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הנדון :הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה
בהתאם לחוק החברות התשנ"ט ,1999-לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה),
התשס"א – "( 2001תקנות עסקת בעל שליטה") ,לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,תש"ל-
 , 1970ולתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית) ,התש"ס,2000-
החברה מודיעה בזאת ,על זימונה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה")
שתתקיים ביום  7לאוקטובר בשעה  13:00במשרדי החברה בשדרות רוטשילד  ,46מגדל אלרוב ,תל אביב.
.1

תמצית הנושאים שעל סדר היום
1.1

הארכת כהונתה של גב' יעל נבו כדירקטורית חיצונית בחברה.

1.2

תיקון תקנון ההתאגדות של החברה ע"י הוספת סעיף לתקנון המאפשר מתן פטור מראש
לנושאי משרה בחברה .מובהר בזה כי הפטור לא יחול על החלטה או עסקה שלבעל
השליטה או לנושא משרה כלשהי בחברה יש בה עניין אישי.

1.3

תיקון מדיניות התגמול של החברה ע"י הוספת סעיף המאפשר מתן פטור מראש לנושאי
משרה בחברה ,מובהר בזה כי הפטור לא יחול על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או
לנושא משרה כלשהי בחברה יש בה עניין אישי.

1.4

כפוף לאישור ההחלטות בסעיפים  1.2-1.3לעיל ,מתן כתב פטור לדירקטורים בחברה
(למעט בעלי השליטה) בשל נזק עקב הפרת חובת זהירות כלפי החברה בנוסח כמפורט
בנספח ב' המצ"ב.

1.5

כפוף לאישור ההחלטות בסעיפים  1.2-1.3לעיל ,מתן כתב פטור לבעל השליטה בחברה
המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה ,מר אהוד שילוני ("שילוני") בשל נזק עקב הפרת חובת
זהירות כלפי החברה בנוסח כמפורט בנספח ב' המצ"ב למשך  3שנים.

1.6

כפוף לאישור ההחלטות בסעיפים  1.2-1.3לעיל מתן כתב מתן כתב פטור לבעל השליטה
בחברה המכהן כדירקטור בחברה ,מר שמואל לב ("לב") בשל נזק עקב הפרת חובת זהירות
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כלפי החברה בנוסח כמפורט בנספח ב' המצ"ב למשך  3שנים.
1.7

.2

כפוף לאישור ההחלטות בסעיפים  1.2-1.3לעיל מתן כתב פטור למנכ"ל החברה ,מר איציק
שנידובסקי בשל נזק עקב הפרת חובת זהירות כלפי החברה בנוסח כמפורט בנספח ב'
המצ"ב.

שמות בעלי השליטה שיש להם עניין אישי בהתקשרות ומהות עניינם האישי
לב ושילוני הינם בעלי עניין אישי בתיקון תקנון החברה ומדיניות התגמול כאמור לעיל ובמתן כתבי
הפטור נוכח היותם חלק מנושאי המשרה בחברה אשר עבורם מתבקש מתן הפטור .לב מחזיק כ-
 32.92%מהון המניות המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה והינו בעל שליטה בחברה
כמשמעות מונח זה בסעיף  268לחוק החברות .שילוני מחזיק כ 32.92% -מהון המניות המונפק של
החברה ומזכויות ההצבעה בה והינו בעל שליטה בחברה כמשמעות מונח זה בסעיף  268לחוק
החברות .בין לב ושילוני קיים הסכם הצבעה לתאום אופן הצבעתם באסיפות הכלליות של בעלי
המניות של החברה .על פי ההסכם האמור ,יצביעו לב ושילוני ,מכח כל מניות החברה שיוחזקו
בידיהם באופן כפי שיתואם ביניהם לפני כל אסיפה כללית .הסכם ההצבעה כולל הוראות נוספות
בקשר למינוי דירקטורים וזכות סירוב ראשונה.

.3

שמות הדירקטורים שיש להם עניין אישי בעסקה ומהות עניינם האישי
לכל הדירקטורים בחברה עניין אישי באישור שינוי התקנון ומדיניות התגמול ובמתן כתבי הפטור
נוכח היותם חלק מנושאי המשרה בחברה אשר עבורם מתבקש מתן הפטור.

.4

מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה
האסיפה הכללית של החברה ,אשר על סדר יומה העניינים המפורטים בסעיף  1לעיל ,תתכנס ביום
 7לאוקטובר ,2015 ,בשעה  13:00במשרדי החברה ,שדרות רוטשילד  ,46תל-אביב .אם כעבור חצי
שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי ,תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא,
באותה שעה ובאותו המקום ("האסיפה הנדחית") .אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי
כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה ,כי אז תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים
שהוא.

.5

המועד הקובע לזכאות להצביע
המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית כאמור בסעיף  182לחוק
החברות ובתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) ,תשס"ו ,2005-הינו
"( 07.09.2015המועד הקובע") .בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה
באסיפה הכללית) ,התש"ס ,2000-בעל מניה של החברה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה,
ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים ,המעוניין להצביע
באסיפה הכללית ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע,
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כנדרש על פי התקנות האמורות ,או לחילופין ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת
ההצבעה האלקטרונית בהתאם לסימן ב' לפרק ז' 2לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח"( 1968-מערכת
ההצבעה האלקטרונית").
בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר אם בקש זאת.
בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים .כמו כן ,בעל מניות זכאי להורות
שאישור הבעלות יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
.6

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום
6.1

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המנויה בסעיף  1.1לעיל שעל סדר היום הינו רוב רגיל של
בעלי המניות המצביעים באסיפה או בישיבה באמצעות כתב הצבעה ,בעצמם או באמצעות
שלוחם ,או באמצעות כתב הצבעה ,ומבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים ,ובלבד
שהתקיים אחד מאלה( :א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות
בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי ,למעט עניין
אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה ,במניין כלל הקולות של בעלי המניות לא
יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים
בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה;

6.2

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המנויה בסעיף  1.2שעל סדר היום ,הינו רוב של  75%של
בעלי המניות המשתתפים בהצבעה ,הרשאים להצביע ושהצביעו בה בעצמם או באמצעות
שלוחם ,או באמצעות כתב הצבעה ,מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים ובנוסף ,רוב
רגיל של בעלי מניות כאמור ובלבד שהתקיים בו אחד מאלה( :א) במניין קולות הרוב יכללו
רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה המשתתפים
בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות
הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לעיל ,לא
עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6.1

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המנויה בסעיף  1.3שעל סדר היום הינו רוב רגיל של בעלי
המניות המצביעים באסיפה או בישיבה באמצעות כתב הצבעה ,בעצמם או באמצעות
שלוחם ,או באמצעות כתב הצבעה ,ומבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים ,ובלבד
שהתקיים אחד מאלה( :א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות
בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול
במניין כלל הקולות של בעלי המניות לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות
המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים
מכלל זכויות ההצבעה בחברה;

6.2

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המנויה בסעיף  1.4לעיל שעל סדר היום הינו רוב רגיל של
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בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה באסיפה ,מבלי להביא בחשבון את קולות
הנמנעים.
6.3

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שבסעיפים  1.5-1.6שלעיל שעל סדר היום הינו רוב רגיל של
בעלי המניות המשתתפים בהצבעה ,הרשאים להצביע ושהצביעו בה בעצמם או באמצעות
שלוחם ,או באמצעות כתב הצבעה ,מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים ובלבד
שהתקיים אחד מאלה( :א) במניין קולות הרוב יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות
שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של
בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב
בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לעיל ,לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות
ההצבעה בחברה.

6.4

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המנויה בסעיף  1.7שעל סדר היום הינו רוב רגיל של בעלי
המניות המצביעים באסיפה או בישיבה באמצעות כתב הצבעה ,בעצמם או באמצעות
שלוחם ,או באמצעות כתב הצבעה ,ומבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים ,ובלבד
שהתקיים אחד מאלה( :א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות
בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי בהחלטה .במניין כלל
הקולות של בעלי המניות לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים
מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות
ההצבעה בחברה.

.7

עיון במסמכים ונציגי החברה:
ניתן לעיין בדוח מיידי זה ובמסמכים כאמור בתקנה  5לתקנות עסקת בעל שליטה במשרדי החברה
במשרדי החברה בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות ,בכפוף לתיאום מראש ,וזאת עד ליום
האסיפה .כמו כן ,ניתן לעיין בדוח באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו
 www.magana.isa.gov.ilובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו .www.maya.tase.co.il
נציגת החברה לטיפול בדיווח זה היא עו"ד מיכל הקר ,יועצת משפטית.
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19.8.15
לכבוד
רשות ניירות ערך

לכבוד
הבורסה לנירות ערך בתל-אביב בע"מ.

www.magan.isa.gov.il

www.maya.tase.co.il

אנליסט אי.אמ.אס שרותי ניהול השקעות בע"מ
("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) ,התשס"א –
"( 2001תקנות עסקת בעל שליטה") ,תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) ,התש"ל – 1970
("תקנות הדוחות") ,חוק החברות ,התשנ"ט"( 1999 -חוק החברות") ותקנות החברות (הודעה על אסיפה
כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית) ,התש"ס – "( 2000תקנות האסיפות") ,בדבר זימון אסיפה כללית
מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") ,אשר תיערך ביום  07.10.2015בשעה  13:00במשרדי
החברה ,שדרות רוטשילד  ,46תל-אביב ,לשם קבלת החלטות שעל סדר היום ,כמפורט להלן:
.1

על סדר יומה של האסיפה יובאו הנושאים המפורטים להלן:
1.1

הארכת כהונתה של גב' יעל נבו כדירקטורית חיצונית בחברה כדלקמן:
1.1.1

מוצע להאריך את כהונתה של גב' יעל נבו ,כדירקטורית חיצונית בחברה,
לתקופת כהונה נוספת של  3שנים החל מיום  28באוקטובר .2015
גב' נבו החלה לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה ביום  29באוקטובר ,2009
וכהונתה הוארכה למשך  3שנים החל מיום  28באוקטובר  2012ומכהנת גם
כחברה בועדת הביקורת ובוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה וכיו"ר
ועדת התגמול של החברה .ליתר הפרטים הדרושים לפי תקנות  26ו36 -ב()10
לתקנות הדוחות בנוגע לדירקטורית החיצונית גב' יעל נבו ,שכהונתה מובאת
לחידוש כאמור לעיל ,ר' ההצהרה המצורפת לדוח זה וכן תקנה  26לפרק ד'
(פרטים נוספים על התאגיד) ,שבדוח התקופתי של החברה לשנת ,2014
שפורסם ביום  ,23.3.2015אסמכתא מס'  .2015-01-058669אזכור זה מהווה
הכללה על דרך הפנייה של המידע הנכלל בעניין זה בדוח התקופתי .שכרה של
הדירקטורית החיצונית ישולם בהתאם לסכום הקבוע לפי תקנות החברות
(כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני ,התש"ס"( 2000 -תקנות
הגמול") .כמו כן ,הסדרי הביטוח והשיפוי הנהוגים בחברה לגבי יתר נושאי
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המשרה והדירקטורים יחולו גם על הדירקטורית החיצונית .ככל שהאסיפה
הכללית תאשר מתן כתבי פטור לדירקטורים של החברה ,הרי שהדירקטורית
החיצונית תהא זכאית אף היא לכך.
1.1.2

הגב' יעל נבו מסרה לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224ב ו 241 -לחוק
החברות ,המצורפת לדוח זה כנספח א'.

תיקון תקנון ההתאגדות של החברה .הוספת סעיף לתקנון שסימונו יהיה סעיף מס' 126
1.2
המאפשר מתן פטור מראש לנושאי משרה בחברה כדלקמן:
"פטור
כפוף להוראות הדין ,החברה תהיה רשאית לפטור מראש נושא משרה
מאחריותו בשל הפרת חובת זהירות כלפיה ,למעט בקשר להחלטה או עסקה
שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה יש בה עניין אישי ולמעט
פטור מראש לדירקטור בקשר לאחריותו עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה,
כהגדרת מונח זה בחוק החברות".
1.3

תיקון מדיניות התגמול של החברה שאושרה ביום  ( 8.12.2013ר' דוח מיידי מס' אסמכתא
 ) 2013-01-091753כפי שתוקנה ביום  ( 29.06.2014ר' דוח מיידי מס' אסמכתא 2014-01-
 )101580וביום ( 29.9.2014ראה נוסח אחרון של המדיניות בדוח מיידי מיום 14.8.2014
מספר אסמכתא  ,2014-01-134628וראה דוח מיידי מיום  29.9.2014מס' אסמכתא 2014-
 ,)01-165486לעניין פטור לנושאי משרה ,כך שיוסף סעיף שסימונו יהיה סעיף מס' 10
בנוסח דלקמן:
"כפוף להוראות הדין ,החברה תהיה רשאית לפטור מראש נושא משרה
מאחריותו בשל הפרת חובת זהירות כלפיה ,למעט בקשר להחלטה או עסקה
שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה יש בה עניין אישי ולמעט
פטור מראש לדירקטור בקשר לאחריותו עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה,
כהגדרת מונח זה בחוק החברות".

1.4

כפוף לאישור ההחלטות בסעיפים  1.2-1.3לעיל מתן כתב פטור לדירקטורים של החברה,
בשל נזק עקב הפרת חובת זהירות כלפי החברה בנוסח כמפורט בנספח ב' המצ"ב.

1.5

כפוף לאישור ההחלטות בסעיפים  1.2-1.3לעיל מתן כתב פטור לבעל השליטה בחברה,
ה"ה אהוד שילוני בשל נזק עקב הפרת חובת זהירות כלפי החברה בנוסח כמפורט בנספח
ב' המצ"ב למשך  3שנים.

1.6

כפוף לאישור ההחלטות בסעיפים  1.2-1.3מתן כתב מתן כתב פטור לבעל השליטה בחברה,
ה"ה שמואל לב בשל נזק עקב הפרת חובת זהירות כלפי החברה בנוסח כמפורט בנספח ב'
המצ"ב למשך  3שנים.

1.7

כפוף לאישור ההחלטות בסעיפים  1.2-1.3לעיל מתן כתב מתן כתב פטור למנכ"ל החברה,
ה"ה איציק שנידובסקי בשל נזק עקב הפרת חובת זהירות כלפי החברה בנוסח כמפורט
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בנספח ב' המצ"ב.
.2

פרטים אודות שינוי תקנון החברה
2.1

דירקטוריון החברה החליט ביום  ,19.08.2015לאשר את תיקון תקנון החברה ,כך
שיתווסף סעיף לתקנון המאפשר מתן פטור מראש לנושאי משרה בחברה בנוסח שלהלן:
" פטור
כפוף להוראות הדין ,החברה תהיה רשאית לפטור מראש נושא משרה
מאחריותו בשל הפרת חובת זהירות כלפיה ,למעט בקשר להחלטה או עסקה
שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה יש בה עניין אישי ולמעט
פטור מראש לדירקטור בקשר לאחריותו עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה,
כהגדרת מונח זה בחוק החברות".

2.2

בישיבת הדירקטוריון בה אושר תיקון התקנון ,נכחו מר אהוד שילוני (יו"ר הדירקטוריון,
בעל שליטה בחברה) ,מר שמואל לב (דירקטור ,בעל שליטה בחברה) ,והגב' יעל נבו
(דירקטורית חיצונית) .כל הדירקטורים הינם בעלי עניין אישי בהחלטה.

.3

פרטים אודות תיקון מדיניות התגמול של החברה
3.1

דירקטוריון החברה החליט ביום  ,19.08.2015לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול מיום
 ,12.08.15לאשר את תיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה שאושרה ביום
( 8.12.2013מס' אסמכתא  )2013-01-091753כפי שתוקנה ביום ( 29.06.2014מס'
אסמכתא  )2014-01-101580וביום ( 29.9.2014ראה נוסח אחרון של המדיניות בדוח מיידי
מיום  14.8.2014מספר אסמכתא  ,2014-01-134628וראה דוח מיידי מיום  29.9.2015מס'
אסמכתא  .)2014-01-165486כמפורט להלן:

3.2

בישיבת ועדת התגמול של החברה ביום  12.08.15החליטה וועדת התגמול להמליץ
לדירקטוריון לאשר את השינויים המפורטים לעיל במדיניות התגמול .בישיבה זו נכחו כל
חברי וועדת התגמול ,ה"ה יעל נבו (דירקטורית חיצונית) ,מיכאל גלאי (דירקטור חיצוני)
ואבי דרכסלר (דירקטור).

3.3

השינויים במדיניות התגמול אושרו על ידי דירקטוריון החברה ביום  .19.08.2015בישיבת
הדירקטוריון נכחו מר אהוד שילוני (יו"ר הדירקטוריון ,בעל שליטה בחברה) ,מר שמואל
לב (דירקטור ,בעל שליטה בחברה) והגב' יעל נבו (דירקטורית חיצונית) .כל הדירקטורים
הינם בעלי עניין אישי בהחלטה.
הדירקטוריון סבור כי מתן פטור מראש לנושאי משרה בחברה ,לרבות לבעלי שליטה
ודירקטורים ,הינו מקובל וראוי בהתחשב בהיקף ואופי פעילות החברה ונוכח התפקידים
והיקף האחריות המוטל עליהם .מתן פטור מראש הינו אפשרי לפי חוק החברות ,שכן יש
בו כדי לאפשר לנושא המשרה של החברה למלא תפקידו כראוי בהתחשב בסיכונים
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הכרוכים במילוי תפקידו ובאחריות המוטלת עליו .הפטור הינו בכפוף לכך שלא יינתן
פטור בקשר להחלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה יש בה
עניין אישי ,כך שבמקרים של "עסקאות בעלי עניין" לא יחול הפטור .כמו כן נקבע,
בהתאם לחוק החברות ,כי לא יינתן פטור לדירקטורים בקשר לאחריותם עקב הפרת
חובת זהירות בחלוקה ,כהגדרת מונח זה בחוק החברות .כמו כן ,כתבי הפטור הינם בנוסח
ובתנאים זהים לכל נושאי המשרה בחברה.
3.4

החברה אינה חברה נכדה ציבורית.

3.5

במועד דוח זה לחברה מדיניות תגמול תקפה שאושרה בהתאם לסעיף 267א לחוק
החברות .ככל שהשינויים שלעיל לא יאושרו ,תיוותר מדיניות התגמול המאושרת בתוקף
בנוסח שאושר.

.4

פרטים אודות מתן כתבי הפטור לבעלי השליטה ולמנכ"ל החברה
4.1

4.2

תיאור עיקרי העסקה
4.1.1

כפוף לתיקון תקנון החברה ומדיניות התגמול של החברה ,כאמור לעיל ,מתן
כתבי פטור לבעלי השליטה שמואל לב ואהוד שילוני בשל נזק עקב הפרת חובת
זהירות כלפי החברה בנוסח כמפורט בנספח ב' המצ"ב למשך  3שנים .מובהר
בזה כי הפטור לא יחול על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה
כלשהי בחברה יש בה עניין אישי.

4.1.2

בהחלטתה מתאריך  12.08.15אישרה ועדת התגמול של החברה את מתן כתבי
הפטור ובהחלטה מיום  ,19.8.2015אישר דירקטוריון החברה ,בכפוף לאישור
האסיפה הכללית ,את מתן כתבי הפטור כאמור.

שמות בעלי השליטה שיש להם עניין אישי בהתקשרות

לב מחזיק כ 32.92% -מהון המניות המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה והינו בעל שליטה
בחברה במשמעות מונח זה בסעיף  268לחוק החברות .שילוני מחזיק כ 32.92% -מהון המניות
המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה והינו בעל שליטה בחברה במשמעות מונח זה בסעיף 268
לחוק החברות .בין לב לשילוני קיים הסכם הצבעה לתאום אופן הצבעתם באסיפות הכלליות של
בעלי המניות של החברה .על פי ההסכם האמור ,יצביעו לב ושילוני ,מכח כל מניות החברה
שיוחזקו בידיהם באופן כפי שיתואם ביניהם לפני כל אסיפה כללית .הסכם ההצבעה כולל הוראות
נוספות בקשר למינוי דירקטורים וזכות סירוב ראשונה.
4.3

מהות עניינם האישי של בעלי השליטה בחברה

לב ושילוני הינם בעלי עניין אישי במתן כתבי הפטור לבעלי השליטה נוכח היותם אלו שיקבלו את
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כתבי הפטור.
4.4

הדרך שבה נקבעה התמורה
כתבי הפטור ניתנים ללא תמורה.

4.5

אישורים הנדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע העסקאות נשוא דוח זה
קבלת כל האישורים הנדרשים על פי הוראות הפרק החמישי לחלק השישי של חוק
החברות .כמצוין לעיל ,ועדת תגמול בישיבתה מיום  12.08.15ודירקטוריון החברה
בישיבתו מיום  19.8.2015אישרו את מתן כתבי הפטור לבעלי השליטה ,לדירקטורים
ולמנכ"ל החברה בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

4.6

עסקאות מסוג העסקה בין החברה לבין בעלי השליטה
בהתאם לאישור האסיפה הכללית של החברה ,החברה העניקה לבעלי השליטה כתבי
שיפוי (ר' לעניין זה דוח מיידי מיום  29.06.14מס' אסמכתא  )2014-01-101580וכן בעלי
השליטה נכללים בכסוי הביטוחי של פוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה של
החברה (ר' דוח מיידי מיום  22.10.14מס' אסמכתא )2014-01-179142
למעט כאמור לעיל ,במהלך השנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקה על ידי דירקטוריון
החברה ,לא נעשו עסקאות מסוגה של העסקה בין החברה לבין בעל השליטה או שלבעל
השליטה היה בהן עניין אישי.

4.7

נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור מתן כתבי פטור
ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי בהתחשב בהיקף ואופי פעילות החברה,
היקף העבודה ונטל האחריות המוטל על נושאי המשרה ,לרבות דירקטורים ,בתפקידים
אותם הם ממלאים ,מתן פטור מראש לנושאי משרה בחברה ,לרבות לבעלי שליטה
ודירקטורים ,הינו מקובל וראוי נוכח התפקידים והיקף האחריות המוטל עליהם .מתן
פטור מראש הינו אפשרי לפי חוק החברות ,שכן יש בו כדי לאפשר לדירקטור ,לרבות
דירקטור שהוא בעל שליטה ,למלא תפקידו כראוי בהתחשב בסיכונים הכרוכים במילוי
תפקידו ובאחריות המוטלת עליו .כפוף לכך שלא יינתן פטור בקשר להחלטה או עסקה
שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה יש בה עניין אישי ,כך שבמקרים של
ניגודי עניינים לא יחול הפטור .כמו כן נקבע ,בהתאם לחוק החברות ,כי לא יינתן פטור
לדירקטורים בקשר לאחריותם עקב הפרת חובת זהירות בחלוקה ,כהגדרת מונח זה בחוק
החברות .כמו כן ,כתבי הפטור הינם בנוסח ובתנאים זהים לכל נושאי המשרה.
שמות הדירקטורים שנכחו בישיבת ועדת התגמול של החברה מיום  12.08.15בעניין מתן
כתבי פטור הם :אבי דרכסלר ,מיכאל גלאי ,יעל נבו (מיכאל גלאי ויעל נבו הם דירקטורים
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חיצוניים בחברה).
שמות הדירקטורים שנכחו בישיבת הדירקטוריון בעניין כתבי הפטור ביום  19.8.2015הם
יעל נבו ,לב ושילוני.
כל הדירקטורים שהשתתפו בישיבות ועדת התגמול ובישיבת הדירקטוריון של החברה
תמכו באישור מתן כתבי הפטור לבעלי השליטה.
שמות הדירקטורים שיש להם עניין אישי בעסקה
לכל הדירקטורים בחברה עניין אישי בהחלטה לתת כתבי פטור לנושאי משרה
ודירקטורים בחברה ,לרבות בעלי השליטה.
שמות הדירקטורים של החברה :מיכאל גלאי ,יעל נבו ,אבי דרכסלר ,אהוד שילוני ושמואל
לב.
.5

מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה:
האסיפה הכללית של החברה ,אשר על סדר יומה העניינים המפורטים בסעיף  1לעיל ,תתכנס ביום
 7לאוקטובר בשעה  13:00במשרדי החברה ,שדרות רוטשילד  ,46תל אביב.

.6

המועד הקובע לזכות להצביע:
המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית כאמור בסעיף  182לחוק
החברות ,התשנ"ט"( 1999 -חוק החברות") ובתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה),
תשס"ו ,2005-הינו  7בספטמבר "( 2015המועד הקובע") .בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות
במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית) ,התש"ס ,2000-בעל מניה של החברה שלזכותו רשומה
מניה אצל חבר בורסה ,ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה
לרישומים ,המעוניין להצביע באסיפה הכללית ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר
בעלותו במניה במועד הקובע ,כנדרש על פי התקנות האמורות ,או לחילופין ישלח לחברה אישור
בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית כאמור בסעיף  182לחוק
החברות ובתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) ,תשס"ו ,2005-הינו
"( 07.09.2015המועד הקובע") .בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה
באסיפה הכללית) ,התש"ס ,2000-בעל מניה של החברה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה,
ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים ,המעוניין להצביע
באסיפה הכללית ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע,
כנדרש על פי התקנות האמורות ,או לחילופין ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת
ההצבעה האלקטרונית בהתאם לסימן ב' לפרק ז' 2לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח"( 1968-מערכת
ההצבעה האלקטרונית").
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בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר אם בקש זאת.
בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים .כמו כן ,בעל מניות זכאי להורות
שאישור הבעלות יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
.7

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום:
7.1

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המנויה בסעיף  1.1לעיל שעל סדר היום הינו רוב רגיל של
בעלי המניות המצביעים באסיפה או בישיבה באמצעות כתב הצבעה ,בעצמם או באמצעות
שלוחם ,או באמצעות כתב הצבעה ,ומבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים ,ובלבד
שהתקיים אחד מאלה( :א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות
בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי ,למעט עניין
אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה ,במניין כלל הקולות של בעלי המניות לא
יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים
בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה;

7.2

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המנויה בסעיף  1.2שעל סדר היום ,הינו רוב של  75%של
בעלי המניות המשתתפים בהצבעה ,הרשאים להצביע ושהצביעו בה בעצמם או באמצעות
שלוחם ,או באמצעות כתב הצבעה ,מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים ובנוסף ,רוב
רגיל של בעלי מניות כאמור ובלבד שהתקיים בו אחד מאלה( :א) במניין קולות הרוב יכללו
רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה המשתתפים
בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות
הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לעיל ,לא
עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

7.3

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המנויה בסעיף  1.3שעל סדר היום הינו רוב רגיל של בעלי
המניות המצביעים באסיפה או בישיבה באמצעות כתב הצבעה ,בעצמם או באמצעות
שלוחם ,או באמצעות כתב הצבעה ,ומבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים ,ובלבד
שהתקיים אחד מאלה( :א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות
בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול
במניין כלל הקולות של בעלי המניות לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות
המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים
מכלל זכויות ההצבעה בחברה;

7.4

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המנויה בסעיף  1.4לעיל שעל סדר היום הינו רוב רגיל של
בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה באסיפה ,מבלי להביא בחשבון את קולות
הנמנעים.

7.5

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שבסעיפים  1.5-1.6שלעיל שעל סדר היום הינו רוב רגיל של
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בעלי המניות המשתתפים בהצבעה ,הרשאים להצביע ושהצביעו בה בעצמם או באמצעות
שלוחם ,או באמצעות כתב הצבעה ,מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים ובלבד
שהתקיים אחד מאלה( :א) במניין קולות הרוב יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות
שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של
בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב
בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לעיל ,לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות
ההצבעה בחברה.
7.6

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המנויה בסעיף  1.7שעל סדר היום הינו רוב רגיל של בעלי
המניות המצביעים באסיפה או בישיבה באמצעות כתב הצבעה ,בעצמם או באמצעות
שלוחם ,או באמצעות כתב הצבעה ,ומבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים ,ובלבד
שהתקיים אחד מאלה( :א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות
בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי בהחלטה .במניין כלל
הקולות של בעלי המניות לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים
מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות
ההצבעה בחברה.

.8

המניין החוקי:
הדיון באסיפת החברה ייפתח אם יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע
לפתיחת האסיפה .מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים ,בעצמם או על-ידי באי-כוח ,לפחות שני
( )2בעלי מניות המחזיקים לפחות עשרים וחמישה ( )25%מכלל קולות ההצבעה שבחברה ("המניין
החוקי" ) .אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי ,תדחה האסיפה
לאותו יום בשבוע הבא ,באותה שעה ובאותו המקום ("האסיפה הנדחית") .אם באסיפה הנדחית
לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה ,כי אז תתקיים האסיפה בכל
מספר משתתפים שהוא.

.9

אופן ההצבעה:
בעלי המניות של החברה רשאים להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח אשר
הוסמך לכך כדין בכתב .את המסמך הממנה שלוח להצבעה באסיפה ("כתב המינוי") וכן ייפוי כח
מקורי שמכוחו נחתם כתב המינוי (אם ישנו) יש להפקיד במשרד הרשום של החברה לפחות 48
שעות לפני מועד האסיפה.
בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה לעניין ההחלטות המנויות בסעיף 1.4-1.6 ,1.2 ,1.1
לעיל .נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ,לפי העניין ,ניתן למצוא באתר
ההפצה

של

המגנ"א

בכתובת:

www.magna.isa.gov.il

ובאתר

הבורסה

בכתובת

 .www.tase.co.ilלחילופין ,ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה
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במערכת ההצבעה האלקטרונית ("הצבעה אלקטרונית" ו"כתב הצבעה אלקטרוני" בהתאמה) .בעל
מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ,ככל
שקיימים .חבר בורסה ישלח ,בלא תמורה ,בדואר אלקטרוני ,קישורית לנוסח כתב ההצבעה
והודעות העמדה ,לפי העניין ,באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות
ואשר מניותיו רשומות אצל חבר בורסה ,אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך ובלבד
שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע ,אלא אם כן הודיע
לחבר הבורס ה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל את כתב
ההצבעה בדואר  .הצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה ,כפי שפורסם באתר ההפצה
של המגנ"א ,הרשום לעיל.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד  10ימים לאחר המועד הקובע.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו עד  6שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.
9.1

בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטה אשר על סדר היום ,יודיע לחברה לפני
הצבעתו  -ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה  -יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה
במקום המיועד לכך ,אם הוא בעל שליטה או בעל עניין אישי ,נושא משרה בכירה או
משקיע מוסדי וכן האם הינו מיופה כח מטעמו של בעל עניין ,נושא משרה בכירה או
משקיע מוסדי כאמור .לא הודיע בעל מניה כאמור ,לא יצביע וקולו לא ימנה.
הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד  6שעות לפני מועד כינוס האסיפה
הכללית.

9.2

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל
זכויות ההצבעה בחברה ,וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה
שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה כהגדרתו בסעיף  268לחוק החברות ("בעל
שליטה") ,זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו ,לאחר כינוס האסיפה הכללית ,לעיין
במשרדה של החברה (שמענה מצוין בסעיף  10להלן) ,בשעות העבודה המקובלות ,בכתבי
ההצבעה כמפורט בתקנה  10לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) ,התשס"ו-
.2005
לעניין זה ,כמות המניות המהווה  5%מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה543,745 :
מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת .כמות המניות המהווה  5%מסך כל זכויות
ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה 185,745 :מניות רגילות בנות 1
ש"ח ע.נ .כל אחת.

.10

סמכות רשות ניירות ערך
בהתאם לתקנות עסקת בעל שליטה ,בתוך עשרים ואחד ימים מיום הגשת דוח זה ,רשאית
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הרשות או עובד שהסמיכה לכך ,להורות לחברה לתת ,בתוך מועד שתיקבע ,הסבר ,פירוט,
ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נושא דוח זה ,וכן להורות לחברה על תיקון דוח זה
באופן ובמועד שתקבע .ניתנה הוראה לתיקון דוח זה כאמור ,רשאית הרשות להורות על
דחיית מועד האסיפה כאמור בתקנות הניגוד .החברה תגיש תיקון על פי הוראה כאמור
בדרך הקבועה בתקנות הניגוד ,והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת.
ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית ,תודיע החברה בדוח מיידי על
ההוראה.
.11

עיון במסמכים ונציגי החברה:
ניתן לעיין בדוח מיידי זה ובמסמכים הנוגעים להחלטות המוצעות במשרדי החברה
החברה בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות וזאת עד ליום האסיפה .כמו כן ,ניתן
שכתובתו
ערך
ניירות
רשות
של
האינטרנט
באתר
בדוח
לעיין

www.magana.isa.gov.il

ובאתר

האינטרנט

של

הבורסה

שכתובתו

.www.maya.tase.co.il
נציגת החברה לטיפול בדיווח זה היא עו"ד מיכל הקר ,יועצת משפטית ,טל',03-7147147:
פקס.03-7147142 :

בכבוד רב,
אנליסט אי.אמ.אס שירותי ניהול השקעות בע"מ

שם החותם :איציק שנידובסקי
תפקיד :מנכ"ל
שם החותם :נאוה לוי
תפקיד :מנהלת כספים
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נספח ב' – נוסח כתב פטור
תאריך ________
לכבוד
גב'/מר ____________
כתב פטור
בכפוף להוראות תקנון אנליסט אי.אמ.אס שרותי ניהול השקעות בע"מ ("החברה") ומדיניות התגמול שלה,
ביום  ,19.8.15החליט דירקטוריון ,לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול לעניין זה ,לפטור את נושאי המשרה
בחברה כפי שיהיו מעת לעת מאחריותם כלפיה ,כולה או מקצתה ,כפוף להוראות הדין ,בשל נזק עקב הפרת
חובת הזהירות כלפי החברה ("החלטת הפטור") ,למעט בקשר להחלטה או עסקה שלבעל השליטה או
לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שלו מוענק כתב פטור זה) יש בה עניין אישי ולמעט
בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות של דירקטור בחלוקה ,כמשמעותה בחוק החברות ,התשנ"ט – 1999
("חוק החברות") .
לאחר שביום ________ אישרה האסיפה הכללית של החברה ,ברוב הנדרש על פי הדין ,את החלטת
הפטור ,הרינו להודיעך כי היות והנך מכהן ו/או כיהנת ו/או הנך עשוי לכהן כנושא משרה בחברה ,מאשרת
החברה ומתחייבת כלפיך ,בכפוף להוראות כל דין ,כדלקמן:
בכפוף להוראות סעיפים  259ו 263-לחוק החברות ,וכל הוראת דין שתבוא במקומם ,החברה פוטרת אותך
מראש מכל אחריות כלפיה בלבד בשל כל נזק שייגרם לה ו/או שנגרם לה ,בין במישרין ובין בעקיפין ,עקב
פעולה המהווה הפרת חובת הזהירות שלך כלפיה ובתוקף היותך נושא משרה למעט בקשר להחלטה או
עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה יש בה עניין אישי ולמעט בשל נזק עקב הפרת
חובת הזהירות של דירקטור בחלוקה ,כמשמעותה בחוק החברות.
התחייבויות החברה על פי כתב פטור זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן ,ככל המותר על פי דין,
לשם התכלית שלה נועדו .במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב פטור זה לבין הוראת דין שלא ניתן
להתנות עליה ,לשנותה או להוסיף עליה ,תגבר הוראת הדין האמורה ,אך לא יהא בכך כדי לפגוע או לגרוע
מתוקפן של שאר ההוראות בכתב פטור זה.
אין באמור בכתב פטור זה בכדי לגרוע מהאמור בכתב שיפוי שניתן לך על ידי החברה ,אם ניתן.
"פעולה" או כל נגזרת שלה
לעניין כתב פטור זה -

כמשמעותה בחוק החברות ,לרבות גם החלטה ו/או מחדל ולרבות כל
הפעולות שנעשו על ידך לפני מועד כתב פטור זה בתקופות העסקתך ו/או
כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בתקופת היותך נושא משרה ,עובד או
שלוח של החברה בתאגיד אחר כלשהו בו מטעם החברה.
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"נושא משרה"
לעניין כתב פטור זה -

כמשמעותו בחוק החברות ,לרבות כל עובד שהחברה תחליט להעניק לו
כתב פטור.

_________________________
אנליסט אי.אמ.אס שרותי ניהול
השקעות בע"מ

