
"( 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 (1)

 . 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 


