור תתקטירל דו שמשרת . 16.10

 את פרטהמוהחברל גשושה וידב וםחת מכתב ייד לעוממשרת פטרהת ואה . 16.10.1

 ו;ותפטרהתלותיבהס

 לית;להכ הפיהאס ייד לעוממשרת עברוה ואה . 16.10.2

 חברות;ה וקחל 232 יףעבס ורמה כאירעבע בורשה ואה . 16.10.3

 חברות;ה וקלח 233 ורמכא ט,פית משטת בלחה יפל . 16.10.4

 ין;ל דופס וכרזה ואה . 16.10.5

 ל.ירג ושטפ וכרזה ואה . 16.10.6

 ו/או ורירקטדלשהנוכה ארכתהואיונימ יתללהכ הפיהאס וראישל יאתב לא החברה . 16.11

 ו/או ורירקטהד יונילמ הפיהאס ןוימז טרם אם לאא בת הרחבבואהחברביללכלנהמ

 יםוראישהלכ ן,ויורירקטהד ןורצ ותעילשב ה,חברהיידבולבתקיהנולראש יללהכ לנההמ

ה,זללובכ ה,חברביללהכ לנההמ ו/או ורירקטכד עמדוהמ לשהנוכהלןידיפלע יםהנדרש

 לש הקרובמ ים"(,ורישהא" לן:הל) לאישר טרתומש ותיאהבר משרד וראיש רק, לא אך 

 תלקב עדומ חראליכיללהכ לנהמהו/או וררקטיהד יריצה יתנתשהפיסבא הנוכה ארכתה

 ורים.ישהא ןלמת יטנוולהר יוניל של כח לא ה,רכהאה עדולמ ןוכנו יםוראישה

 יםשנדרה יםורישהא לכיכה,ברחהלשיללהכ לנההמ יריצה החברהלש יתנתש פהיבאס . 16.12

 עדומלןונכ יםפותק יםימיק ל,יעל 16.11-ו 7.2,7.3 יםפיעבס טורפכמ החברל "ריקמה

 ילעב לים,נההמ ים,וסקעהלשתוירהכש יאנבת ולשהכיונישלח לאו יתללהכ הפיהאס

 ורים.ישהא ןנתיה עתן מיינעהילעוב יםיותמהההינהמ

 ודשים.חהלושלש חתת אופחלוהחברהיפי צרכל בהיישל נסיתכ ןויורירקטהד . 17.1

 וסף,נב ן.ללה ורלאמ וףפבכ עת לכבןויורירקטהד את נסלכ יארש ןויורירקטהד ראש ושבי . 17.2

 ם:יאהב יםבמקר ורט,פיושא שנב ה,יביש יםייק ןויורירקטהד



וותלל סמכויות   .19

   
 

 

    

   

 17.2.3. הצריכו הודעה או דיווח של המנהל  הכללי לפעולה של הדירקטוריון;   

שכל   ובלבד   תקשורת,  אמצעי  בכל  שימוש   באמצעות  ישיבות   לקיים  רשאי   17.5. הדירקטוריון 

הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית.   

הדירקטורים   שכל   ובלבד  בפועל,   התכנסות   ללא   אף   החלטות   לקבל   רשאי   17.6. הדירקטוריון 

הסכימו    )היינו   לכך   הסכימו   להחלטה  שהובא  בעניין   ולהצביע  בדיון  להשתתף  הזכאים 

ירשום  זה,  בסעיף  כאמור  החלטות  התקבלו  בפועל(.  התכנסות  ללא  תתקבל  שההחלטה 

דירקטור   כל  של  הצבעתו  אופן  יצוינו  ובו  ההחלטות  פרוטוקול  ראש  הדירקטוריון  יושב

בעניינים  שהובאו להחלטה וכן העובדה  כי כל הדירקטורים הסכימו לקבלת  ההחלטה  ללא   

התכנסות.  

 

 18. הצבעה  בדירקטוריון 

 18.1. בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד  לכל דירקטור.   
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 ןויורירקטהד הנומ עדומוותבא אם לםוא ם,יורירקטדינש ישתדר יפל . 17.2.1

 ;חדור אקטירישת די דרפל – תופח וים אורירקטה דמישח

את  הדירקטוריון  כי     17.2.2. לפי דרישת דירקטור  אחד אם הוא ציין בדרישתו לכנס

בנוהל   פגיעה  או  חוק  הפרת  בו  לכאורה  החברה  שנתגלו  של  עניין  על  לו  נודע 

עסקים תקין;   

מהותיים    ליקויים  על   הדירקטוריון  ליו"ר  המבקר  החשבון  רואה   17.2.4. הודיע 

בבקרה החשבונאית של החברה.  

כינוס    מועד  לפני  ימים  שלושה  לפחות  חבריו  לכל  תימסר  דירקטוריון  ישיבת  על   17.3. הודעה 

תימסר    ההודעה  הדירקטורים.  כל  בהסכמת  יותר  קצרה  מראש  או  בהודעה  הדירקטוריון 

למענו של הדירקטור שנמסר מראש  לחברה, ויצוין בה מועד הישיבה והמקום שבו תתכנס,  

וכן פירוט סביר של כל הנושאים שעל סדר היום.  

כל    בהסכמת  וזאת   הודעה,   ללא  לישיבה   להתכנס  הדירקטוריון  רשאי   האמור,   על-אף 

הדירקטורים.   

ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון. לא  נכח  בישיבת     17.4. המניין  החוקי  לפתיחת 

תידחה   חוקי,   מנין  הישיבה   לתחילת  שנקבע  מהמועד  השעה  מחצית   בתום   הדירקטוריון 

שנכחו    הדירקטורים  בהעדרו  או  הדירקטוריון,  יו"ר  יחליט  עליו  אחר  למועד  הישיבה 

בישיבה   שזומנה, ובלבד  שעל  מועד  הישיבה  הנדחית תימסר הודעה  של  יומיים  מראש  לכל   

שהוא.   משתתפים  מספר  כל  יהיה  נדחית  ישיבה  לפתיחת  החוקי  המניין  הדירקטורים. 

למרות  האמור לעיל,  המניין  החוקי לדיון והחלטה  בדירקטוריון בדבר הפסקת  או  השעיית   

המבקר הפנימי מתפקידו יהיה רוב חברי הדירקטוריון.   

דעה    זכות   לא  תהיה  הדירקטוריון  ליו"ר  קולות.  ברוב  תתקבלנה  הדירקטוריון   18.2. החלטות 

נוספת או מכרעת ובמקרה של שוויון קולות תדחה ההחלטה שהועמדה להצבעה.   



 22. חברהל הניהו   

 21. ת ביקורתועד  

 20. וןועדות דירקטורי   

   
 

 

 

הדירקטוריון   מקרב  חברי  חברים להן ולמנות  ועדות  להקים  רשאי החברה   20.1 . דירקטוריון

בתנאי    הדירקטוריון  יקבע  דירקטוריון,  ועדות  הוקמו  דירקטורי ון"(. "ועדת  )להלן: 

באופן    הדירקטוריון  של  מסוימות  סמכויות  יואצלו  הדירקטוריון  האם  לועדת  הסמכתן

ועדת   החלטת  האם   או דירקטוריון כהחלטת  תיחשב  הדירקטוריון ועדת  שהחלטת 

יואצלו    לאישור  הדירקטוריון, ובלבד שלא בלבד הכפופה הדירקטוריון תהיה    בגדר המלצה

לוועדה סמכויות החלטה בעניינים המנויים בסעיף  112 לחוק החברות.   
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כסף    או סכומי כל סכום  להבטיח ללוות או דעתו הבל עדי,  יוכל מזמן לזמן, בשיקול הדירקטוריון

או   סכום  של כל  את  הסילוק  להבטיח או רשאי להשיג  יהא  החברה דירקטוריון החברה.  למטרות 

ידי    על  ובמיוחד   לנכון,  שימצא  כפי והתנאים  המועדים   ובאותם   האופן  באותו   כאלה   סכומים  

או   כל  משכנתא, שעבוד נפדות, סטוק אגרות חוב, או חוב, קבועות או הוצאת אגרות עירבון, אגרות

בעתיד,   ובין בהווה   בין  מקצתו,  או  כולו החברה,   של הרכוש  על  אחר  בטחון כל  או שוטף  שעבוד 

אך  עדיין לא שולם.    לרבות הון המניות שטרם נדרש תשלומו והון המניות שנדרש תשלומו

תחולנה    יותר,  או חברים  משני  המורכבת  דירקטוריון ועדת  כל של והדיונים  הישיבות   20.2 . על 

בשינויים    בהן,  וההצבעה  הדירקטוריון  של  בדבר  ישיבות  זה בתקנון הכלולות  ההוראות 

)אם  תהיינה    הועדה ישיבות  סדרי  בעניין  הדירקטוריון  להחלטות  ובכפוף  המחויבים 

החלטות כאלה(.   

 חתפי לא ורתיקהב תעדויחבר פרמס ורת.יקבתעדוויחבר ןיבמהנמיהחברהןויורירקטד . 21.1

 "רויהנומיאלהעדוהיחברל ה.ב ריםחב וייה יםינויצהח יםורקטירהד לוכ הלושמש

 לעבואעקב דרך יםותירשהלןותנואהחברהייד לע סקועשמ ורירקטדלוכ ןויורירקטהד

 בו.וו קרה אחברבהיטלהש

 –ויהי ורתיקהב עדתויידפקת . 21.2

עם    היתר  תוך  התייעצות  החברה,  בין   21.2.1. לעמוד  על  ליקויים  בניהול  העסקי  של 

ולהציע  המבקר, החשבון רואה עם או החברה של הפנימי המבקר

לדירקטוריון דרכים לתיקונם;  

ביקורת  לפי חוק    הטעונות  אישור  ועדת אם  לאשר פעולות  ועסקאות  21.2.2. להחליט

החברות.   

 יושאנ ותעלהש וא פטרלו,עתדלויקבש ן,וכתונלמ ותהסמכ היתה הברהח ןויורירקטלד .22.1

 הם םאןיב ה,מרש וא ובדע,ידפק יר,מזכ י,ללכלנהמ ם(,יורקטירד עטלמ)המשר

 עתלתעמ ימצא ןויורירקטהדשיפכ ים,חדוימ תיםוירלש ואתינזמ וא ותעיבקב קיםעסומ

 ושדרלו ושכרם הםיותורמשכ את עולקבו הםיותבווח הםיותיוסמכ את ירגדלה ןוכ ן,ונכל

 ון.נכל מצאיןויורקטירהדי שפים כומהסכ ותםאוב יםמקרה ותםאות, בוחבט
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 עקבש ותיניהמד גרתבמס החברהיניינעלעףוטהש לוהינליחראאהייה יללהכ לנההמ . 22.2

 יו.תויחנהל וףפובכ ןויורירקטהד

 פוישיור ביטוח ופט .23

 ותיחרור מאפט . 23.1

 ושאנ מראש, ורפטל ות,חברה וקבח עוהקב ןפובא לתתקבשהלטהחב ית,רשא החברה

 ה.יפלות כירזההתובח פרתהלמקצתה, בש ואהלוו, כותיראחה מה במשר

 ותיחראחויטב . 23.2

 ושאנלשוותיחראחויטלב הוזבח תקשרלה יתרשא החברה ת,וחברהקוחתואורלה וףפבכ

 להוכ,הבהמשר ושאנוותיה וקףתבהשעש להועפ קבעוילעלוטשת ותחב לבש הבהמשר

 :להת מאאח לתה, בכו מקצא

 ר;אח י אדםפלו כה אברהחיפלות כירזה ובתח פרתה . 23.2.1

 ול יההו לב םובת םעפ רההמש ושאנש לבדוב יה,פלכ יםנומא ובתח פרתה . 23.2.2

 חברה;ה ובתבט עפגא תל הלועפח שהינלה ירוד סביס

 אחר. ת אדםובלט וילע לוטית שתפת כסוחב . 23.2.3

 ות.חברה וקחיפלעחויטת בבותרהמ חרתה אלועפ . 23.2.4

 ילהנמהפיאכ יךלה עם בקשר ן,בה יבושח ואהרהמש ושאנ יאוצשה ותוצאה . 23.2.5

 חתטר שכר זה ללכוב ות,ירסב ותנייהתד ותצאוה ותלרב נו,יינעבלנההתש

 ן.יורך דע

 ללובכ ןידלכ ותראוהל אםהתבילנהמהפיאכ ךילה-י"לנהמ אכיפה יךל"ה

 הירעת ותלרב ,1968-"חהתשכ ערך, ותירינ וקוח הפיאכ ייכלהלועיי וקחהז

ר.והאמ יךלהה עם ר בקשרועער ות אילנהמ

 ערך תוירינ ותברש הפיאכ ייכלה לועיי וקח-יפה"אכ יליכהלעויי "חוק 

 עת.לתען מדכועיי שפ, כ2011 "אעהתש ה(יקחק ינויק)ת

 ערך, ותירינ וקלח ()א(1נד)א()52 יףעבס ורכאמ הפרה עפגנל וםלתש . 23.2.6

 לנפגע וםלתש" לן:הל)הפיאכ ייכלהלועיי וקבח ןקושת יפכ,1968-"חהתשכ

 "(.הפרה

 השרהמ יושאנל האתה,חברהלשהיתחרא את היכס הז יףעסב נזכרהחויטהב הוזשח לככ

 וח.יטהב ילוגמת תלבקב ה,חברהינפלעה,ימת קדוזכ

 יופיש . 23.3

 וקבח עוהקב ןפובא לתתקבשהטלחבה ית,רשא החברה ות,חברה וקחתווראלה וףפבכ

 עקב וילעהלטושה ן,ללה ורטפכמ הוצאהוא ותחב לבש הבהמשר ושאנ ותפלש ות,חברה

 ה בה:ושא משרנ וותיה וקףה בתה שעשלועפ

 ןיד פסק ותלרב ין,ד פסק יפלע חרא אדם ובתלט וילעהלוטשה יתפכס ותחב . 23.3.1

 משפט;ה יתביידושר בשא וררסק בפוה אפשרן ביתנש
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 אנוש יאהוצש ן,יד ורךע חתטר שכר ותלרב ות,ירסב ותנייתדה ותוצאה . 23.3.2

 רהיחק להנל מכתוסהמ ותרש יידבונגד לנההתש יךלהואהירחק עקב המשר

 וילעהלוטשה ילוב ונגד וםאיש כתב גשתה לאב יםיהסת ואשר יך,להוא

 ישוםא כתב גשתה לאב יםיהסתש וא י,לילפ ךילהל הפולכח יתפכס ותחב

 ורשתדהנישא הירעבבילילפ יךלהלהפולכח תיפכס ותחב לתהטב אך ונגד

 –וה זסקפית; בלילפהחשבת מכחוה

 רהיחק וב רהחקנשןיינעב וםאיש כתב גשתה לאב יךלה וםי"ס (א)

 ילילפה ןידה סדר וקלח 62 יףעס יפל קיהת ירתסג ועמשמ "יתלילפ

 הדין סדר חוק" זה: יףעבס ללה) 1982- "בתשמ לב[,ומש חוסנ]

 יפל הלמשלמ יפטהמש ץעויה יידב םייכלה וביכע וא "(,ליליהפ

 י;לילפה ןיהד ק סדרוחל 231 יףעס

 לע להוטהש יתפכס תוחב –"ילילפךיללה הפולכח יתפסכ ותחב"(ב)

 תוירעבה וקחיפלילנהמ נסק ותלרב ,ילילפ יךלהלהפולחכ וקחיפ

 נסק ירתבעכ עהקבנשהירעב לע נסק, 1985-ו"תשמ ות,ילנההמ

 .פרוו כי אפום כסיצע י,לילפהןיהד ק סדרוחתווראהיפל

 אנוש יאהוצש ן,יד ורךע חתטר שכר ותלרב ות,ירסב ותנייתדה ותוצאה . 23.3.3

 ואהרחבהיידבוגדנ וגששה יךלבה פט,מש יתבידיבןהב יבושח ואההמשר

 ילילפ ישוםאבוא ה,וכזונשממ ילילפ וםאישבוא חר,א אדם יידבואהבשמ

 ת.ילילפהמחשב חתוכה ורשתה דניה שאירעבבעהורש ושב

 ילהנמהפיאכ יךלה עם בקשר ן,בה יבושח ואהרהמש ושאנ יאוצשה ותוצאה . 23.3.4

 חתטר שכר זה ללכוב ות,ירסב ותנייהתד ותצאוה ותלרב נו,יינעבלנההתש

 ן.יורך דע

 פרה.העפגנל וםלתש . 23.3.5

 ותיביתחהש לבדוב ה,בהמשר ושאנתופלש אשמר יביחהתל יתרשא רהחבה . 23.3.6

 דהימ מתאלואםולסכ לוגבתוותללבכ 23.3 יףעבס ורלאמ עוגנביופילש

 יופילש ותיביתחבהוש ן,יינעה ותיבנסב יםירסב הם יכעקב ןויורירקטהדש

 לעופב החברה תוליעפ ורלא יםיופצ ןויורירקטדה עתלדש יםעויראה וניויצ

יכעקב ןויורירקטדה אשר הידהמ מתאוא וםכהס ןוכ ותיביחהת ןמת עתב

 יושאנללכ החברה לםשתש יופיהש וםסכ ן.יינעה ותיבנסב יםירסב הם 

 יפלעהחברהייד לע הםלווצאישיופיהש יכתב לכיפלע במצטבר ההמשר

לגבוי 23.3.2 יףעבס ורכאמ הםילעולוטיש ותיוחבל חסיביופיהש תלטהח

 על.ופו במלולא שו וחיטהב יידלעווסלא כ ים אשרומלסכ ורק אך 

 יעבד.ה בדה בשא משרונ את ותפלש יתה רשאחברה . 23.3.7

 מינימבקר פ .24

 מבקרכןהיכ לא ורת.יקהב עדתו עתלהצ התאםביימנפ בקרמהנימ הרחבהןויורירקטד . 24.1

 לה,אמ חדאלכלש ובקר ה,חברבהמשר ושאנ חברה,בןיינעלעב ואשה ימ רהחבביימנפ

 ו.עמי מטמוקר אהמב ןוחשבהאהון רוכ

 י.ימנפה מבקרהלעינוארגה נהוהממ הייה הא משרושנהיזע איקב ןויורירקטהד . 24.2



 28. וןני פדית ערך ברויינ   

 27. ת הטבהידנד ומניודיב   

 26. חברהשם המה בתיח   

 מבקר וןחשב אהרו 25.   

   
 

 

    

   

 

הדירקטוריון.   בידי ייקבע הביקורת פעולת עבור המבקר החשבון רואה של  25.2. שכרו

הדירקטוריון יהיה רשאי להאציל סמכות זו לוועדה של הדירקטוריון.   

 25.3. הדירקטוריון ידווח  לאסיפה השנתית על שכרו של רואה החשבון  המבקר.  

 

החברה.   דירקטוריון ידי 26.1 . זכויות החתימה בשם החברה תקבענה מעת לעת על

 

על הדיבידנד או במועד   הם  בעלי המניות במועד  ההחלטה 27.2 . בעלי המניות הזכאים לדיבידנד

חלוקת הדיבידנד.    על מאוחר יותר אם נקבע מועד אחר בהחלטה

או   המחאה דיבידנד על ידי כל אחרת, מותר יהיה לשלם דירקטורי ון החברה 27.3. אם לא  קבע

לו,   בעל  המניה  או האדם  הזכאי פקודת תשלום שישלחו בדואר לפי הכתובת הרשומה  של

במרשם   נזכר  ראשונה  ששמו מניות  בעל לאותו רשומים  משותפים  בעלים  של במקרה או 

היא   האדם  שאליו תיערך ל פקודת המניות ביחס לבעלות המשותפת. כל המחאה כזו בעלי

במרשם  בעלי המניות    שמו הכרזת  הדיבידנד  רשום  בתאריך אדם  אשר  של קבלה נשלחת. 

המשותפים,  מהבעלים  אחד   של משותפים, בעלים   של במקרה או,  מניה כל של  כבעלים 

ולגביהם נתקבלה הקבלה.    תשמש  אישור בנוגע  לכל התשלומים שנעשו בקשר לאותה מניה

ראות   ליישב לפי  דירקטוריון החברה הוראות סעיף זה, רשאי החלטה   לפי כל 27.4. לשם  ביצוע

זה לקבוע את   מניות ההטבה, ובכלל שיתעורר בנוגע לחלוקת הדיבידנד ו/או קושי כל עיניו

במזומנים    תשלומים  כי   ולהחליט  מסוימים  נכסים  של  האמורה החלוקה  לצורך  השווי  

ביחס    או  מניות לשברי ביחס  הוראות  כך,  לקבוע שנקבע סמך  השווי על  לחברים  ישולמו 

לאי-תשלום לסכומים קטנים מ- 200  ₪.  

ערך  הניתנים לפדיון בתנאים שיקבע  הדירקטוריון,   דין להנפיק ניירות החברה רשאית בכפוף לכל

והתנאים שקבע.   להמלצת הדירקטוריון ובלבד שינתן אישור האסיפה  הכללית

 

 29. ונותחשב  
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 ירשא לםוא ורת,יקהב עדתו ורשילא וגשת מבקרה ןייכש יתימנפה ורתקיהב תינוכת .24.3

 ון.ירוירקטהד ורישלא וגשת תינכוהת יכ עולקב ןויורירקטהד

ישמש  המבקר החשבון  ורואה  החברה  עבור  מבקר  חשבון  רואה  תמנה  השנתית   25.1. האסיפה 

בתפקידו עד  תום  האסיפה השנתית שלאחריה.   

או לצד  שמה  על גבי או החברה חותמת של כן בצירוף הטבעה בשם  החברה יעשה 26.2 . החותם

המודפס.   

דירקטוריון    על  ידי מניות הטבה תתקבל חלוקת  דיבידנד  ו/או חלוקת  החברה  על 27.1 . החלטת 

החברה.   



   
 

 

     

  

   

  

 

   

    

   

בעלי   בין   העודפים  את  הנכסים  המפרק יחלק  למניות,  הצמודות  מיוחדות  לזכויות   30.2. כפוף 

המניות באופן יחסי פרי  פסו  לערכן הנקוב של המניות.   
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 לכ יפלו-1968 "חתשכ ערך, ותירינ וקח יפל יםיפכס תווחד וךערות ותנובחש להנת החברה

 ין.ד

.29.1 

ריםוטירקהדש חרא וםמק וותבא וא החברה לש וםהרש שרדבמ וחזקוי ותנוהחשב ינקספ .29.2 

 ת.וליהרג הודעבה תועורים בשטירקהד ורתיקלב יםוחפת ויהיו ן,ונכל וימצא

חברהק הרופי .30 

 ןונבתק חרתא ורשפבמ ענקב אם לאא – יאז חר,א ןפובא ןיבו ןומרצ ןיב ה,חברה וקירפ לש הבמקר

 אות:הב תווראהה נהלוחת – ילשהה כינל מה שוצאהה ינאו בתה אז

לאחר    החברה  )נכסי  חובותיה  לשם  פירעון  החברה נכסי  בכל  ישתמש  תחילה   30.1. המפרק

תשלום חובותיה יקראו להלן: "הנכסים הע ודפים"(.  

ילעב ותלומק ותפחל 50% לש ובבר תיללהכ הפיבאס לתתקבש הלטחבה החברה וראישב .30.3 

 ילעב ןיב הםמ לקח לכ וא החברה לש יםפודעה יםנכסה את קלחל פרקהמ ירשא ות,ינהמ

 ילעב ותלזכ ןויקדפב ןאמנ יידל יםפודעה יםנכסמה נכס לכ רולמס ןוכ ןיעב ותינהמ

 ן.ונכל ימצא קפרהמי שפות כינהמ

ודעותה .31 

 דרשתנ וא יתרשא יאה ואשר ורסתמ רהחבהש חרא סמךמ לכ וא העודה ן,יד לכל וףפבכ

 ןפובא ןיב אדם ללכ החברה ייד לע וימסר ות,חברה וקח ו/או הז ןונתק תווראה יפל תתל

ותינמ לעב ותוא לש הומהרש בתותהכ יפל ןעוממ מכתבב ארובד חולמש ייד לע ןיב י,איש

 ובתתככ החברל בכתב ןייצ יהנהמ לעשב ובתכת תהוא יפל וא ותינהמ ילעב במרשם 

.31.1 

 לעשב פרמס יפל היליימפקסב חולמש ייד לע ןיוב יםחרא םימסמכ וא ותעודה ירתלמס

 ילעב ללכ פרסםת רהחבהש ותעדוה ה.יליימפקסב ותעודה תירלמס פרכמס ןייצ הינהמ

 וםספר ייד לע וא ,לישראב עיםיפומה יםיומי יםנותיע ינבש וםפרס ייד לע ומורספי ותינהמ

 .החברה לנט שנטריהא אתרב

 אדם וותלא ים,פותמש ןיהלעשב תוינלמ סיחב ה,ננתית ותינמה ילעלב ןיתל שיש העודה לכ

 נהנתש העודה לוכ ה,ינמ הותא לש יםלעכב ותינהמ ילעב םבמרש הנוראש נזכר וששמ

 יה.נה מותי אלעלב תפקה מסעודה האה תן זפובא

.31.2 

וךת ודםעייל עיהג וליכא ויחשב 31.1 הנתק ותוראה יפל חלשיש חרא סמךמ וא העודה לכ .31.3 

–  וא דיב ונמסר ואם ל,ישראב ליגר וארבד ו/או וםרש וארבד ווגרש אם יםקעס יימ 3

 חראל ןוהראש יםעסקה וםיב םעדייל העיהג וליכא חשבי היליימפקס ותעמצבא ולחנש

 וארבד חלשנש מכתבשה חיוכלה יקפמס היהי הירהמס את חיוכלה יםכשבא לתם.קב

 ושאנ מכתבכ רואהד למשרד מסרנו הנונכה ובתלכת ןעומ מךסהמ יוכ העדוהה את ליהמכ

 וחלשמ ורישא דף יאהמצל יד היליימקספ ילגבו ים,לוב שאונ רשום כמכתב וא ליםוב

 – רהחבה לש נטנטריהא אתרב וא ניםויתעב ורסםפשת העודלה חסיב לח.ושה ירמהמכש

 ללכ עהודהה לש התירמס וםיל ביחש רהחבה לש נטנטריהא ראתב וא ןויתעב סוםפרה וםי

 .ותינמה ילעב



   
 

 

לדבר  המשלוח,   לכאורה כראיה  יחשב   במרשם  החברה רגיל באופן   אשר   נעשה  רישום  31.4. כל 

כרשום באותו מרשם.  

 

 ומותתר 32.  

החברה רשאית לתרום סכום כסף סביר למטרה ראו יה.  

 

 33. פרשנות  

זכר אף  במין  נקבה   במין אמור  כל  להיפך,  וכן  במשמע אף  הרבים  יחיד בלשון האמור   33.1. כל 

וכן  להיפך.    במשמע

על   להתנות שניתן באופן החברות   בחוק  שהוסדרו   עניינים   לגבי כי מובהר ספק    33.3. להסרת 

חוק   מהוראות   שונות  הוראות   לגביהם  כולל  אינו  זה   ותקנון  בתקנון,  לגביהם  ההסדרים 

החברות, תחולנה לגביהם הוראות חוק החברות.   
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לאיזו    יפה שכוחה הודעה  או מסוים  ימים  מספר   של  מוקדמת  הודעה לתת   צורך   31.5. כשיש 

תקופה שהיא, יבוא יום המסירה בחשבון מספר הימים או התקופה.   

למונחים  מסוימים, תהיה  לכל מילה  וביטוי    זה הגדרות  מיוחדות אם  נכללו  בתקנון  33.2. למעט

יש בדבר  משום סתירה   אם  כן אלא הנודעת להם בחוק החברות, זה, המשמעות שבתקנון

לנושא הכתוב או לתוכנו.   

* * * 



 נספח ב'   – הצהרת המועמד לכהן  

 כדירקטור בחברה 



1

הצהרה בדבר כשירות לכהן כדיר קטור
 ומיידים(, תקופתיים )דוחות ערן ניירות לתקנות 26 תקנה לפי הנדרשים פרטים וכן ב224 לסעיף בהתאם

1970תש״ל־

16.03.85 036730968 דוד דורון אינטרטור הח״מ, אני,
לידה תאריך זהות תעודת מס׳ פרטי שם משפחה שם

ובאנגלית, כפי שמופיע בדרכון :
.Inte rtor משפחה שם

Doron .פרטי שם

Israel אזרחות:

לאמור: בזאת מצהיר
:אחרת( משתמע לא )אם לצידם אשר הפירושים הבאים למונחים יחיו זו בהצהרה .1

 בסעיף הקבועים חיצוני דירקטור למינוי הכשרות תנאי לגביו שמתקיימים דירקטור
 מעל בחברה כדירקטור מכהן ושאינו זאת, אישרה הביקורת וועדת )ה( עד )ב( 240
 שנתיים על עולה שאינה כהונה בהפסקת יראו לא זה ולעניין רצופות, שנים תשע

הכהונה; רצף את כמפסיקח

 בלתי "דירקטור
תלוי"

;בע״מ פארמה טוגדר "החברה"
;1999התשנ״ט- החברות, חוק "החוק"

 המופיעים מהתנאים אחד בו שמתקיים מי הוא מקצועית כשירות בעל דירקטור
 חשבונאית מומחיות בעל לדירקטור ומבחנים )תנאים החברות לתקנות )א(2 בסעיף

.2סס5התשס״ו- מקצועית(, כשירות בעל ולדירקטור ופיננסית

מקצועית" "כשירות

מומחיות בעל לדירקטור ומבחנים )תנאים החברות לתקנות 1 בסעיף כהגדרתה "מומחיות
שלפיו, ,2סס5התשס״ו- מקצועית(, כשירות בעל ולדירקטור ופיננסית חשבונאית חשבונאית
 וכישוריו ניסיונו השכלתו, שבשל מי הוא ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל דירקטור

 באופן כספיים ודוחות חשבונאים - עסקיים בנושאים והבנה גבוהה מיומנות בעל הוא
 בקשר דיון ולעורר החברה של הכספיים הדוחות את לעומקם להבין לו המאפשר

;הכספיים הנתונים של הצגתם לאופן

ופיננסית"■

 בן של הורה או אחות אח, צאצא, וכן צאצא, הורה, הורי הורה, אחות, או אח זוג, בן
;מאלה אחד כל של זוגו בן או הזוג

"קרוב"

 הוא המינוי, למועד שקדמו בשנתיים או המינוי במועד בו, השליטה שלבעל תאגיד
;בה השליטה בעל או החברה

אחר" "תאגיד

; 1970־ התש״ל ומידיים(, תקופתיים )דוחות ערך ניירות תקנות הדוחות" "תקנות

:הינה דין בית כתבי המצאת ולצורך התושבים במרשם הרשום כפי וכתובתי ישראל תושב הנני

0523924657 10 ללא הגדי בית

נייד טלפון טלפון מיקוד בית מס׳ רחוב ישוב



2

:המתאימה החלופה את לסמן נא .2
המינוי. טרם בחברה תפקיד כל נושא אינני [3

או:
:להלן כמפורט המינוי טרם קודם בתפקיד נושא הנני □

:השכלה .3

המוסד שס תחום תואר

:מקצועיות ותעודות אחרת השכלה
הטכניון מטעם בבנייה פרוייקטים ניהול קורס

:האחרונות השנים 5 - כ עיקריים עיסוקים .4

בתפקיד הזמו משד עבודה מקום התפקיד

שבע בבאר האותנטית מסעדת בעלים

תפוז אי.די.אמ שילוח חברת ומנהל בעלים

אינטר קאנה ומנהל בעלים

:המתאימה החלופה את לסמן נא .5
X אחר. בתאגיד כדירקטור מכהן אינני
 או:

:להלן כמפורט אחר בתאגיד כדירקטור מכהן הנני □
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:המתאימה תחלופה את לסמן נא .6
בה. עניין בעל של או שלה קשורה חברה או בת חברה של החברה, של עובד אינני £3
או:
:להלן כמפורט בה, עניין בעל של או שלה קשורה חברה או בת חברה של החברה, של עובד הנני □

;המתאימה החלופה את לסמן נא .7
בחברה. אחר עניין בעל של משפחה בן אינני □
או:
;להלן כמפורט בחברה אחר עניין בעל של משפחה בן הנני □

שנחתם להסכם בהתאם השקעה עסקת והשלמת לקיום בכפוף בחברה ענין בעל יהיה אשר דמרי, יגאל מר של קרוב הנני

:המתאימה תחלופה את לסמן נא .8
H הדירקטוריון. של בוועדות או בוועדה חבר אינני
או:
:להלן כמפורט הדירקטוריון של בוועדות או בוועדה חבר הנני □

;המתאימה החלופה את לסמן נא .9
החכרה. של ערך בניירות מחזיק אינני

 או:

:להלן* כמפורט החכרה של ערך בניירות מחזיק הנני □

מלא בדילול בהון החזקה )%(מונפק בהון החזקה ערך ניירות כמות הערך נייר של וסדרה סוג

:המתאימה החלופה את לסמן נא .10
קשורה. חברה או בת חברה של ערך בניירות מחזיק אינני

או:
:להלן כמפורט קשורה חברה או בת חברה של ערך בניירות מחזיק הנני □

זו. הצהרה על החתימה למועד נכון1
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ערך ניירות כמות הערב צייר של וסדרה סוג

:המתאימה החלופה את לסמן נא .11
תלוי". "בלתי דירקטור הנני □
תלוי" "בלתי דירקטור אינני :או

"תלוי". דירקטור הנני □

:המתאימה תחלופה את לסמו נא .12
ופיננסית. חשבונאית מומחיות בעל הנני □
או:
EI ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל אינני

;המתאימה תחלופח את לסמן נא .13

H מקצועית. כשירות בעל הנני

או:

מקצועית. כשירות בעל אינני □

:המתאימה החלופה את סמן נא .14

כספיים. דוחות ולהבין לקרוא היכולת את לי יש 0

או:

כספיים. דוחות ולהבין לקרוא היכולת את לי אין □

 הכישורים את לי יש כי מצהיר אני בחברה. כדירקטור לכהן כשיר שאני סבור הנני והבנתי הכרתי מיטב לפי .15
 ביצוע לשם הראוי הזמן את להקדיש היכולת ואת בחברה, כדירקטור להתמנות מנת על הדרושים והיכולת
בחברה כדירקטור תפקידי

 לפני שניתן דין פסק פי על הרשעה למעט להלן, מהמפורטות בעבירה חלוט דין בפסק הורשעתי ולא בגיר, הנני .16
:שנים 5 מ- למעלה

 ולפי 1977רנשל״ז- העונשין, לחוק 428 עד 422 ו- 420 עד 418,415,392,297 עד 290 סעיפים לפי עבירה 16.1
.1968התשכ״ח- ערך, ניירות לחוק 54 ו- א()53 ד,52 ג,52 סעיפים

 של עבירות או בתאגיד מנהלים עבירות מרמה, שוחד, בעבירות לישראל מחוץ משפט בבית הרשעה 16.2
פנים. מידע ניצול

 ראוי אני אין נסיבותיה או חומרתה מהותה, מפאת כי קבע משפט בית אשר אחרת בעבירה הרשעה 16.3
ציבורית. בחברה כדירקטור לשמש
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ציבורית. חברה בכל כדירקטור לכהן עלי האוסר אכיפה אמצעי עלי הטילה לא מנהלית אכיפה וועדת .17

 או בעקיפין או במישרין לו כפוף שאני למי למעבידי, לשותפי, לקרובי, לי, אין וכן בחברה, השליטה בעל של קרוב אינני .18
 לבעל לחברה, זיקה זה, למועד שקדמו בשנתיים או זה מסמך על חתימתי במועד בו, השליטה בעל שהנני לתאגיד
אחר. לתאגיד או זה, מסמך על חתימתי במועד השליטה, בעל של לקרוב או בחברה השליטה

 בו, השליטה בעל שהנני לתאגיד או בעקיפין או במישרין לו כפוף שאני למי למעבידי, לשותפי, לקרובי, לי אין בנוסף,
 אינם כאמור הקשרים אם גם החברות, לחוק ב()240 סעיף לפי אליו הזיקה שאסורה למי מקצועיים או עסקיים קשרים

החברות. לחוק ב()244 סעיף להוראות בניגוד תמורה קיבלתי לא וכן זניחים, קשרים למעט כלל, דרך

זה: סעיף לעניין
 למעט משרה, כנושא כהונה וכן שליטה, או כלל דרך מקצועיים או עסקיים קשרים קיום עבודה, יחסי קיום - ״זיקה״
לציבור. מניות לראשונה להציע שעומדת בחברה חיצוני כדירקטור לכהן כדי שמונה דירקטור של כהונה

 בעל או החברה הוא המינוי, למועד שקדמו בשנתיים או המינוי במועד בו, השליטה שבעל תאגיד - אחר״ ״תאגיד
בה. השליטה
 כל של זוגו בן או הזוג בן של הורה או אחות אח, צאצא, וכן צאצא, הורה, הורי הורה, אחות, או אח זוג, בן - ״קרוב״

מאלה. אחד

 לפגוע כדי בהם ואין כדירקטורית תפקידי עם עניינים ניגוד ליצור עלולים או יוצרים אינם האחרים עיסוקיי או תפקידי .19
כדירקטורית. לכהן ביכולתי

 הן המכהן אדם אין כי בזח, לאשר הריני השמית"( "החברה )להלן: אחרת בחברה כדירקטור מכהן שאני ככל .20
השנייה. בחברה חיצוני כדירקטור והן בחברה כדירקטור

.1968תשכ״ח- ערך, ניירות בחוק המונחים כמשמעות בישראל, בורסה או ערך ניירות רשות של עובד אינני .21

:המתאימה החלופה את לסמן נא .22
X דין. פסול ואינני רגל פושט הוכרזתי לא

או:

והופטרתי. רגל פושט הוכרזתי □

לחברה. כך על אדווח זו בהצהרתי הנאמר לעומת שינוי יחול בחברה כדירקטור כהונתי לתום עד אם .23

 וכי לאמיתה אמת הינו לעיל האמור כל כי מצהיר הנני לעיל, האמור כל את והבנתי בעיון שקראתי לאחר .24
 והתקנות החוק הוראות כי לי ידוע וכי ידי ובכתב ידי על ונכתבו ומלאים מדויקים הינם המזהים הפרטים
 כמו לי. ידועות והתקנות החוק פי על המלאות וזכויותיי חובותיי וכי וסופית ממצה רשימה אינן לעיל המובאות

 שכזה פרט לי ידוע היה אם וכי בחברה כדירקטור כהונתי על להשפיע שעשוי נוסף מהותי פרט כל לי ידוע לא כן
בהצהרה. מציינו הייתי

29.07.2021

חתימה תאריך



נספח ג'  - חוות דעת הוגנות של  
 מעריך השווי  



 

של מעריך  השווי של החבר ה   - מכתב  הסכמה ספח ב'

 

  3 באוגוסט   2021         לכב וד  

של     הדירקטוריון

פארמה בע"מ     טוגדר

 

והצעה  פרטית של  טוגדר    הנדון  : כתב  הסכמה לצירוף  הערכת שווי  לדו ח  מיידי בדבר זימון  אסיפה

פארמה  בע"מ  )להלן: "החברה " ( 

שהערכת השווי שנער כה ונחתמה  על  ידנו  תיכלל  בדוח  מיידי  בדבר    אנו  נותנים בזאת  את הסכמתנו  לכך

כמפורט    אשר  צפוי להתפרסם בחודש  אוגוסט  2021, זימון  אסיפה והצעה פרטית  הצעת  מדף של  החברה,

להל ן:   

בעניין של  הלוואות בעלים שהוענקו  לחברה  על  ידי    הערכות שווי  בעניין  הוגנות שווי  המרת  ה לוואות בעלים ,

בעלי  השליט ה, אשר  נערכה  ונחתמה  על  ידנו ביום   11  ביול י  2021 .  

 

אנו  מצהירים  בזאת כי אין  לנו  כל תלות בחברה  ואיננו  בעלי  עניין בה או  צפויים  להפוך  לבעלי  עניין בה   

אותו קיבלנו  עבור    תוצאות  העבודה  אותה  ביצענו אינן תלויות ו/או מושפעות  משכר  הטרחה בעתיד .

ביצועה  . 

 

בכבוד  רב  ובברכה  , 
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 11 ביולי,   2021  

 
  

לכבוד :    

חברי  דירקטוריון   

טוגדר  פארמה  בע"מ    

  

שלום  ר ב,   

ב .  הלוואה  בסך  של    1.5  מיליון  ש"ח   (קרן+ריבית  צבורה  ליום    31.12.2020).  כמפורט  בדיווחי   

החברה , סך   הלווא ה   זו   י  ישא  הפרשי  הצמדה  וריבית  המינימאלית  לפי  פקודת  מס  הכנס ה1   

יוחזר    הרלוונטית   בשנה   מס   לפני   החברה   מרווחי   שרבע   באופן   שנתי   בסיס   על   וייפרע  

למלווים   על  חשבון  פירעון  ההלוואה  ובתנאי  שתזרים  החברה  יאפשר  לה  גם  המשך  מימון   

פער    יהיה   שלא   צופה   החברה   מכ ן, כאשר   לאחר   שנה   במשך   החברה   של   פעילות  שוטפת  

משמעותי  בין  הרווח  לפני  מס  לבין  התזרים  (להלן: "הלוואה  מס'  2"). 

 2. חוות  דעת  זאת  כוללת  תיאור  של  המתודולוגיה  ועיקרי  ההנחות  והניתוחי ם, אשר  שימשו  לבחינת   

הוגנות  וסבירות  השווי  ההוגן  של   המניות  אשר  יונפקו  לניצעים  כנגד  המרת  ההלוואות    הנ"ל . עם   

זאת , התיאור  אינו  מתיימר  להיות  מלא  ומפורט  של  כל  הנהלים  אשר  יישמנו .  למען  הסר  ספ ק, מסמך  

זה  אינו  מהווה  הערכת  שווי   לחברה .  

 3. חוות  דעת  ההוגנות  תקפה  לתאריך  מכתב  זה  בלב ד.  

 4. לצורך  הכנת  חוות  הדעת  התבססנו , בין  היתר, על  מקורות  המידע  הבאים:  

א .  דוחות  כספיים  של  החברה  לשנת   2020.  

ב .  דיווחיה  השוטפים  של   החברה  לבורסה .  

ג .  נתוני  סחירות   מניות  החברה .  

ד .  מידע  נוסף  שקיבלנו  מהחברה  בהתאם  לבקשותינו .  

 
 1 שיעור  הריבית  בשנת  המס   2021 הנו   2.45% .   

 1. נתבקשנו ,  אי.אפ.אס  ייעוץ  והשקעות  (009 2) בע"מ   ("  IFS"),  על  ידי   דירקטוריון   טוגדר  פארמה  בע"מ    

Fair  and  )   וסבירות הוגנות   בדבר   דעת נו    המקצועית   את   "החברה" )   לחוות    ("טוגד ר"   ו/או  

 Reasonable) השווי  ההוגן  של  המניות  אשר  יונפקו  לבעלי  שליטה  בחברה  (כולם  יחדיו  "הניצעים" )  

כנגד  הלוואות  אשר   הועמדו  על  ידי   ניסים  ברכ ה, גיא   עטיה   ו ניר  סוסינסקי   לחברה , לרבות   לחברת   

הבת  גלובוס  פארמה  בע"מ  (להלן: "גלובוס") .  

א .  כמפורט   בדו"ח  הכספי  המבוקר  של  החברה  לשנת    2020,  הניצעים  העמידו   לחברה  ולגלובוס   

הלוואה   בסך  של    4.49  מיליון  ש"ח ,  אשר   אינה   נושאת   והצמד ה. כמפורט  בדו"ח  הכספי  של  

החברה   "ההלוואה  אינה  נושאת  ריבית   וניתנת  לפירעון  מיידי   על  ידי  בעלי  השליטה  ובהתאם  

הוצגה  כהתחייבות  שוטפת  "  (להלן: "הלוואה  מס '  1").  
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ה .  מידע  גלוי  ורלוונטי  אחר  המתפרסם  באתרי  האינטרנט .  

 
  

ו .  מאמרים  ופרסומים  אקדמאים . 

  הרמהה תקסע תיצמת   

 5. כמפורט   בדיווח  החברה   ועל  בסיס   נתוניה  החשבונאיי ם,  יתרת  ההתחייבות  של  החברה  לניצעים ,  

למועד  ההערכה,  11.7.2021 , הנו  כ  -  5,973 אש"ח , כדלקמן : 

 

 הסרובב הינמה רעש סיסב לע הרבחה תיינמ יווש ןדמוא          

 9. בתקופה  של    14  ימי  מסחר  אשר  קדמו  למועד  חוות  הדעת  (מיום    2.6.2021 2), מחזור  המסחר   הכולל   

נאמד  בכ -   15.3  מיליון  ש"ח  (ממוצע   יומי  הנו  כ -   1,090  אש" ח), כאשר   בימים    23-24.6.2021  קיים   

מסחר  בסך  של  כ  -  9.5 מיליון   ש" ח.    

 10.  ניכיון  בגין  מגבלת   סחירו ת.  המניות   שיוקצו   חסומות   בהתאם   למגבלות  הקבועות  בסעיף    15ג ' לחוק   

נמוך    אלו   הנו   מניות   של   ההוגן   שוויין   נספח   ב ').  לכן   ראה   זו   הגבלה   אודות   ערך   (לפרוט   ניירות  

בהשוואה  למניות  שאינן  כוללות  מגבלה  ז ו. שיעור  הניכיון  נאמד  על  ידינו  בלפחות    15%3. 

 11 . לכ ן, לגישתנ ו, השווי  ההוגן  של  מניה  הכולל   ניכיון  בגין  מגבלת  סחירות, נאמד  בכ -1.07  ש"ח . 

 12 . השווי  ההו גן  של  כל  כתב  אופציה  סדרה    11  של  ה חברה  נאמד  בכ -14.8  אגורות .  שער  ה אופציה  ליום   

 11.7.2021 הנו    14 אגורות  וממוצע   10  ימי  מסחר   הנו   14.8  אגורות  (המסחר   החל  ביום    28.6.2021). 

 תואוולהה יווש ןדמוא   

 
 2 מניות  החברה  נסחרות  ברשימה  הראשית .  

 3 על  בסיס   מודל  פינרטי .   

                          

                    4,490     1,483 
   19       -

הלוואה  מס '  2הלוואה  מס '  1

קרן+ריבית  ליום   31.12.2020

שיעור  ריבית 

 תאריך חישוב 
 מספר ימי חישוב  
רי בית 

1,464 4,490 
2.45% 0.00% 

11/07/2021 11/07/2021 
192 192 

למועד   החישוב   2021 /11/7

 6. כמפורט  בדיווח ,  בכוונת  החברה   להמיר  את  סך   הלוואות  אלו   (לרבות  הריבית  הצבורה ), אשר  נכון   

למועד  ההערכה  עומד , מבחינה  נומינאלי ת, על  כ-   5,973  א ש"ח  למניות  של  החברה .   

הנגזר    השווי   הינה   טבעית   מוצא   נקודת   בבורסה,  של   החברה   נסחרות   מניותיה   כי   העובדה    7. לאור  

ממחירי  המניות  בבורסה .  ערך  מניית  החברה   בבורסה   ליום    11.7.2021  הנו    1.227  ש"ח   ועל  פני    14  

ימי  מסחר  שקדמו  למועד  החישוב  הנו  כ - 1.257 ש"ח  2. 

 8. אנו  סבורים  ששער  מניה  מייצג  לעניין   ההמרה  הנו  הגבוה  מבין  ממוצע  שער  המניה  על  פני    14  ימי   

מסחר  שקדמו  למועד  החישוב  לבין  שער  הסגירה-  במקרה  זה   1.257 ש" ח.  
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 5 להרחבה  ראה  חוות  דעת   " הערכת  שווי  של  התחייבות  לבעלי  שליטהי  " ליום   31.12.2020 אשר  נערכה  על  ידינ ו.  
 4 להרחבה  ראה  חוות  דעת   "  הערכת  שווי  מרכיבי  הסכם  מזרחי " ליום    31.12.2020 אשר  נערכה  על   ידינו .   

 םע הביטמ ןכלו ,הרבחה תסייגמ התיה התוא קושה תיבירמ הכומנ הנה תואוולהה ןיגב תיבירה . 13

 .הרבחה

 דמאנ הז יארשאב םולגה תיבירה רועיש רשא יחרזמ קנבמ יארשא הסייג הרבחה ,ונתקידב יפ לע . 14

 .411.1%-כב

 .15%5-1 6%-כב ונידי לע דמאנ,הרבחה לש ןוהה ריחמ . 15

 ילעב ידי לע ידימ ןועריפל תנתינ" ליעל ןייוצמכו ןועריפ דעומ אלל הניא הנועריפ 1'סמ האוולה . 16

 .בישחתל תיטנוולר הניא )תיביר אלל רומאכש( האוולהה תיבירב המולגה הבטהה ,ןכל ."הטילשה

 המאתהב ,2021 תנש ךלהמב ערפית האוולהש ונחנה ,ןגוהה יוושה ןדמוא ךרוצל ,תונרמשה תאפמ

 לש ןגוהה יוושה ןכל .םישדוח 4-כ ונה מ"חמה בושיחה דעומל ןוכנ,ירק .יאנובשחה םושירל

 ).םישדוח 4 לש מ"חמ תפוקתלו 11.1% לש תיבירב ןווהמ( ח"שא 4,335-כב דמאנ וז תובייחתה

 הסנכה סמ תדוקפ יפל תילאמינימה תיבירו הדמצה ישרפה אשיי וז האוולה ךס-2'סמ האוולה . 17

 לע םיוולמל רזחוי תיטנוולרה הנשב סמ ינפל הרבחה יחוורמ עברש ןפואב יתנש סיסב לע ערפייו

 לש תפטוש תוליעפ ןומימ ךשמה םג הל רשפאי הרבחה םירזתש יאנתבו האוולהה ןועריפ ןובשח

 סמ ינפל חוורה ןיב יתועמשמ רעפ היהי אלש הפוצ הרבחה רשאכ ,ןכמ רחאל הנש ךשמב הרבחה

 לש תיביטקפא תיביר רועישבו האוולהה ןועריפ ידעומ רבדב הרבחה תיזחת סיסב לע .םירזתה ןיבל

 .ח"שא 900-כב וז תובייחתה לש ןגוהה יוושה דמאנ)הרבחה לש ןוהה ריחמ בורקב( 16%

 .ח"שא 5,235-כב דמאנ תואוולהה יתש לש ןגוהה יוושה ,ליעל טרופמל םאתהב . 18

 הרמהה סחי ןדמוא

 הינמ לש ןגוהה יוושהו ,ח"שא 5,235-כב דמאנ וידחי תואוולהה 2 לש ןגוהה יוושה ,ליעל רומאכ . 19

 ונה עצומה הרמהה סחי ,)0.148+ 1.069( ח"ש 1.217-כב דמאנ)11 הרדס( דחא היצפוא בתכו תחא

 תרמה דגנכ ,וידחי )11 הרדס( היצפוא יבתכ 4,301,176 דעו הרבחה לש תוליגר תוינמ 4,301,176 דע

 .ולא תואוולה

 .תיתיצמת הנה וז תעד תווח ךכל םאתהב .דבלב הרבחה ןוירוטקרידב ןויד ךרוצל הנה וז תעד תווח . 20

 תלועפ לכ ונעציב אל םלוא םיינכדעו םימלש ,םינימאכ ונל םיארנה עדימ תורוקמ לע ונכמתסה . 21

 תקידב טעמל ,ונלביקש עדימה לש היולת יתלב תיאמצע הניחב וא הקידב ונכרע אלו תרוקיב

 עדימב יוניש לכ .ונתדובעב ושמישש םינותנה תותואנ תודוא העד לכ םיווחמ ונניא ךכיפלו ,תוריבס

 אוהשלכ תומיא םושמ ונתדובעב תוארל ןיא ,ךכיפל .וז תעד תווח תא תונשל יושע םינותנב וא

 .םינותנה לש םקוידל וא םתומלשל ,םתונוכנל

 לוקישב םיבר םירקמב תויולת ןהיתונקסמו קיודמ עדמ תויהל תורמייתמ ןניא תוילכלכ תוכרעה . 22

 לע ססבתהב הריבס הניה וז תעד תווחש םירובס ונא .תעדה תווח ךרוע לש יביטקייבוסה תעדה

 .ונל קפוסש עדימה
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 ןיאו הינמה לש ןגוהה יוושה תעיבקב םירושקה םיילכלכה םיטביהה לולכמל תסחייתמ ונתדובע . 23

 לש הריכמ וא/ו העקשה תצלמה תוברל ,)הרמה סחי טעמל( איהשלכ הלועפל הצלמה םושמ הב

 ,םינוש םיכמסמ שוריפ .תיטפשמ תעד תווח וא ץועיי םושמ ונתעד תווחב ןיא .םהשלכ ךרע תוריינ

 סכנ ףילחי ובש ריחמכ רדגומ "ןגוה יווש" גשומה .וז תעד תווח יכרוצל קרו ךא השענ,ונייע םהבש

 תודבועה תודוא עדי לש הריבס הדימ םידדצה ינשל רשאכ ,ןוצרמ רכומל ןוצרמ הנוק ןיב ,םיידי

 .הקסעל תויטנבלרה

 תוינמב ישיא ןיינע ונל ןיא ,םיעצינה ןיבו הרבחה ןיבל IFS ןיב תולת תמייק אל יכ ריהצהל ונירה . 24

 .וז תעד תווח תואצותב הנתומ וניא ונתחרט רכש ןכו ,הרבחה

 ח"וח ךרדו ןפוא לכב ומרגי רשא האצוה וא תולע ,קזנ לכל הרקמ םושב םיארחא היהנ אל ונא . 25

 הרבחה דצמ עדימ תעינמ וא אלמ וניאו ןוכנ וניאש עדימ תריסמ ,היעטה ,אווש גצמ ,האנוה ישעממ

 .רומאכ עדימה לע תרחא תוססבתה לכ וא ,המעטמ ימ וא/ו

 הרומתה לכ ךסמ הרקמ םושב גורחת אל יוושה תכרעה עוציבמ תעבונ הניהש לככ ונתוירחא . 26

 לע ונתוא ופשי תעדה תווח ינימזמ ,יטפשמ ךילהב ביוחנ וב הרקמב .וז הדובע ןיגב ונל תמלושמה

 .ונדצמ ןודז לש הרקמב טעמל לכהו ,םאתהב ךכ

 .הרמהה רחאל הרבחה תוינמ ורחסי וב ריחמה לע העד תעבה תעדה תווחב ןיא . 27

 ונתעד בטימ יפל ,םיכירעמ ונא ליעל םירכזנה םילהנב ונטקנו םינושה םיכמסמב ונייעש רחאל . 28

 דע ונה עצומה הרמהה סחי ) fair and reasonable( הריבסו תנגוה תניחבמש ,תיעוצקמה

 תרמה דגנכ ,וידחי )11 הרדס( היצפוא יבתכ 4,301,176 דעו הרבחה לש תוליגר תוינמ 4,301,176

 .ןגוהו ריבס ונה ,ולא תואוולה

 ,בר דובכב
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  ליווי  חברות  בתהליכי  הנפקה  ראשונה  לציבור ; 

 יוושה יכירעמ תודוא םיטרפ-'א חפסנ
 הכירעמה הרבחה יטרפ

 יווש תוכרעהו ינומימו ילכלכ ץועיי ןתמב החמתמ ,מ"עב )2009( תועקשהו ץועי סא.פא.יא תרבח

 יפסכ חוויד יכרוצל ,תילארשי הניקתו IFRS תימואל ןיב תואנובשח יללכ יפ לע ,תויולת יתלב תויעוצקמ

 ץראב תורחסנה תוירוביצ תורבח תורשע תונמנ הרבחה תוחוקל ןיב .טפשמ יתבל החמומ תעד תווחכו

 .תויטרפ תורבחו ל"וחבו

 תוליעפו עדי ימוחת

  ;םייטפשמ םיכילהב יולת יתלב החמומ תעד תווח

  ;יאנובשחו ילכלכ ס'נגיליד-ויד

  ;םיקסעו תורבח יווש תכרעה

  ;תילכלכ תויאדכ תקידב

  ;תויקסע תוינכות תנכה

  ;תיאקנבה תכרעמה לומ תורבח יוויל

  ;השיכרו גוזימ יכילהתב תורבח יוויל

  ;םיישחומ יתלב םיסכנ לש יווש תכרעה

  ;תואוולהו תויוברע ,תויולת תויובייחתה יווש תכרעה

  .םירזגנו םיסנניפ םירישכמ לש יווש תכרעה

מ"עב )(2009 ". תועקשהו ץועי סא.פא.יא" ץועייה תרבח ל"כנמ  

תוחמתה םע םיקסע להנמב ינש ראות ,הלכלכו תואנובשחב M.B.A BA ןושאר ראות לעב  

 .טפשמ ידומילב M.A ינש ראותו עדימ תוכרעמו תואקנב ,ןומימב

  .לארשיב ןובשח יאור תכשלב רבחו לארשיב ןובשח תייאר ןוישיר לעב

עוציב ללוכה ,ינומימהו ילכלכה ץועייהו יוושה תוכרעה םוחתב םינש-19 ל לעמ לש ןויסינ לעב  

 תוילכלכ תודובעו )ב"ויכו םיקסעו תורבח ,םירחא םירזגנו תויצפוא לש( יווש תוכרעה תואמ לש

 .הלשממ ידרשמו תוירוביצ ,תויטרפ תורבחל םימוחת ןווגמב

  ,תורבח רפסמ לש םיפסכ להנמ ,םיסנניפ םינוסיח תרבחב תילכלכה הקלחמה להנמ רבעשל

 .טפאה ויז BDO תמריפב תילכלכה הקלחמב ריכב ח"ור

  .םייפסכ תוחוד חותינו יווש תוכרעה אשונב םייאמדקא תודסומב הצרמ

/ : רבח (Member) יווש יכירעמל םיימואלניב םיפוגםינוגראב  

 ח"ור ,שולש ןב איגש ,תעדה תווח ךרוע יטרפ
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o Member in the International Association of Consultants, Valuators and 

Analysts – IACVA 
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במסגרת  הסכם  הרכישה  נקבע  בין  היתר :   

 המיסחה תולבגמ-'ב חפסנ

 קוחל 'ג15 ףיעסב תועובקה תולבגמה – ךרע תוריינ קוחל םאתהב תרזוח הריכמ לע תולבגמ .א

 רשא תירוביצ הרבחב תוינמ לש תרזוח הריכמל סחיב "),המיסחה תונקת":ןלהל( ךרע תוריינ

 :ולא תונקת יפ לע .תיטרפ האצקה לש ךרדב וצקוה

 .ךרע תוריינ תריכמ לע רוסיא לח ,האצקהה םוימ םישדוח השיש לש הפוקת ךלהמב )1

 תופוקתה":ןלהל(,הנושארה הפוקתה םותמ םיבקוע םינועבר השיש לש הפוקת ךלהמב )2

 םיטרופמה םיאנתה תומייקתהל ףופכב קרו ךא ךרע תוריינ לש הריכמ רתות ),"תופסונה

 ):רומאכ תופסונה תופוקתהמ תחא לכב( ןלהל

 רוזחמ לש ימויה עצוממה לע הלוע הניא רחסמ םוי לכב תעצומה ךרעה תוריינ תומכ 

 ומדקש תועובש הנומש תב הפוקתב עצומה גוסהמ ךרעה תוריינ לש הסרובב רחסמה

 .העצהה םויל

 ולש ךרעה תוריינש דיגאתה לש ערפנהו קפנומה ןוההמ םיעצומה ךרעה תוריינ רועיש 

 דיגאתה לש ערפנהו קפנומה ןוההמ 1% לע העצהה םויל ןוכנ הלוע וניא ,םיעצומ

 תוינמ טעמל –"ערפנו קפנומ ןוה".ןועבר לכ ךלהמב םיעצומ ולש ךרעה תוריינש

 םרטו העצהה םוי דע וצקוהש םירימה ךרע תוריינ לש הרמה וא שומיממ ועבניש

 ).אלמ לולידב אל( ורמוה וא ושמומ

 תא רוכמלמ םיעצינהמ עונמל ידכ רומאכ תרזוח הריכמ לע תולבגמב ןיא ,ליעל רומאה תורמל .ב

 תוינמ שכורש דבלבו ,המיסחה תפוקת ךלהמב הסרובב רחסמה תרגסמב אלש ,הרבחה תוינמ

 .המיסחה תונקתלו םכסהל םאתהב תרזוח הריכמ לע תולבגמל ףופכ תויהל בייחתי ולא
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כתב  פטור ושיפוי לנושא  משרה  בחברה     הנדון:

                   
  

                  
 

                   
                 

       

    

   

                
                    

                  
                        

        

                  
      

 
                

                    
                    

   
 

                    
  

        
                 

              
     

                 
                  

      

                
     

                  
    

 

                      
  

 מוגדר פארמה בע"ט

 520039348 .צח

 "(חברההן: "הל)ל

 ____________ אריך:ת

ודלכב

 ]__________[ 

 .נ.,ג.א

 תהזהירו תחוב תהפר גיןב תםאחריומהשל משרהה אינוש תא טורלפ ברהלח תירמ ברההח קנוןתו ילאהו
 ;פיהכל

 משרהה אינוש של פוילשי ברההח תתחייבוה תא אשרל ברההח וריוןטקדיר טליהח ______ וביום ילאהוו
 ;ברהבח

 תוקענוה פויהשי תבכ סחנו תא אישרה _______ מיום ברההח של תמיוחדה תליהכל פהסיאוה ילאוהו
 "(;תוברהח קוח":לןלה)1999–טנ"תש ת,ברוהח קלחו אםתבה ברהבח משרההאילנושו טוריםקדירל

 בחברה. משרה אכנוש ןמכה והינך ילאוהו

 :לןלהכד הודיעךל הרינו כך,פיל

 תוימאחר רופט .1

 תיבל קחל מהוויםה משרה אלנוש טורפ תןמלרקשב ברההח קנוןתוב בדין עוקבשנ גיםסייול תאולהור בכפוף
 שייגרם או שנגרם קנז בשל קצתה,מאו להכו ת,יואחרמ אשמר ברההח תאבז תךאו תטרפו זה, טורפ תבמכ רדנפ
 תהזהירו תחוב תרהפלסביח וליח אל זה תבבכ מוראה טורהפ החברה. פיכל ךשל תהזהירו תחוב תהפר קבע

 טהליהש עלשלב הקסבע או טהחלבה מוראכתירוהזה תחוב תהפר ,זאת ללבכותברוהח קבחו תהדרגכה בחלוקה,
 .דין פי לגילוי ע דרשנ גביור לאש אישי, עניין בה יש ברהבח לשהוכ משרה אלנוש או

 דובלב ל,נ"התרובחב משרה אנושכ תךכהונ וםסי אחרל גם מודיע זה תבכפיל לך תןשני תאחריומ טורהפ
 ל.נ"ת הוברבח משרה אכנוש תךונכה תופקתב יעשוי או/ו נעשו תאחריומ טורהפ תןגינן ניבתלועוהפש

 תפולש ברההח תאבז תתחייבמ החברה, קנוןתברתמול אםתבה בדיעבד תךפולש ברההח של תהזכומ ועלגר לימב .2
 ברהבח אותב ברהבח או ברהבח משרה אנוש תךוהי קףתוב עשהתשאו/ותשעשי מחדל או להעופכל גיןבתךאו

 ללבכו משרה אנושכ ברההח "יעתמוני בה "(תאחר הברח :ןהל)ל ברההח של אהמל תלובעבאו טהליבש שאינה
 :זה

 רר,בו קספ או/ו בפשרה תןשני דין קספתרבול דין, קספ על אחר אדם תבטול עליך תוטלשתפיסכתחבו 2.1
 ט.המשפ תבי "יר עאושש

 בידי דךגנ הלתנשי או הליך קירהב חקא עציתוש דין, רךעו תטרח כרשתרבות, לבירוסתתדיינות האוהוצ 2.2
 עליך תוטלש לימבו דךגנ אישום תבכתגשהאלל תייםסי אשרו הליך, או קירהח הללנ תמכסמוהתרשו
 סעיףל אםתה והכל ת,ליליפ מחשבה תכחהו תדורש שאינה בירהבע ליליפ יךהלל פהלוכח תפיסכתחבו
 ת.ברוק החלחו א(1)א()260

 בהליך טשפמתבי בידי בהן תשחוייב או תאהוצש דין, רךעו תטרח כרשתורבל ת,בירוסתתדיינוהתאוהוצ 2.3
 תהורשע שבו או תזוכי מנומש ליליפ אישוםב או אחר, אדם בידי או מהשב וא ברההח בידי דךגנ גששהו

 ת.יילפל מחשבה תהוכח תדורש שאינה בירהבע

 תרבול ניינו,בע הלתנשה לימנה פהאכי הליך עם קשרב בהן, שחויב או משרההאנוש אהוצישתאוהוצ 2.4
 דין. רךעו תטרח כרש זה ללבכות,בירוסתתדיינות האוהוצ

 ה(,קקיח וניקתי) רךעתניירו תברשו פהכיאה וליעיקבחו זה מונח של תורהגדכ הפרה, יעגנפל תשלום 2.5
 . 2011-אע"תשה

 קשרב או מןקדל םעיאירו או קריםמו מחדלים או תוולפעמתוהנובע תחבויו על לחוי ילעל 2.1 סעיף פי על פויהשי .3
 :תםאי



 

 

                    
     

                   
    

                 
              

    

                
   

                
            

                 
    

                  
     

               
       

               
  

    

         
    

                 
               

  

     

                        
                

   

                       
                  

        

        

                  
      

                  
     

                    
                          

                 
    

     

                   
                  

    

                    
                  

      

                 
   

                  
      

 פים,קיתש פי לע בור,לצי אלש או/ו בורלצי לשהוכ אחר תמניו לבע "יע או/ו ברההח "יע רךע תניירו תעוהצ
 אחרים. הליכיםו רכש תעוצדיווחים, ה ת,עוהוד

.3.1 

 פי על בור,יצל אשל או/ו בורילצ לשהוכ אחר תמניו לבע "יע או/ו תבוריצי ברההח תמהיו תעוובהנ תלועופ
 אחרים. כש והליכיםר תעוצם, הדיווחי ת,עוהוד פים,קיתש

.3.2 

 של תבנו תברוח על או/ו ברההח תרווחיו על תימהו פןאוב יעפלהש יוה וליםלע או עופישהש ועיםאיר
 משינויים אהכתוצ זה לובכל יהן,תחייבויותבה או כויותיהןבז או רכושןב או תאחרו תברוח או ברההח

 ת.ריבירי הבשע משינויים או טבעמר הבשע

.3.3 

 או ברההח של תבנו תרוחב או/ו ברההח תקוענימש אחרים תיםשירו או ץ,עוי ל,ולניה תקשורוה תלועופ
 ת.אחרות הברומהח מי

.3.4 

 תאחרוה תברומהח מי או ברההח של תבנו תברוח או/ו ברההח תעומבצש תעוקלהש קשרב תלועופ
 ,וחהתפי ה,ועביצ סקה,בע תקשרותהה רךלצו עהקהשה ועביצ אחרי או/ו פנילש בשלבים תעותבצמה

 של תבנו תברוח או/ו ברההח בשם משרה אנוש /טורקדיר עשביצ תלועופ תרבול הליע קוחפיוה קבהמע
 דומה.וכ עהקא ההשנשו תאגידב משרה אנוש /טורקדירכ תאחרות הברומהח מי או/ו ברההח

.3.5 

 או כירהמ העברה, אי,אשר תקבל ת,ברוהח קלחו 1 סעיףב תהעוממשכ ה"קסע" ועבביצ תקשורוה תלועופ
 לשהי.כ תחרא רךבד רךת עניירו תרבות, לתחייבויואו ה סיםנכ רכישה של

.3.6 

 או טייםשפמ ופיםג ת,ברוח תכירמ או תרכישב ל,עיל מוראה תליומכל ועלגר ליוב ת,קשורוה תלועופ
 מישריןב קשורים,אירועים הב וכן ת,קשורו תברועם ח או תבנו תברועם ח עניין, ליבע עם תקוססים, ענכ
 תאוותוצ גיםמיזוב או יםולפיצב ,וליםופמונ לים,כוב דריםסה זה ללבכו קייםסע ליםהגבל ין,יפקבע או

 מהם. ועלנב תעשויות האחרוו תטיומשפ

.3.7 

ת.ברוק החבחו תהרהגדכ ר חלוקה,דבב טהחלכל ה .3.8 

 לש תלועיפ או זוקה,תח ל,מה, ניהוקת הלועוזה פ ללבכו ביבהסת האיכוב היעגלפ לגרום בהן ישש תלועופ
 קני ייצור.תמ או תבדומע

.3.9 

 תניונו קיםספ ת,לקוחו איים,מעצ לניםקב בדים,עו עם זה ללבכו סחר,מ סיויח בודהע סיליח קשרב תלועופ 3.10.
 תברומהח מי או/ו ברהחה של תבנו תברוח או/ו ברההח בשם תצעשב תלועופ תרבול ,למיניהם תיםשירו

 משרה אכנוש תאחרוה

 רכוש. קינז ף והןגו קינז ר, הןמוצ תאיכוו בודהבע תעויגבודה, פבע תבטיחוב קשוריםאירועים ה 3.11.

 לימב אך תרבול ליהם,א עגבנו טהחלה לכ או מחדש גונהאר או ברההח מבנה שינוי עם קשרב תלועופ 3.12.
 תן,כירמ או קןפירו ת,בנו תברוח תמקה ,ברההח וןבה שינוי ,וליצפ ג,יזומ ל,יעל מוראה תליומכל ועלגר

 או חלוקה. אההקצ

1968  ת,קנות תרבול , "חתשכ רך,ע תניירו קחו או תברוהח קחו פי על גשיםמוה עההוד או דיווח 3.13. –
 או יםללכ פי על או ראלליש וץמח מיםדו איםבנוש הדנים תקנותו קיםחו פי על או מכוחם, קנותשהו

 מור.אכ עההוד או דיווח תגשמה תעומנאו הי/ו לה צהמחו או ראלביש סהבורב גיםהנוה תהנחיו

החברה. תלועותחום פב מדינהת הרשויו געים עםמ תרבול לישיים,ש דדיםם עם צתנימו איםמש ולניה .3.14 

-  דך,קיתפ חומכו דךקיתפ קףתוב דךיעל לב תוםב נעשוש עהד או מדהע תבעה תרבול תמירוא ת,אויוטתבה 3.15.
 תיו.מועדו או ועדה תטוריוקדירת הישיבו תמסגרב תרבול

 של תב רהבחב משרה אכנוש תךלכהונ קשרב ל,עיל טיםמפורה תועלהפ או ועיםאירה גיסומ אחד כל 3.16.
 ת.אחר ברהבח או ברההח

 אושיוצ פויהשי תביכ כל פי-על ברטבמצ ברהבח המשרה אינוש כל פיכל ברההח תחוב שבו לולהכ פויהשי סכום
 פייםסהכ תיהדוחו פי על הברהח של מיצהע הוןמה- 25%ל ווההש סך על להיע אל ת,על תמע ברהבח להם

 משרהה אימנוש חדא לכל תאוז לועבפ פויהשי לוםתש מועדב ועיםיד היו אשר וניםאחרה קוריםסה או קריםמבוה
 דין. ד לכלגובני פוישי תןא יינד שלובלב בר,טבמצו דדבו קרהמיחד, ל ולכולם

.4 

לןהט למפורפוי לף השיפוכ פוי,שי בני ועיםאיר לורה שיחוקמ בכל .5 

 תחיפ מוראכ טימשפ ליךשה לך סרמשיי איום כל עלו דךגנ תחיפשי טימשפ יךהל לכ על ברהלח /ייעתוד כי 5.1.
 לך יעתוד אשהי מי אל או ליהא /יבירותע כך, לע אשונהלר לך שיודע אחרל ראויהה תמהירוב תאוז דך,גנ

 תו הליך.אור לקשב ךר לסמשיי מךסמ כל ידיחו אלל

 דין רךעו לכל וליפטה תא סורמל או/ו טימשפה בהליך וליפטה תא מהעצ על תקחל תאיזכ היהת ברההח כי 5.2.
 כזה, קרהמבו תבירוס תסיבומ משרהה אושנ על קובלמ איה אשל דין רךעול טפר) זה רךלצו בחרת ברהשהח

 תב(.בכו אשמר תנהשני בדובל החברה, תמסכבה כרו,ש איתנו פלטמדין ה רךעו קבעיי

 הליך תואו אהביול לעדיב פןאוב מוראה וליפטה תמסגרב לעולפ איםזכ יהיו מוראכ דין רךעו או/ו ברההח
 ן.או לנכושיר פיכ סיום, הכל לידי

 תךגנבה מךבש פלטל מור,אכ דין רךעו או/ו ברההח תא מיךסשי מךסמ כל על /יתוםתח ברההח תקשב פיל
 ל.ילע מוראל אםתבה כך,ב קשורבכל ה תךאו גלייצו תו הליךאוב



 

 

     
                   

                
                   
                

                   
    

                       
     

      

                     
                   

          

                         
                    

                 
      

                  
                 

                 
                 

  

                  
     

                  
                

       

         

                   
                   

                 
   

                  
                 

     
                  

      

                    
  

                 
    

                   
                

   

                    
                   
                   

   

                   
   

                    
         

 

 איזהב תהודולי, לליך פלית המסגרב אים,שר א יהיור למואכ עו"ד או/ו ברהכי הח בהרמו ק,ספ סרמען הל
 יהיו אל הדין רךעו או/ו ברההח כן, מוכ תך.מסכבה אאל עון,טי תקסלע םסכילה או מךבש מיםאישוה מן
 איזה קיוםב פשרה( דרסה תמסגרב ןובי טפמש תבי פניב )בין מךבש ת,להודו אזרחי, הליך תמסגרב איםרש
 מוראב אין ת,אז עם יחד תך.מסכבה אאל ין,הד "יפע או/ו זה פוישי תבכ "יפע פוישי בני אינםש ועיםאירמה
 אזרחי בהליך עתוב עם פיסכ דרסהל עגילה החברה, של אישורהב מוראכ ד"עומ או/ו ברהמהח ועמנל כדי
 פוישי תבכ פי על פוישי בני אינםש ועיםאירהמ איזה קיוםב תלהודו כדי כךב היהי אשל בדובל תךמסכה אלל
 .הדין פי על או/ו זה

 מהם מי ידי על מךמ שיירש פיכ בירהס רךד בכל מוראכ דין רךעו כל עם או/ו ברההח םע להופע תףלש עליך 5.3.
 תרוכוכ היינהתש תאוהוצה כל סוילכי גאתד ברהד שהחובלב טי,משפ הליך תואול קשרב פולםטי תמסגרב
 מך.עצב מנןמאו ל מןלשל /ידרשתי אבאופן של כךב

 בהליך ררבו תקסיפ פי על דךי על שישולם םסכו כל גיןב מוראכ תךאו תפולש תחייב היהת אל ברההח כי 5.4.
 של תהמסכה תנהני אל אם אחר, הליך או דרישה עה,תביב גשהוש פשרה דרסה איתנ פי על או תררובו

 תב.בכו אשמר ניין,הע פיהפשרה, ל דרסלה או תררוהבו יךהלברה להח

או ליךע גנהבה ולפטיה תא מהעצ על להטנ אל רההחב ל,עיל סעיףב מוראכ עההוד תקבלמ מיםי 14 5.1 תוך אם .6 
 תברח בו קרהמב ,ול)והכ יללע 5.2 סעיףב תמורואה תסיבובנ צוגךליי יתנגד רההחב דין רךעו או/ו תתנגד אם
 בחרתש דין רךעול הגנבה וליפטה תא סורמל ת/אירש התהי תך(,גנבה וליפטה תא מהצע על ולטתי אל טוחהבי

 על אושרי לו שולםשי טרחהה כרש סכוםש בדובל "(,האחר יטרקלהפ: "לןלהרה )החב על קובלמ היהושי מךעצל
 הברהח דין רךעו עם סוכם אשר טרחהה כרש כי םסכמו .תובירוס תא תבחןש הברהח של תקורהבי תוועד ידי

 תקורהבי תועד פניב עוןטל תאפשרוה לך תןתינ .אחרה טליקהפר של טרחהה כרש תלבחינ בירס ססיב הווהי
 קיחלת /קלותחו המידב ת.קממנו היהת ענייןב תקורהבי תוועד תטחלה אחר.ה טירקלפה של טרחהה כרש ענייןול
 יפנב עוןטול יעופלה י/תוכל כך רךלצוו טוריון,קירהד פניב ליהע לערער ת/אירש אתה ת,קורהבי תוועד תטחלה על
 טוריון.קדירה

 בירסה טרחהה כרש סכום תא ברהמהח קבלל תזכוה לך מודתע קש,מבוה רחהטה כרש סכום אלומ אושר אל
 בונך.ועל חש דךי על תשולם תרהך, והיר לאוש

 טליקרהפ תזהו ייןענל משרה,ה אינוש טוחבי תסליופ תאולהור כפוף זה סעיףב מוראה כי בהרמו ק,ספ דרסה עןמל
 תהמחבו ררתחלהש טוחהבי תברלח אפשרי אחרה טליקהפר מינוי בו קרהמב לויחו אל זה סעיף תאווהור גהמייצ

 ינה.טקלה או סהליוהפ פי על

 7. :לןלהש תאוורחולו ההי ת,אחר רךד בכל או מהקדמכ מווליש אשר ב שיפוי זה,תכ פי לברה עמי החלותש על

 בשל פוילשי ת/איזכ תהיי אשל כך בשל תו,מקצ או לוכו ירו,חזלה עליך יכ לום,תשה אחרל ררתבוי היה 7.1.
 וכן דדמל דהמהצ פרשיה זרההח סכום אישי ת,אחר דין תאוהור בשל או תברוהח קולח 263 סעיף תאוהור

 תמע היהתש יכפ ,– 1985 "המתשה בית(,הרי שיעור תיעבק) סההכנ סמ תנוקתב עהקבוה תריביה תתוספב
 תו.זריום הח ועד םוסכשולם ה שבו מן היום ת,לע

 ברהלח /ימחהת א,שהי סיבה מכל תפח מוסכוש או ,סכוםה שולם גינושב יובחה בוטלי התשלום אחרול היה 7.2.
 היהת זו אהמחהש כדי וץהנח כל תא י/עשהתו בהליך תובעה תאמ סכוםה של להשבה תיךזכויו אלומ תא
 מחתה.תו הות להשבזכוכום שהסת הזרמהח /הטורתהיה פ כן= /יהשמשתעו ממשה,תוכל ל ברהוהח פהקת
 בשיעורים תריביו מדההצ הפרשי רוףבצי מוראה סכוםה תא זירלהח ת/ביחי י /היהת – כן /יעשהת אל

 ע.תובת האמ סכוםר הלהחז ת/איזכ /יהיהת יהםלפש פהקותול

קלחו 163 סעיףב יםטמפורה קריםמב עליך תוטלש תפיסכ תחבו בשל תךאו פהשת אל ברההח כי תאבז בהרמו .8 
 ת.ברוהח

בדובל ברהבח משרה אכנוש תךכהונ סיום אחרל גם תךזכול מדויע זה תבכ ילפ תךפולש ברההח תתחייבוה .9 
 רה.בחב משרה אכנוש תךכהונ תופקתב יעשוי או/ו נעשו פוית לשיתחייבותן הגינן ניב תלועוהפש

או סףנו הליך או אישור החלטה, עשה,מ דרשויי יללע תרומואה תתחייבויוהה מן איזהל קףתו תןמ רךלצוו היה .10 
 אלומ קיום לה אפשרשי פןאוב עניין,ה פיל תם,קבלל או/ו תםעשייל לגרום ברההח תתחייבמ לשהו,כ אחר

 ל.עיר למואכ תיהתחייבויוה

לשם ין,ד פי על רתמוה ככל מן,קייל מיועדה פןואוב בהרחבה יפורשו זה פוישי תבכ פי על ברההח תתחייבויוה .11 
 תתנולה תןני אשל דין תאוהור לבין זה פוישי תבבכ לשהיכ אההור בין תירהס לש קרהמב ועדו.נ להש תליתכה
 ארש של פןקתומ עגרול או ועגלפ כךב היהי אל אך מורה,אה הדין תאהור ברגת ,ליהע סיףלהו או תהלשנו ליה,ע

 ב שיפוי זה.תבכ תאוההור

גשנהתו מנו,הי תעוהנוב או זה פוישי בתבכ תרוכוהכ תענותוב ל.אישר תדינמ של דיניה לויחו זה פוישי תבכ על .12 
 ביב.א תלב מושבו קוםמש תעניינית הכומסעל הב טהמשפ תלבי קור אך

יפושי תביכ תיד(,עב או הווהב בר,)בע ברהבח משרה אילנוש תןלי ברהמהח ועמנל כדיב זה פוישי תבבכ מוראב אין .13 
 דין. פי על דרשיםרים הנאישוכל ה תקבלף לובכפ זה, הכל תבכ פי ליפוי עכום השס תא ילגדלה או/ו נוספים



 

 

                                                                                                                             

    

     

 

 

 

      

                                                                                                                     

   

 

    

 

 רב, בודבכ

 מע"ב מהארר פטוגד

 .איותנ תי לכלמסכת האת/אשרמו זה תבכתקבל ת/אשרמ אני

 _____________________________:ריךאת

 משרהא הנוש תמתיח



"( 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

לכינוסה  ,האסיפהסוג   .2 והמקום  כללית  :המועד  המניותשל    מיוחדת   אסיפה  החב  בעלי  רה  של 

בהתאם לתנאי הסכם    ר יוחנן דנינוליו"ר החברה מרשומות למר  בלתי  ציות  הקצאת אופר  לאישו

בסעיף  ההעסקה   המפורטים  ובתנאים  החברה  של  האופציות  לתכנית  ובהתאם  לדוח    2.1שלו 

הסכהאר  ולאשר,  הזימון תוקף  גיא    ל  ש  סקהעהה  מיכת  ומר  ברכה  ניסים  מר  סוסינקי,  ניר  מר 

הקיימ לתנאים  בהתאם  נוספות  שנים  לשלוש  הנוכחייםעטיה  ההעסקה  בהסכמי  ניר    של  ים  מר 

שנים נוספות בהתאם לתנאים הקיימים בהסכמי    סוסינקי, מר ניסים ברכה ומר גיא עטיה לשלוש

 לדוח הזימון.   2.2מפורטים בסעיף  כ ההעסקה הנוכחיים

במשרדי פרל כהן צדק לצר ברץ,   15:00, בשעה  2021,  אוגוסטב  18-, הרביעי   ביוםהאסיפה תתכנס  

 .אביב-, תל53י שרונה, קומה , מגדל עזריאל121חם בגין  נמדרך 

 .2120, יוליב 21 :המועד הקובע .3

אותו  והיא תערך ב   , עה אחת לאחר האסיפה המקוריתבש דחה  ילית היא תיפה הכלאסה דחה  יאם ת

המקום.

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

ישת מניות רגילות של החברה ליו"ר  יות בלתי רשומות לרכופצ א  1,918,474ישור הקצאת סך של  א 4.1
לתכנית   ובהתאם  שלו  ההעסקה  הסכם  לתנאי  בהתאם  דנינו,  יוחנן  מר  החברה  דירקטוריון 

 .  דוח הזימוןל 2.1רה ובתנאים המפורטים בסעיף האופציות של החב

והסכם  עטיה  יא  ר ג הארכת תוקף הסכם ההעסקה של מר ניר סוסינקי, מר ניסים ברכה ומאישור   4.2
שנים נוספות בהתאם לתנאים הקיימים בהסכמי ההעסקה  לשלושההתקשרות של מר יוחנן דנינו  

ההתקשרות בסעיף    והסכם  הזימון  2.2הנוכחיים המפורטים  כל  לדוח  בעבור  ההצבעה  כי  יובהר   .
 אחד מניצעים תעשה בנפרד. 

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

מ שבהם ניתן למצוא  יירות ערך בתל אביב בע''ת ניירות ערך והבורסה לנרים של רשו תובות האתכ

בסעיף   כמשמעותו  ההצבעה  כתב  נוסח  של    87את  ההפצה  אתר  כדלקמן:  הינם  החברות,  לחוק 

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

-09, טל'  רעננה,  16רח' התדהר  יאום מראש,  ות העבודה המקובלות, בתשעי החברה, בוכן במשרד

7694601 . 

הרוב הנדרש: .6

לחוק    א)ב(267, הינו בהתאם להוראות סעיף  באסיפה הכללית  שעל סדר היום  4.1-4.2אישור נושא  

 : ובלבד שיתקיים אחד מאלה  ,החברות

www.magna.isa.gov.il
www.maya.tase.co.il
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מכלל (1) רוב  ייכללו  הכללית  באסיפה  הרוב  קולות  המ   במנין  בעלי  בעלי  קולות  שאינם  ניות 

או  בחברה  המינו   השליטה  באישור  אישי  עניין  כתוצאה בעלי  שאינו  אישי  עניין  למעט  י 

המניות   בעלי  של  הקולות  כלל  במנין  בהצבעה;  המשתתפים  השליטה,  בעל  עם  מקשריו 

הנמנ קולות  בחשבון  יובאו  לא  הוראות  האמורים  יחולו  אישי  עניין  לו  שיש  מי  על  עים; 

 . , בשינויים המחויביםותלחוק החבר 276 סעיף

( לא עלה על שיעור של שני  אם מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה )המתנגדי  סך קולות (2)

 . אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה

 :תוקף כתב ההצבעה .7

ל  ההצבעהלכתב    צורף  אם  רק  תוקף  אייהיה  שלע ב  שורו  רשו  לות  הלא  המניות  )קרבעל    ימ  י,ם 

ן המניות הרשומות במרשם בעלי  יות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בימות מנשלזכותו רשו  

על    בעל  המניות  זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם  צילום תעודת  שם החברה לרישומים(, או 

 בספרי החברה.המניות רשום  

 האלקטרונית ומועד נעילת המערכת ה עבצההערכת באמצעות מ הצבעה .8

ורסה ואותן מניות נכללות  דהיינו מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר במים,  לי מניות לא רשו עב

ות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים, המחזיקים במניות החברה  בין המניות הרשומ

להצביע  הקובע,  ההצבעה  במועד  מערכת  באמצעות  הפועינו טרהאלק  באסיפה  ב'  ת  סימן  לפי  לת 

ז'  ערך  ק  חול   2לפרק  האלקטרוניתרכת  עמ")ניירות  ההצבעה  "(  ההצבעה  מערכת  כתובת 

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

ה  ע בצהה  (."כתמועד נעילת המער") שעות לפני מועד כינוס האסיפה  (  6)ההצבעה תתאפשר עד שש  

לשינוי ניתנת  תהיה  מועד ו  א  האלקטרונית  עד  לשנותה  נעיל  לביטול  ניתן  יהיה  ולא  המערכת  ת 

 .רכת ההצבעה האלקטרונית אחרי מועד זה באמצעות מע

לחברה  להמציא  נדרש  אינו  האלקטרונית,  ההצבעה  מערכת  באמצעות  המצביע  מניה  אישור    בעל 

 .  בעלות באופן המפורט לעיל

לא  בעל השעה  אשר  רשום   מניות  עד  להודיע  ש  12:00י  הקהמ ל  בצהריים  בהודועד  בכובע  תב  עה 

 .לל ברשימת הזכאיםלחבר הבורסה, כי הוא אינו מעוניין להיכ

מחבר   מקבלים  ואשר  הזכאים  ברשימת  הכלולים  המניות  מבעלי  אחד  לכל  יעביר,  הבורסה  חבר 

מחשב  שרות לו ק מה  קשרותות באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות מערכות התהבורסה הודע 

הפרטי את  הבורסה,  הצבע הנם  חבר  לשם  במעדרשים  גישה  ה  קוד  היתר  בין  האלקטרונית,  רכת 

 .ההצבעה במערכתלצורך 

 מען למסירת כתבי הצבעה:  .9

 .08-9945660, טל' 7810001, מתחם יובל גד, אשקלון  12, תד 1התעשיות  , החברהמשרדי 

להמצאת האחרון  של    המועד  עמדה  מניות הודעות  עד    החברה  של  בעל  עד  מו   ינלפ  יומייםהינו 

הדירקטוריון  מדת  את ע  החברה שתכלולהודעות עמדה מטעם    רון להמצאתוהמועד האח  האסיפה

 .לפני מועד האסיפה יום אחד הינו עד  

 הכתובות בהם מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה: .10

ההפצ הרשאתר  של  ערך:ה  לניירות  ההפצ"  )"להלן:  www.magna.isa.gov.il  ות  ושל  האתר   )"
 .www.maya.tase.co.il  הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע''מ:

https://votes.isa.gov.il/
http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
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  ר, אם ביקשהבורסה או במשלוח בדוא  בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר

  אי להורותבעל מניות לא רשום רשזאת, ובקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.  

    חברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.שאישור הבעלות שלו יועבר ל

ל זכאי  רשום  לא  מניות  הבעל  כתב  לנוסח  קישורית  תמורה  בלא  אלקטרוני  בדואר    הצבעה קבל 

  את חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן תר ההפצה, מוהודעות העמדה בא

אהו כאמור  קישורית  לקבל  מעוניין  הוא  אין  כי  הבורסה  לחבר  כתבי דיע  לקבל  מעוניין  שהוא    ו 

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

 :בכתבי הצבעה עיון .11

יו בעל מניו יותר  תר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים את אחד או  ו 

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

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

 ת.  לתקנו  10נה  ההצבעה כמפורט בתק

 שינויים בסדר יום האסיפה: .12

  תתכנו שינויים בנושאים שעל סדר היום של האסיפה, לרבות הוספלאחר פרסום כתב הצבעה זה, יי

לעיין   ניתן  יהיה  עמדה.  הודעות  להתפרסם  ועשויות  היום  לסדר  העדכני נושאים  היום    בסדר 

בדיווחי   שהתפרסמו  עמדה  שינויובהודעות  ויהיו  ככל  בהחברה,  כאמור,  ובאתרים  ההפצה    אתר 

 האינטרנט של הבורסה, כמפורט לעיל. 

יומה של האסיפה, תפבמידה ש שינוי הנושאים שעל סדר  על    רסם החברה הודעההחברה תחליט 

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

 : עהביטול כתב ההצב .13

מניות עד    החברה  של  בעל  למשרדה    24רשאי,  לפנות  הכללית,  האסיפה  כינוס  מועד  לפני  שעות 

נה  מוברה או עובד אחר ששל החברה, ולאחר שיוכיח את זכותו להנחת דעתו של מזכיר הח  הרשום

עשה כאמור, יהא    ות שלו, או לבטל את הצבעתו.ר הבעלהצבעה ואישולעניין זה, למשוך את כתב ה 

 הלך האסיפה הכללית. רק במ ניות רשאי להצביע בעל המ 

 

 ל סדר היום ושלגביו ניתן להצביעבעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שע 

 חלקו השני של כתב ההצבעה.באמצעות כתב הצבעה זה ב   
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 שני חלק 
 

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

 .בע"מ טוגדר פארמה: השם החבר
, מגדל  121מנחם בגין    משרדי פרל כהן צדק לצר ברץ, דרך: )למסירה ומשלוח כתבי הצבעה(:  ן החברהמע

 .אביב-, תל 53עזריאלי שרונה, קומה 
 . 520039348: ס' החברהמ

 . 00:51ה שע, ב2120, גוסטאוב  18, ירביעם יו :מועד האסיפה
 .מיוחדת: אסיפה כללית סוג האסיפה

)אם לא   2120  ,ביולי    21אביב בע"מ שיחול ביום -ות ערך בתליום המסחר בבורסה לנייר: סוף  בעהקו   המועד
 . חר האחרון שקדם למועד זה(תקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המס י

 : בעל המניותפרטי 
 ____________  :מחזיקשם 

 _______ מס' זהות: __________
 : תעודת זהות ישראלית לבעל המניותאם אין 

 מס' דרכון: ________________ 
 __________  המדינה שבה הוצא:

 __________ _בתוקף עד: _____ 
 :אם בעל המניות הוא תאגיד

 ______________מס' תאגיד: _
 ___ _______ מדינת ההתאגדות:             

 
 אופן ההצבעה

 
 הנושא שעל סדר היום

 1אופן ההצבעה 

  275עד  272-ו 255סקה לפי סעיפים ר עלעניין אישו
ה אינו רוב  לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישור

האם   –א 267מול לפי סעיף  גמדיניות תרגיל, או 
שי בהחלטה, נושא  ין א אתה בעל שליטה, בעל עניי

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

של   סך  הקצאת  אופציות    1,918,474אישור 
של   רגילות  מניות  לרכישת  רשומות  בלתי 
יוחנן   מר  החברה  דירקטוריון  ליו"ר  החברה 

ההעסק הסכם  לתנאי  בהתאם  שלו  דנינו,  ה 
החברה   של  האופציות  לתכנית  ובהתאם 

 לדוח הזימון.  2.1ים בסעיף ובתנאים המפורט

   

  

עסקה של מר  אישור הארכת תוקף הסכם הה
סוסינקי בהתאם    ניר  נוספות  שנים  לשלוש 

ההעסקה   בהסכמי  הקיימים  לתנאים 
בסעיף   המפורטים  לדוח    2.2הנוכחיים 

 הזימון.  

   

  

ההעסקה של מר  אישור הארכת תוקף הסכם  
ב ניסים  נוספות  ל רכה  מר  שנים  שלוש 

תנאים הקיימים בהסכמי ההעסקה  בהתאם ל 
בסעיף   המפורטים  לדוח    2.2הנוכחיים 

 הזימון.  

   

  

מר  אישור הארכת תוקף הסכם ההעסקה של  
נוספות שנים  לשלוש  עטיה  בהתאם    גיא 

ההעסקה   בהסכמי  הקיימים  לתנאים 
בסעיף   המפורטים  דוח  ל  2.2הנוכחיים 

 הזימון.  

   

  

הה  הסכם  תוקף  הארכת    של   תקשרותאישור 
דנינו  יומר   נוספות חנן  בהתאם    לשלוש שנים 

בהסכ הקיימים    תקשרות הה  םלתנאים 
 לדוח הזימון. 2.2בסעיף   המפורט הנוכחי

   

  

 
 

            
 חתימה        תאריך 

 
 

ה תקף רק בצירוף אישור  ב הצבעה זכת  -((  1)177  בורסה )לפי סעיף  חבר  צעותמאקים במניות בהמחזי  מניותלבעלי  
 . בעלות

 

 
 מוד הבא( * פרט )בע 

 ושא. מון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נאי סי  1
 א תבוא במניין.בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו ל  2
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 כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות. - החברהלבעלי מניות הרשומים במרשם 
 

 
 

 פירוט 

 זה להלן: יין נעמהות את ט על סדר היום, יש לפרש ותישי באישור ההחלטא הינך בעל ענייןבמידה ו

______________________________________________________________ ____________ 

 __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ ____________ 

 
 
 

            
 חתימה        ריך את 


