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 מיוחדת בדבר כינוס אסיפה מתקן  דוח מיידי הנדון:

תקופתיים  דוחות תקנות)להלן: " 1970-"להתשניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  לתקנותבהתאם 

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

 24מיום  תגמולובהמשך להחלטת ועדת ה "(החברותחוק )להלן: " 1999-החברות, התשנ"טחוק "(, שליטה

של מיוחדת בזאת הודעה על כינוס אסיפה  ניתנת ,1מאותו היוםהחברה  דירקטוריון החלטתו 9201 ,פברוארב

במשרדי החברה  ,12:00בשעה  ,2019, אפרילב 2, 'ג ביום שתתקיים ,"(האסיפההחברה )להלן: "של בעלי מניות 

  ."(משרדי החברה( תל אביב )להלן: "5)קומה  10 ברחוב קרמניצקי

  הכללית האסיפה של יומה סדר על .1

 תנאי כהונתו והעסקתו של סמנכ"ל מנהל אגף "אשדר בוטיק" באשדר חברה לבניה בע"מ עדכוןאישור  .1.1

"(, מר גוגנהיים, מר עומר גוגנהיים )להלן: ", חברה פרטית בבעלות מלאה של החברה("אשדר")להלן: 

 חברה.של הגב' ורדה ליפשיץ, הנמנית על יחידי השליטה בקרובה 

 . כמקובל באשדר מאחריות גוגנהיים כתב פטורלאשר למר  .1.2

 שמות בעלי השליטה שיש להם עניין אישי ומהות עניין אישי זה .2

רה הינה יונדקו חברה מאוחדת להנדסה ופיתוח בע"מ בחבלמיטב ידיעת החברה, בעלת השליטה  .2.1

מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה  69.98%-אשר מחזיקה, בכ"( יונדקו)להלן: "

 בה. 

למיטב ידיעת החברה, יונדקו הינה חברה פרטית הרשומה בישראל, כאשר הבעלות המלאה בהון 

המניות המונפק והנפרע שלה רשומה על שם מרגן נכסים ואחזקות בע"מ )להלן: "מרגן"(. הבעלות 

מוחזקים בידי השקעות רנה וחיים  33.33%( 1הנפרע של מרגן הינה כדלקמן: )בהון המניות המונפק ו

( בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של גיל גירון ודפנה לוי באמצעות חברות פרטיות 1977גירון )

( 1982מוחזקים בידי השקעות נוסבאום בתיה ויחזקאל ) 33.33%( 2בבעלותם ושליטתם המלאה; )

שליטתם המלאה של אברהם נוסבאום ומיכל זהבי באמצעות חברות פרטיות בע"מ, חברה פרטית ב

                                                      
לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של אשדר מיום  ,אישרה האסיפה הכללית של אשדר ,2019 ,בפברואר 24ביום למיטב ידיעת החברה,  1

, בכפוף לאישור את עדכון תנאי הכהונה והעסקה של מר גוגנהיים ,2019 ,בפברואר 20ודירקטוריון אשדר מיום  ,2019 ,בפברואר 19

 .אסיפה כללית זו



 

 

( בע"מ, חברה פרטית 1982מוחזקים בידי השקעות משורר ) 15.31%( 3בבעלותם ושליטתם המלאה; )

בשליטתם המלאה של ליפא ויהודית משורר, ירון משורר וסיגל משורר באמצעות חברות פרטיות 

מוחזקים בידי אבן נייר ומספריים בע"מ, חברה פרטית  10.93%( 4בבעלותם ושליטתם המלאה; )

בשליטתם המלאה של יונתן רובין, יורם רובין ונעמה )רובין( לימון באמצעות חברות בבעלותם 

( בע"מ, חברה פרטית בשליטתן 1981מוחזקים בידי השקעות מייבלום ) 7.10%( 5ושליטתם המלאה; )

 צעות חברות פרטיות בבעלותן ושליטתן המלאה.המלאה של נורית מור וורדה ליפשיץ באמ

לאור האמור, למיטב ידיעת החברה, בעלי המניות העשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה, מכוח 

שיתוף פעולה ביניהם בכל הקשור להחזקותיהם בחברה, הינם בעלי השליטה בחברה המפורטים לעיל, 

שליטתם המלאה, קרי ה"ה: יונתן רובין , גיל בין במישרין ובין באמצעות חברות פרטיות בבעלותם וב

גירון, דפנה לוי, אברהם נוסבאום, מיכל זהבי, ליפא ויהודית משורר, ירון משורר, סיגל משורר, נעמה 

 )רובין( לימון, יורם רובין, נורית מור וורדה ליפשיץ.

 :מהות העניין האישי .2.2

בנושאים שעל סדר  להיות עניין אישילגב' ורדה ליפשיץ, הנמנית על בעלי השליטה בחברה, עשוי  .2.2.1

 . של הגב' ליפשיץ , מן הטעם שמר עומר גוגנהיים נשוי לבתההיום

מן בנושאים שעל סדר היום לעיל עשוי להיות עניין אישי  2.1לבעלי השליטה כמפורט בסעיף  .2.2.2

 לעיל.  2.1הטעם המפורט בסעיף 

 שמות הדירקטורים בעלי ענין אישי  .3

בנושאים שעל סדר  עניין עשוי להיות ומר ירון משורר אברהם נוסבאוםלדירקטורים מר גיל גירון, מר  .3.1

 לעיל. 2.1בשל האמור בסעיף , היום

 םותנאיה עדכוניםעיקר ה תיאור .4

שעל  1.1)נושא  אשדרעדכון תנאי כהונתו של מר גוגנהיים כסמנכ"ל מנהל אגף "אשדר בוטיק" ב .4.1

 סדר היום(

 רקע 

של מר עומר גוגנהיים, קרוב של יחידי השליטה  והעסקתו כהונתומוצע לאשר עדכון לתנאי  .4.1.1

 .כמפורט להלן אגף "אשדר בוטיק" באשדרמנהל סמנכ"ל בחברה, 

המתפקד כיחידת רווח ועוסק באיתור  אשדרמר גוגנהיים אחראי על אגף "אשדר בוטיק" ב .4.1.2

, בניהול מו"מ עם בעלי זכויות בבניינים 38ו/או ייזום פרויקטים חדשים, מסוג תמ"א 

קיימים,בתכנון הפרויקטים, בטיפול לקבלת היתרי בנייה, בהתקשרות עם קבלנים מבצעים, 

ת ובהחתמה בהסדרת הליווי הבנקאי, בשיווק ופרסום הפרויקטים, בניהול מו"מ מול לקוחו

על הסכמי מכר, בניהול הבנייה, האכלוס והבדק, בתשלומים לספקים ונותני שירותים 

 שירותים ונותני חברה עובדיכחמישה עשר  תחתיו מפעילובגבייה מלקוחות. מר גוגנהיים 

 . לקוחות וקשרי הכספים, והמכירות השיווק, ההנדסה, העסקי הפתוח בתחום חיצוניים

תנאי כהונתו את העסקתו ואת  2,אשדראישרה האסיפה הכללית של , 2014במאי  15ביום  .4.1.3

עדכון לתנאי , אשדר, אישרה האסיפה הכללית של 2015ביוני  15. ביום גוגנהייםשל מר 

                                                      
"(. באותו מועד, הבורסההייתה אשדר חברה ציבורית שמניותיה נסחרו בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן: " ,2018 במרץ 18יום ל עד 2

עם . (בת של אשדרבע"מ, חברה  (1997) החזקות אשדר ייזום ובנייה למעטעל ידי החברה )אשדר מלאה לרכישת מלוא מניות הצעת רכש הושלמה 

 שהינה גם תאגיד מדווח מאחר ואגרות החוב שלה מוחזקות בידי הציבור. לחברה פרטיתאשדר הפכה  ,הצעת הרכשהשלמת 



 

 

, אישרה האסיפה הכללית של 2017ביוני  14ביום  .2014וכן מענק לשנת כהונתו והעסקתו 

  עדכון מנגנון המענק.לתנאי כהונתו והעסקתו לרבות נוסף אשדר עדכון 

יובהר כי מר גוגנהיים הינו נושא משרה באשדר וכי תנאי כהונתו והעסקתו הינם בהתאם  .4.1.4

קבלת אישור  לאחר) 2019 ,פברוארב 24 ביוםלמדיניות התגמול של אשדר כפי שעודכנה 

מדיניות )להלן: " (כאמור לעיל אשדר של הכללית והאסיפה הדירקטוריון, התגמול ועדת

 ."(של אשדרהתגמול 

מוצע לאשר עדכון לרכיב השכר הקבוע והמענק השנתי בתנאי במסגרת אסיפה כללית זו,  .4.1.5

 כמפורט בדוח זה להלן.הכל  ,אשדרחברה הבת כהונתו והעסקתו של מר גוגנהיים ב

 זה דוח למועד נכוןבאשדר כהונתו והעסקתו של מר גוגנהיים  תנאי

 :נכון למועד דוח זהבאשדר  גוגנהייםתנאי כהונתו והעסקתו של מר יפורטו להלן  .4.1.6

 אלפי ש"ח לחודש 45.5 -בסך של כ ברוטו מר גוגנהיים זכאי למשכורת חודשית .4.1.6.1

ש"ח, זקיפת וגילום  1,250, הוצאות כלכלה חודשיות בסך של )לא צמודה למדד(

אלפי ש"ח( והוצאות אחזקתו,  180אלפי ש"ח )שווי רכב עד  4-רכב בסך של כ

סלולארי וכן החזר הוצאות סבירות שיישא בהן בקשר עם מילוי הוצאות טלפון 

 תפקידו.

בנוסף, זכאי מר גוגנהיים לתנאים סוציאליים, הכוללים ביטוח פנסיוני, קרן  .4.1.6.2

השתלמות, ביטוח בריאות, ביטוח אובדן כושר עבודה, סקר רפואי, דמי הבראה, 

 דמי מחלה וחופשה שנתית. 

 והועסק מר גוגנהיים בחברה והובטחה ל 2014עד  2009כי בין השנים  יצויין .4.1.6.3

לקרן הפיצויים על  העבירה. החברה באשדררציפות זכויות עם תחילת עבודתו 

את ההשלמה הנדרשת לפי המשכורת שאושרה לו לראשונה בשנת  העובדשם 

תחויב בגינם  אשדרכתב שיפוי בגין תשלומים נוספים ש לאשדרוהעבירה  2014

 התקופה בה עבד מר גוגנהיים בחברה. בעתיד )ככל ותחויב(, בגין

שיחושב על פי "רווח  3,למענק שנתי שיורכב מרכיב מדיד בלבדזכאי מר גוגנהיים  .4.1.6.4

 וזאת בהתאם לטבלה שלהלן:של אשדר  4לפני מס"

 

 

                                                      
אלפי ש"ח בגין  10.8-, קיבל מר גוגנהיים מענק שבשיקול דעת בסך של כ2017ביוני  15יצוין כי בהתאם לאישור האסיפה הכללית של אשדר מיום  3

  .2014שנת 

 אשדרבהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים של  אשדרחברתי יוגדר כרווח מאוחד לפני מס המיוחס לבעלי מניות  רווח לפני מס –" רווח לפני מס" 4

( 2( הוצאות בגין מענקים לנושאי משרה הכפופים למנכ"ל; )1יובהר, כי מהרווח לפני מס, כהגדרתו לעיל, ינוטרלו הבאים: ) בשנת התגמול הרלוונטית.

כגון  אשדררשאי לנטרל אירועים חד פעמיים אשר להערכתו אינם קשורים בפעילות אשדר כמו כן, דירקטוריון  להשקעה.שינוי בשווי הוגן של נדל"ן 

תרומה  נושא משרה כפוף מנכ"לשהשקעה של החברה במניות, ורווחים במימושם, וכתוצאה מקבלת דיבידנד, וזאת כהזדמנות עסקית של החברה מבלי 

מובהר כי חישוב המענק השנתי, יעשה על בסיס "רווח שמומש", קרי, לרווח לפני מס המשמש לחישוב  כאמור. ניהולית משמעותית בקשר להשקעה

במועד מימושם הלכה למעשה  אשדרשלא הוכרו בדוחות הכספיים המאוחדים של  אשדרהמענק השנתי בשנה מסוימת, יתווספו רווחים ממומשים ל

מומשו )כגון רווחים בגין מכירת נדל"ן להשקעה שהוצג בדוחות הכספיים לפי שוויו ההוגן תוך לאור כללי החשבונאות, אלא הוכרו בעבר וטרם 

ם יש שהשינויים בשוויו נזקפו לרווח והפסד באופן שוטף. רווחים אלו ינוטרלו באופן שוטף לצורך חישוב המענק השנתי כל עוד הנכס לא מומש, אול

 ברווח בגין השערוך. אשדרשו חל בתקופות מאוחרות לאלו בהם הכירה לכלול אותם בעת מימושו של הנכס(, אף אם מימו



 

 

 סך המענק טווח רווח לפני מס

 משכורת בסיס ברוטו 1עד  מיליון ש"ח 0-20

 ברוטומשכורת בסיס  2עד  מיליון ש"ח 20-40

 משכורת בסיס ברוטו 3עד  מיליון ש"ח 40-80

 )תקרת המענק( משכורת בסיס ברוטו 4עד  מיליון ש"ח 80מעל 

 .המענק מסךסמכות שבשיקול דעת להפחתה  אשדרדירקטוריון כמו כן, ל .4.1.6.5

ולם על בסיס נתונים ר כי מענק שנתי או חלק ממנו שבסתבנוסף, ככל שי .4.1.6.6

 את ההפרש העודף.מר גוגנהיים שהתבררו לאחר מכן כמוטעים, ישיב 

מר גוגנהיים זכאי לכתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה באשדר,  .4.1.6.7

)להלן יחד:  לרבות נושאי משרה שהינם בעלי השליטה באשדר וקרוביהם

כתב לן: ")להבנוסח המקובל באשדר  "(,דירקטורים ונושאי המשרה"

"(. לפי תנאי כתב השיפוי התחיייבה אשדר מראש לשפות את השיפוי

, בשל כל חבות או הוצאה כמפורט בכתב השיפוי, הדירקטורים ונושאי המשרה

 שתוטלנה עליהם או שיוציאו עקב פעולות שעשו, ו/או שיעשו בתוקף היותם

המפורטים ים עלאחד או יותר מסוגי האירו אשדר,בשרה דירקטורים ונושאי מ

י או כל חלק מהם או כל הקשור בהם, במישרין או בעקיפין, ובלבד ובכתב השיפ

שסכום השיפוי שתשלם אשדר במצטבר, בגין אחד או יותר מסוגי האירועים 

מההון  25%המפורטים בכתב השיפוי, לא יעלה על סכום מצטבר השווה לשיעור 

חרונים, כפי שיהיו העצמי של אשדר על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים הא

כמו כן, כתב השיפוי כולל מתן שיפוי בדין  השיפוי בפועל. שלוםנכון למועד ת

חבויות/הוצאות בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה בקשות ניירות ערך )תיקוני 

 .2011-חקיקה(, התשע"א

כמו כן, זכאי מר גוגנהיים להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי  .4.1.6.8

ר וכפי שיועדכנו מעת לעת, וכן דר, בתנאים המקובלים באשמשרה באשד

הכללתו בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עתידיות בהן 

בתמורה בהתאם לעקרונות המפורטים להלן: כיסוי ביטוחי , אשדרתתקשר 

דולר ארה"ב, בגבולות כיסוי אחריות של עד  24,580 של עד לפרמיה שנתית בסך

דולר ארה"ב למקרה ובמצטבר בתקופת ביטוח, והשתתפות עצמית מיליון  20

דולר  60,000דולר ארה"ב לאירוע וסך של  35,000בסך של  אשדרלתביעה עבור 

תקופת הפוליסה  , כאשרארה"ב בגין תביעות המוגשות בארה"ב ובקנדה

פוליסת . 2019ביוני  30וסיומה ביום  2018ביולי  1הראשונה תחילתה ביום 

שלא תעלה על הביטוח תהא ניתנת לחידוש ו/או להרחבה מעת לעת לתקופה 

 בכפוף לקבלת אישור ועדת התגמול, מתום תוקפה של הפוליסה, שנים (3) שלוש

טרם החידוש ו/או ההרחבה ובכפוף לכך כי תנאי הפוליסה  החברהודירקטוריון 

פוליסה הקיימת החדשה ו/או המורחבת, אינם שונים באופן מהותי מתנאי ה

  .החברהושיש בהם כדי להיטיב עם 



 

 

אשדר, לפיו אשדר, בנוסח המקובל ב אשדרמר גוגנהיים זכאי לקבל כתב פטור מ .4.1.6.9

בכפוף להוראות לסייגים שנקבעו בדין בקשר למתן פטור לנושא משרה, פוטרת 

את נושא המשרה מראש מאחריות, כולה או מקצתה בשל נזק שנגרם או ייגרם 

, בפעולה בתום לב. הפטור לא יכול ביחס אשדרבת הזהירות כלפי עקב הפרת חו

להפרת חובת הזהירות בחלוקה כהגדרתה בחוק החברות, וביחס להפרת חובת 

הזהירות בהחלטה או בעסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו באשדר 

  )גם נושא משרה אחר מזה שהוענק לו כתב הפטור( יש בה עניין אישי.

לפרטים בדבר הצעה לחידוש כתב הפטור של מר גוגנהיים באשדר )כמפורט 

להלן. יובהר כי חידוש כתב  4.2לדוח זימון אסיפה זה(, ראו סעיף  1.2בנושא 

  שעל סדר היום. 1.1הפטור למר גוגנהיים אינו מובא במסגרת אישור נושא 

ף לקבלת אישור אסיפה כללית באשדר בכפותנאי כהונתו והעסקתו של מר גוגנהיים הצעה לעדכון 

 זו

, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של אישר דירקטוריון החברה, 2019 פברוארב 24יום ב .4.1.7

הכל כמפורט להלן  ,גוגנהייםשל מר והעסקתו תנאי כהונתו לעדכון  5,מאותו היום החברה

במפורש, אשר לא צוינו ובכפוף לקבלת אישור אסיפה כללית זו )יובהר כי תנאי העסקה 

 :לעיל( 4.1.6ים המקוריים כפי שהובא בסעיף יחולו התנא

אלפי  55עודכן לסך של ילו יהיה זכאי מר גוגנהיים הבסיס החודשי ברוטו שכר  .4.1.7.1

ש"ח אלפי  45.5של "( חלף שכר בסיס חודשי ברוטו השכר החודשיש"ח )להלן: "

. השכר 2019ינואר החל ממשכורת חודש , וזאת לעיל( 4.1.6.1)המפורט בסעיף 

  החודשי לא יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן.

 :לעיל( 4.1.6.4בסעיף )חלף מנגנון המענק  באופן הבאעודכן ימנגנון המענק  .4.1.7.2

 מהרווח לפני מס )כהגדרתו להלן(.  2%יחושב על בסיס השנתי מענק ה (א)

רווח לפני מס של "אשדר בוטיק" יוגדר כרווח גולמי  -" רווח לפני מס"

שבטיפול "אשדר בוטיק" בניכוי חלק יחסי )פרורטה(  מהפרויקטים

מהוצאות המכירה והשיווק, הוצאות הנהלה וכלליות והוצאות מימון נטו 

של אשדר, שאינם מהוונים לעלות המכר. החלק היחסי בהוצאות אלה 

מהפרויקטים ממכירת דירות יחושב בהתאם ליחס בין ההכנסות 

הכנסות משירותי בנייה( לבין סך הכנסות  ללאשבטיפול "אשדר בוטיק" )

הכנסות חד  וללאהכנסות משירותי בנייה  ללא)ממכירת דירות אשדר 

( והכול בהתאם קרקעות וכד' השכרת נכסים, ,פעמיות ממכירת נכסים

 לדוחות הכספיים המבוקרים של אשדר בשנת התגמול הרלוונטית.

יים של אשדר יובהר כי אשדר בוטיק אינה מתוארת בדוחותיה הכספ

כמגזר פעילות נפרד. לאור זאת, מבקר הפנים יוודא אחת לשנה את 

הנתונים הכספיים על פיהם חושב הרווח לפני מס של "אשדר בוטיק" 

כאמור בס"ק זה, ויציג את מסקנותיו לועדת התגמול אחת לשנה במועד 

                                                      
אישרה האסיפה הכללית של אשדר לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של אשדר מיום  2019בפברואר  24ביום למיטב ידיעת החברה,  5

כפוף  העדכון האמורמר גוגנהיים,  קה שלאת עדכון תנאי הכהונה והעס 2019בפברואר  20ודירקטוריון אשדר מיום  2019בפברואר  19

 .אסיפה כללית זו לאישור



 

 

 אישור הדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

 ,גילוי החברה תןיתשל מר גוגנהיים,  תקופת כהונתו במהלךכי  יןיצו

הרווח לפני מס )כהגדרתו לעיל(  אודות, שלה התקופתי הדוח במסגרת

 .שנה אותהב

  חישוב המענק יבוצע באופן מצטבר על פני שלוש שנים קלנדאריות 

 כמפורט להלן:

המענק בכל שנה יחושב על בסיס הרווח לפני מס המצטבר של השנה 

שקדמו, בניכוי סכומי המענק ששולמו בגין השנתיים השוטפת והשנתיים 

במידה והרווח לפני מס הממוצע של השנה השוטפת והשנתיים  הקודמות.

 לא תהא זכאות לקבלת מענק בשנה זו.₪ מיליון  10 -שקדמו לה נמוך מ

מיליון  8-בשנה הראשונה הרווח לפני מס הסתכם ל :דוגמא להמחשה

 15בשנה השנייה הרווח לפני מס היה  מענק.. בגין שנה זו לא ישולם ש"ח

. חישוב המענק שישולם בשנה זו כדלקמן: הרווח לפני מס ש"חמיליון 

 (15+8ש"ח )מיליון  23-המצטבר לשנה זו ולשנה שקדמה לה מסתכם ל

מסכום ( 23*2%ש"ח )מיליון  0.46ולכן הזכאות היא למענק מצטבר של 

( ולכן המענק שישולם 0ת )זה יופחת המענק ששולם בגין השנה הקודמ

 35בשנה השלישית הרווח לפני מס היה  .ש"חמיליון  0.46בשנה זו יהיה 

. חישוב המענק שישולם בשנה זו כדלקמן: הרווח לפני מס ש"חמיליון 

ש"ח מיליון  58-המצטבר לשנה זו ולשנתיים שקדמו לה מסתכם ל

 2%ש"ח ) מיליון 1.16ולכן הזכאות היא למענק מצטבר של  (35+15+8)

. מסכום זה יופחת המענק המצטבר ששולם בגין השנתיים הקודמות (58*

מיליון  0.7יהיה מענק שישולם בשנה זו ( ולכן הש"חמיליון  0.46=0.46+0)

 .(1.16-0.46ש"ח )

הממוצע בגין כל שנה והשנתיים הקודמות לה השנתי המענק יובהר כי  (ב)

 ש"ח.אלף  800לא יעלה על 

לא ישיב  מר גוגנהיים, ובשנה מסוימת אין זכאות למענקדה יצוין, כי במי (ג)

כל סכום בגין מענקים שקיבל בשנים שקדמו לשנה זו. הזכאות  אשדרל

 הינה זכאות מצטברת.

 ואילך. 2019יובהר, כי שנת תחילת יישום המנגנון האמור הינה שנת  (ד)

יתר בניגוד ל) מענק בשיקול דעתיהיה זכאי למר גוגנהיים לא יובהר, כי  (ה)

 .(כפופי מנכ"ל אשדרנושאי המשרה ב

, חושב למר גוגנהייםככל שיסתבר כי מענק שנתי או חלק ממנו ששולם  (ו)

 מר גוגנהייםעל בסיס נתונים שהתבררו לאחר מכן כמוטעים, ישיב 

את ההפרש לאשדר, בתנאים שנקבעו במדיניות התגמול של אשדר, 

פי הנתונים -להעודף בין הסכום שקיבל לבין הסכום לו הוא זכאי ע

 .המעודכנים



 

 

המענק לו היה זכאי מר גוגנהיים בהתבסס על נתוני אודות גובה למידע  (ז)

לדוח  'א נספחראו  7201-ו 6201 שניםשל אשדר "בוטיק" ל לפני מסרווח 

בהתאם לדוחות המובאים בנספח זה הינם  הנתונים כי יצויןזה. 

אך הנתונים המיוחסים ל"אשדר  ,הכספיים המבוקרים של אשדר

באופן  מבוקרים אינם אשדרשנלקחו מהדוחות המבוקרים של בוטיק" 

בתוספת ביאור ביחס לזקיפה יובהר כי הנתונים מוצגים  .עצמאי

)כולל  2018בינואר  1ע"י אשדר ביום  IFRS 15 תקןיישום  לעודפים לאור

תוך )כולל((, וכן  2017עד  2015דירות אשדר בוטיק שנמכרו בשנים 

התייחסות לייחוס הוצאות מכירה ושיווק, הנהלה וכלליות ומימון 

 .2015לאשדר בוטיק בגין שנת 

דירקטוריון אחת לשנה יובא המענק לאישור ועדת התגמול ו כייצוין  (ח)

תהיה אשר להם  ,החברהלאישור ועדת התגמול ודירקטוריון ו ,אשדר

, נתוני "אשדר בוטיק"בפניהם  ובמסגרת זו יוצג .ותילהפחסמכות ה

 .לנתונים אלהשל אשדר  מבקר הפניםעמדת ו

ונושאי משרה  מר גוגנהיים זכאי להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים .4.1.7.3

בנוסח המקובל באשדר ובתנאים זהים ליתר נושאי המשרה באשדר שתנאיה 

יובהר כי מדי שנה  ., וכן כפי שתעודכן מעת לעתלעיל 4.1.6.8 מפורטים בסעיף

פוליסת הביטוח תובא לאישורם של ועדת התגמול ודירקטוריון החברה וועדת 

התגמול ודירקטוריון אשדר על מנת שיאשרו כי אין שינוי מהותי בתנאי 

כן יהיה זכאי לקבל כתב שיפוי מאשדר בנוסח המקובל באשדר כמו כן,  הפוליסה.

 .לעיל 4.1.6.7בסעיף  כמפורט בתנאים זהים ליתר נושאי המשרה באשדרו

ממועד קבלת אישור אסיפה ( שנים 3הסכם ההעסקה של מר גוגנהיים יסתיים לאחר שלוש ) .4.1.8

אלא אם כן נקבע אחרת בהוראות הדין. כל צד רשאי להביא זו   2019 ,בינואר 1מיום כללית

עד חודשיים. אשדר תהיה רשאית שלא את ההסכם לידי סיום בהודעה מראש ובכתב 

המוקדמת. מר גוגנהיים לא יהיה זכאי למענק פרישה בקשר  הודעהלהעסיקו במהלך ה

 לסיום עבודתו באשדר )ויהיה זכאי לפיצוי פרישה על פי דין(.

לתנאי הכהונה הקיימים  ביחס שינוי ללא יהיובאשדר הכהונה של מר גוגנהיים  תנאי יתר .4.1.9

 לעיל. 4.1.6בסעיף כמפורט נכון למועד זה שלו באשדר 

בהתאם ( אשדר)במונחי עלות ללמר גוגנהיים המוצעים לפרטים בדבר תנאי התגמול  .4.1.10

 לדוח זה. 'בנספח ראו  ידייםהשישית לתקנות דוחות תקופתיים ומלתוספת 

 '.ג נספחראו  7201-ו 6201שנים גין הלפרטים בדבר היקף התגמול למר גוגנהיים ב .4.1.11

 :גוגנהייםפרטים אודות השכלתו, ניסיונו המקצועי וכישוריו של מר הלן ל .4.1.12

 

 



 

 

 

 

המוצע לאשר למר גוגנהיים, אל מול הרכיב הקבוע  המקסימלי בין הרכיב המשתנה היחס .4.1.13

 .1: 0.92המוצע הינו 

 המוצעת למר גוגנהייםהכוללת המקסימלית  עלות השכר, היחס בין למועד דוח זה נכון .4.1.14

 )לאחר עדכונה של מדיניות התגמול של אשדר(. 1:4.67  והינ אשדרב הממוצעתהשכר ועלות 

השכר לעלות  למר גוגנהיים המוצעתהכוללת המקסימלית עלות השכר היחס בין ואילו 

 )לאחר עדכונה של מדיניות התגמול של אשדר(. 1:9.33ו הינ אשדרב החציונית

 נכדה ציבורית.החברה אינה חברה  .4.1.15

 שעל סדר היום( .21אישור כתב פטור למר עומר גוגנהיים )נושא  .4.2

מר גוגנהיים יהיה זכאי לקבל כתב פטור מאשדר בנוסח המקובל באשדר ובתנאים זהים ליתר נושאי 

כתב הפטור למר גוגנהיים באשדר יהיה טעון אישור  לעיל. 4.1.6.9כמפורט בסעיף  המשרה באשדר

זו אלא אם כן נקבע אחרת בהוראות  כללית אסיפה אישור קבלת ממועד שנים( 3)לאחר שלוש מחדש 

 הדין.

 שבה נקבעה התמורה  הדרך .5

 אשדר כסמנכ"ל מנהל אגף "אשדר בוטיק" ב גוגנהייםשל מר והעסקתו דכון תנאי כהונתו ע .5.1

ועדת התגמול קבלת אישורם של ר לאחר אושגוגנהיים, של מר והעסקתו העדכון לתנאי כהונתו 

נימוקי ועדת , החברה ודירקטוריוןהתגמול שהוצגו בפני ועדת כאמור, ולאחר ודירקטוריון אשדר 

תוך התייחסות, בין היתר, לעניינים  םמלוא הנתונים הרלוונטייהתגמול ודירקטוריון אשדר וכן 

ב' 267סעיף בהתאם לשל אשדר במדיניות התגמול אליהם התייחסו ועדת התגמול ודירקטוריון אשדר 

הגיעו למסקנה כי תנאי התגמול  ולאחר שאלה לחוק החברות לתוספת הראשונהב' -לחלקים א' וו

ראויים וסבירים בנסיבות העניין ותואמים את הידע והכישורים של מר גוגנהיים לצורך ביצוע הינם 

אחרים )כפופי  הכהונה הקיימים של נושאי משרה לאור תנאיכהונתו  נבחנו תנאי עוד. אשדרתפקידיו ב

על ידי אשדר, והועברה לידי ועדת כמו כן, נערכה  .אשדר, בשים לב לתפקידו האמור באשדרמנכ"ל(, ב

בעלות בחברות  בתפקידים דומיםנושאי משרה לתגמול השוואה ודירקטוריון החברה, התגמול 

  .אשדרמאפיינים דומים לאלו של 

כי במסגרת זו התחשבו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה במודל המענק שנקבע למר גוגנהיים  יצוין

ומצאו כי מדובר במודל מתמרץ למר גוגנהיים בתרומה  "אשדר בוטיק"הכולל התייחסות לפעילות 

כמו . "אשדר בוטיק"צמיחה של יעדי המתחשב ב" האשדר בוטיק"לקידום התוצאות העסקיות של 

 הפועלות בחברות מהמקובל חורגת ואינה העניין בנסיבות סבירה הינה המענקכי תקרת  כן, קבעו

 .אשדר של הפעילות והיקף הפעילות לתחום דומים ובהיקפים פעילות בתחומי

 

 עיסוק בחמש שנים האחרונות השכלה תפקידו באשדר תאריך תחילת כהונה

1.6.14 
סמנכ"ל מנהל אגף 

 "אשדר בוטיק"

ים מאונ' בר טמוסמך במשפ

אילן; בוגר כלכלה מהמכללה 

 למנהל; שמאי מקרקעין

סמנכ"ל מנהל אגף אשדר בוטיק; 

אחראי על אגף אשדר בוטיק 

באשדר כעובד קבוצת אשטרום 

 (2014בע"מ )עד חודש יוני 



 

 

 והדירקטוריון התגמול נימוקי ועדת   .5.2

גוגנהיים  עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מרועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי  .5.2.1

התקופה בה מועסק  לניסיונו,וזאת בשים לב  יםוראוי יםסביר םהינהינם לטובת אשדר וכי 

כישוריו, מומחיותו, השכלתו, צרכי אשדר, תפקידיו ותחומי אחריותו בתפקידו  באשדר,

מר גוגנהיים צבר . לאשדר תרומתו הרבהוכן  מנהל אגף "אשדר בוטיק"סמנכ"ל באשדר, כ

, אשדרולהערכת הנהלת  38יות בביצוע ובהוצאה לפועל של פרויקטי תמ"א ניסיון רב ומומח

 .אשדרהתחום צפוי להמשיך לגדול ולשמש מנוע צמיחה בפעילות 

עם חברות של החברה בהתאם לניסיונם והיכרותם של חברי ועדת התגמול והדירקטוריון  .5.2.2

, גוגנהייםבעלות אופי והיקפי פעילות דומים לאלו של אשדר, עלה, כי עלות השכר של מר 

כמו כן, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה  ים.וסביר יםראוי םהינ לרבות תקרת המענק,

י בהיקף הפעילות משקפת תקרה ריאלית התואמת את הגידול הצפו מצאו כי תקרת המענק

 ."של "אשדר בוטיק

מתוצאות ישירות , הנגזר המוצע מנגנון המענקמול ודירקטוריון החברה גתלהערכת ועדת ה .5.2.3

מקדם את מטרות תחום המנוהל ע"י מר גוגנהיים כאמור, פעילותה של "אשדר בוטיק", 

קידום תוצאותיה ו כדי לתמרץ את מר גוגנהיים להשגת יעדיה של אשדרו ב ישאשדר ו

 ."אשדר בוטיק"המתחשב ביעדי הצמיחה של  סקיותהע

 . כמו כן, מבקר הפניםהמענק תסמכות להפחתהחברה אשדר ודירקטוריון ת התגמול וולוועד .5.2.4

 אחת לשנה. "אשדר בוטיק"יבחן את התוצאות הכספיות של  של אשדר

ועדת התגמול ודירקטוריון אשדר  קיבלו את קביעתם שלועדת התגמול ודירקטוריון החברה  .5.2.5

ו של מר גוגנהיים תוך התייחסות, בין היתר, לעניינים את תנאי כהונתלאחר שאלה בחנו 

בהתאם להוראות הדין, כי תנאי התגמול של אשדר שחובה להתייחס במדיניות התגמול 

ראויים וסבירים בנסיבות העניין ותואמים את הידע והכישורים של מר גוגנהיים לצורך ביצוע 

 .אשדרתפקידיו ב

עלות תנאי הכהונה והעסקה של מר  בין היחסאת בחנו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה  .5.2.6

בהתאם  (הקבלן עובדי כולל) אשדר עובדי של והחציוני הממוצע השכר מול אלגוגנהיים 

  . אשדרב העבודה יחסי על לרעה להשפיע בו אין כיוקבעו , למדיניות התגמול של אשדר

אחר קבלת אישורם של ועדת התגמול, ר לאוש גוגנהייםהעדכון לתנאי כהונתו של מר  .5.2.7

אשדר כאמור, ולאחר שהוצגו בפני ועדת התגמול והאסיפה הכללית של דירקטוריון 

מלוא הנתונים נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון אשדר וכן , החברה ודירקטוריון

 אליהם התייחסו ועדת התגמול ודירקטוריוןתוך התייחסות, בין היתר, לעניינים  םהרלוונטיי

 לתוספת הראשונהב' -לחלקים א' וב' ו267בהתאם לסעיף של אשדר במדיניות התגמול אשדר 

כי התמורה הינה הוגנת וסבירה, מצאו  החברה ודירקטוריוןועדת התגמול  .לחוק החברות

, חוסנה, רווחיותה, אופייה אשדרוכל זאת בהתחשב באמור לעיל ובהתחשב ב: )א( גודלה של 

ויעדיה בין היתר, בהיבט היכולת  אשדרדיניותה ארוכת הטווח של והיקף פעילותה; )ב( מ

לשמר נושאי משרה מוכשרים ואיכותיים, שהרי העמדת צוות ניהול בכיר ברמה גבוהה ובעל 

; )ג( נתוני השוואה שהוצגו בפני ועדת ההינו גורם משמעותי בהצלחת אשדרמסירות גבוהה ל

רות ציבוריות בקשר עם תנאי העסקה לבעלי התגמול ודירקטוריון החברה, שפורסמו ע"י חב



 

 

)על פי  אשדרתפקידים דומים בענף הנדל"ן למגורים לחברות בעלות מאפיינים דומים ל

)ד( עדכון הסכם ההעסקה הינו בהתאם  -הכנסות ועוד(; ו היקףפרמטרים של סך מאזן, 

 אשדר.  שללמדיניות התגמול 

ב לחוק 117בחנו את הצורך בקיום הליך תחרותי בהתאם להוראות סעיף  התגמולועדת  חברי .5.2.8

 בסיס על נעשית ההתקשרות בחינת שכן תחרותי להליך אין מקוםכי  מצאווהחברות, 

העסקתו של מר גוגנהיים בתפקיד סמנכ"ל מנהל אגף "אשדר עדכון תנאי וכי , פרסונאלי

 .במשך השניםטיק" מבוססת על כישוריו האישיים והניסיון שצבר בו

עדכון תנאי העסקתו של מר גוגנהיים אינה  החברה ודירקטוריוןהתגמול ועדת  חברי לעמדת .5.2.9

אין חשש סביר ו 1999 -משום עסקה הכוללת חלוקה כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט 

 את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן. אשדרשתמנע מ

 1.1התגמול ודירקטוריון החברה לאישור מתן התחייבות לשיפוי וביטוח אחריות )נושא ועדת נימוקי  .5.3

 שעל סדר היום( 1.2שעל סדר היום( וכן כתב פטור )נושא 

שעל סדר  1.1)נושא וי וביטוח אחריות פועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישור מתן התחייבות לשי

 למר גוגנהיים מן הטעמים כדלהלן:שעל סדר היום(  1.2היום( וכן כתב פטור )נושא 

הינם , של אשדר, כתב ההתחייבות לשיפוי, כתב פטור מאחריות ופוליסת ביטוח האחריות .5.3.1

ומדיניות התגמול  אשדר,תקנון  1968 -לחוק החברות, חוק ניירות ערך, התשכ"ח בהתאם

 .אשדר של

 .בתנאים זהיםבאשדר ניתנים לכל נושאי המשרה של אשדר י השיפוי, הפטור והביטוח תנא .5.3.2

הינן הגנות באשדר כתב התחייבות לשיפוי, פטור מאחריות ופוליסת ביטוח אחריות  .5.3.3

חברות ציבוריות בישראל, אשר חיוניות על מנת לאפשר לדירקטורים  מקובלות בקרב

פה האישית החברה, תוך הקטנת מידת החשי בחופשיות לטובת לפעולבאשדר ונושאי משרה 

במידה ותיפול שגגה תחת ידם, תוענק להם הגנה, הכל בכפוף ם שלהם ותוך ידיעה, כי ג

 למגבלות הדין.

לחסוך בעלויות הכספיות הכרוכות  אשדרבמתן התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות, עשויה  .5.3.4

 .משרהבתשלום לחברת ביטוח בגין הרחבת גבול האחריות לנושאי 

 היקף ההתחייבות לשיפוי על פי כתב השיפוי הינו בגין אירועים, אשר לדעת ועדת התגמול .5.3.5

 .בפועלאשדר ניתן לצפותם לאור פעילות אשדר ודירקטוריון 

 מרלאור האמור לעיל, להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, תנאי התגמול המוצעים ל

אשדר וכמנהל אגף ב וים, תואמים את תחומי אחריותגוגנהיים כמפורט לעיל, הינם הוגנים, סביר

 , בהיקף פעילותה ורווחיותה.אשדרוזאת בהתחשב בגודלה של אשדר בוטיק" "

 לביצוע עסקאות דומות בין החברה לבעלי השליטה בשנתיים האחרונות אישורים .6

לא קיימות עסקאות מסוגן של העסקאות המובאות לאישור האסיפה הכללית שנחתמו בשנתיים האחרונות 

החברה לבין בעלי  , או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון, ביןשקדמו למועד אישור הדירקטוריון

 .השליטה בחברה או קרוביהם, או שלבעלי השליטה או קרוביהם היה עניין אישי בהן

 לעיל. 4.1.6ם זאת, למען הזהירות יובהר כי לאשדר התקשרויות קודמות עם מר גוגנהיים כמפורט בסעיף ע

 



 

 

 שמותיהם של הדירקטורים אשר השתתפו בדיוני הדירקטוריון ועדת התגמול  .7

השתתפו כל חברי  ,שעל סדר היום , שדנה בנושאים 2019 פברוארב 24מיום התגמול בישיבת ועדת  .7.1

; )דח"צ( יו"ר הוועדה(; הגב' תמר גולדנברגדח"צ ומר מתתיהו טל ): ה"ה החברהשל התגמול ועדת 

 .)דח"צ( ; הגב' גבריאלה הלר)דב"ת( הגב' ליאורה לב

חברי כל השתתפו שעל סדר היום, בנושאים , שדנה 2019 פברוארב 24בישיבת הדירקטוריון מיום  .7.2

)יו"ר(; מר גיל גירון; מר ירון משורר;  מר אברהם נוסבאוםה"ה הדירקטוריון של החברה כמפורט להלן: 

 , מר מתתיהו טל)דח"צ( ; הגב' תמר גולדנברג)דב"ת( מר עופר זהבי; מר יונתן לוי; הגב' ליאורה לב

 .)דח"צ( , הגב' גבריאלה הלר)דח"צ( 



 

 

 מיוחדתפרטים נוספים בדבר כינוס האסיפה ה -חלק ב'

 מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה  .8

 .החברה במשרדי 12:00 בשעה 2019 אפרילב 2 ,'ג ביום תתקיים הכללית האסיפה

 המועד הקובע לזכאות להצבעה באסיפה הכללית .9

 182המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפת בעלי המניות, בהתאם לסעיף  .9.1

 4 -ה ',בם אביב בע"מ שיחול ביו-לחוק החברות, הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל

  "(.המועד הקובע)להלן: " 2019 במרץ

, בעל 2000-בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית(, התש"ס .9.2

מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות שלזכותו רשומה  המני

"( והוא מעוניין להצביע בעל מניות לא רשוםבמרשם בעלי המניות של החברה לרישומים )להלן: "

באסיפה הכללית, יוכל להשתתף באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה רק אם ימציא 

אישור )להלן: " ה במועד הקובעלחברה, לפני האסיפה, אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במני

לות במניה באמצעות מערכת ההצבעה "(, או לחילופין אם ישלח לחברה אישור בעבעלות במניה

 המפורטים להלן. האלקטרונית, הכל בהתאם למועדים

 71בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות, כהגדרתו בסעיף  .9.3

לחוק החברות, בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם 

  לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. ביקש זאת. בקשה

בעל מניות, שאינו רשום, זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה  .9.4

והודעות העמדה באתר ההפצה של הבורסה מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, 

יין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעונ

כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת כתבי עמדהכל 

 בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוחו אשר הוסמך לכך כדין.

"(, ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה ואם הממנה יכתב המינוהמסמך הממנה שלוח להצבעה )להלן: " .9.5

הינו תאגיד, יעשה המינוי בחותם או חותמת התאגיד, בצירוף מורשה החתימה של התאגיד. כתב מינוי 

, יופקדו במשרדה הרשום של החברהאו העתק מאושר שלו ע"י נוטריון או עו"ד,  ושל שלוח וייפויי כוח

 לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית, אם תהיה. שעות 48לפחות 

 והודעות עמדההצבעה באמצעות כתב הצבעה  .10

בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, רשאים בעלי המניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. את כתב 

ההצבעה )יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו( יש להמציא למשרדי החברה, באופן שכתב ההצבעה יגיע 

שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה  4 -רדי החברה לא יאוחר מלמש

  .2019 מרץב 23 ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 10הינו עד 



 

 

 הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית .11

לעיל(, זכאי  9.1כל בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע )כהגדרתו בסעיף  .11.1

להצביע על כל אחד מהנושאים שעל סדר היום המובאים להצבעה באמצעות מערכת הצבעה 

)להלן:  https://votes.isa.gov.ilאלקטרונית המופעלת ע"י רשות ניירות ערך בכתובת האינטרנט: 

 "(.מערכת ההצבעה האלקטרונית"

זכאי לקבל מחבר הבורסה הנ"ל את שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה, בעל מניות לא רשום,  .11.2

פרטי הגישה למערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה תהיה על פי כתב ההצבעה האלקטרוני המופיע 

ההצבעות האלקטרונית. יצוין, כי ניתן להצביע באמצעות מערכת ההצבעה אלקטרונית עד במערכת 

  .2019, אפרילב 2', גבבוקר ביום  06:00 בשעהלמועד נעילת המערכת האלקטרונית 

 הרוב הנדרש .12

הינו רוב רגיל בהצבעה ( 1.2 -ו 1.1)נושאים סדר היום  שעלבנושאים  ותההחלט לקבלת הנדרש הרוב .12.1

( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל 1במניין קולות ובלבד כי יתקיים אחד מאלה: )

 המשתתפים, העסקהבאישור בחברה או בעלי עניין אישי  שליטהבעלי קולות בעלי המניות שאינם 

על מי  ;הנמנעים קולות בחשבון יובאו לא האמורים המניות בעלי של הקולות כלל במניין; בהצבעה

 קולות סך( 2) .בשינויים המחויבים לחוק החברות 276שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 

 זכויות מכלל אחוזים שני של שיעור על עלה לא( 1) בפסקה האמורים המניות בעלי מקרב המתנגדים

 .בחברה ההצבעה

  מנין חוקי ואסיפה נדחית .13

מנין חוקי בעת פתיחת האסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, בעל מניות או בעלי 

מחצית השעה מן ( מזכויות ההצבעה בחברה, תוך 40%מחזיקים לפחות בארבעים אחוזים )מניות אשר 

נכח מנין חוקי באסיפה הכללית לא . החברה קנוןאלא אם נקבע אחרת בת המועד שנקבע לפתיחת האסיפה,

, לאותה שעה 2019באפריל  10ליום השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה בתום מחצית 

ת להוראות חוק החברות, חוק ניירוולאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות ובכפוף 

, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי ערך והתקנות מכוח החוקים הנ"ל

 .המניות

 

מנין חוקי באסיפה נדחית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, בעל מניות או בעלי מניות 

( לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע 40%)ארבעים אחוזים אשר לו, או להם, 

לפתיחת האסיפה. לא נכח מנין חוקי באסיפה הנדחית בתום מחצית השעה מהמועד הקבוע לתחילת האסיפה 

 . הנדחית, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא

 

 רשות ניירות ערך סמכות .14

ח זה רשאית רשות ניירות "יום ממועד הגשת דו 21בתוך  בעל שליטה,עסקה עם לתקנות  10בהתאם לתקנה  .14.1

"( להורות לחברה לתת, בתוך מועד שהרשות תקבע, הסבר, הרשות"להלן: ערך או עובד שהסמיכה לכך )

 ח זה"ח זה, וכן להורות לחברה על תיקון דו"דוחלק א' לפירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות נשוא 

 ן ובמועד שתקבע.באופ בכל הנוגע להתקשרות זו



 

 

, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד כאמור לעיל ח זה"ניתנה הוראה לתיקון דו .14.2

 ח זה."ימים ממועד פרסום התיקון לדו 35 -ימי עסקים ולא יאוחר מ 3שיחול לא לפני עבור 

בעל עסקה עם ה בתקנות נדרשה החברה לתקן דוח זה כאמור לעיל, תגיש החברה את התיקון בדרך הקבוע .14.3

ח זה, וכן תפרסם מודעה שבה יפורטו מועד "שליטה, תשלח אותו לכל בעלי מניותיה שאליהם נשלח דו

ח זה בהוראת הרשות ועיקרי התיקון, והכל זולת אם הורתה "האסיפה הכללית, העובדה כי בוצע תיקון לדו

 הרשות אחרת.

 .ודיע החברה בדוח מיידי על ההוראהניתנה הוראה בדבר דחיית מועד האסיפה הכללית, ת .14.4

  עיון במסמכים .15

ניתן לעיין בנוסח המלא של הנושאים שעל סדר היום ובכל מסמך אחר הנוגע להחלטות המוצעות באסיפה, 

, בימים , תל אביב10ברחוב קרמניצקי  החברה במשרדילרבות מסמכים אשר הוצגו בפני דירקטוריון החברה, 

כינוס האסיפה או וזאת עד למועד  03-6231400בטלפון ה' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש -א'

 .האסיפה הנדחית )אם תהיה(

ממשרד מ. פירון ושות', עורכי דין, מגדל ומור כץ "ד יהודה גינדי העו םהינ זההחברה לעניין טיפול בדוח  ינציג

 . 03-7540011 פקס: ,03 -7540000, טל': , תל אביב2, השלושה 360אדגר 

 

 

 

   

 

 בכבוד רב,  

 בע"מ קבוצת אשטרום

אברהם נוסבאום, יו"ר הדירקטוריון       :אמצעותב

 וגיל גירון, דירקטור ומנכ"ל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 נספח א

 
-ו 2016לשנים  "בוטיקאשדר "ים על פי נתוני רווח והפסד של יהעומר גוגנלהלן פרטים בדבר המענק לו היה זכאי מר 

)כולל דירות  1.1.2018על ידי אשדר החל מיום  IFRS 15 יישום תקן בתוספת ביאור ביחס לזקיפה לעודפים לאור 2017

תוך התייחסות לייחוס הוצאות מכירה ושיווק, הנהלה וכלליות )כולל((, וכן  2017עד  2015אשדר בוטיק שנמכרו בשנים 

הנכללים בדוח זה להלן אינם מוצגים באופן האמור בדוחותיה הכספיים  הנתונים. 2015בוטיק בגין שנת  ומימון לאשדר

יובהר, כי אין בכוונת אשדר  מר גוגנהיים.למענק החישוב הצגת אופן  ניתנים באופן חד פעמי לצורךהם ו של אשדר

 הינםנתונים אלה לפרסם נתונים אלה ביחס לתקופות דיווח עתידיות לרבות במהלך תקופת העסקתו של מר גוגנהיים. 

בפני עצמם על ידי רואה החשבון המבקר של אשדר  מבוקרים אינם אךבהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים של אשדר 

יובהר, כי נתונים אלה לא יבוקרו באופן עצמאי ביחס לתקופות דיווח  .ונים מבוקריםולכן אינם יכולים להיחשב בגדר נת

  עתידיות לרבות במהלך תקופת העסקתו של מר גוגנהיים.

לשנה  באור 
שהסתיימה 

 31ביום 
 2017בדצמבר 

 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
בדצמבר 

2016 
 

זקיפה 
לעודפים 

  עם
 יישום

תקן 
IFRS15 

 -ב
1.1.2018 

 

ייחוס 
הוצאות 
מכירה 
ושיווק, 
הנהלה 
וכלליות 
ומימון 
לאשדר 

בוטיק בגין 
 2015שנת 

 הכנסות ממכירת דירות אשדר בוטיק
 

 109,104 
 

80,526 184,621  

 עלות מכירת דירות אשדר בוטיק
 

 102,472 74,692 160,581  

 רווח גולמי אשדר בוטיק
 

 6,632 5,834 24,040  

 הוצאות מכירה ושיווק המיוחסות לאשדר בוטיק 
 

 855  1,734471,7 2,068822,0 'א

 הוצאות הנהלה וכלליות המיוחסות לאשדר בוטיק
 

 1,143  2,766882,7 ,3,8769023 'א

 תפעולי אשדר בוטיק)הפסד( רווח 
 

 688486 1,3342991,  (1,998) 

 מיוחסות לאשדר בוטיקההכנסות מימון 
 

 334  620462 2,203182,2 'א

 מיוחסות לאשדר בוטיקההוצאות מימון 
 

 (755)  -1,573(1,585) -1,699(1,711) 'א

 לפני מסים על הכנסה אשדר בוטיק)הפסד( רווח 
 

 1,1921,155 380383 24,040 (2,419) 

      
      

כולל זקיפה  2017 -ו 2016בגין השנים  מצטבר מס לפני רווח
, וכולל ייחוס הוצאות מכירה IFRS15בגין תקן  לעודפים

ושיווק, הנהלה וכלליות ומימון לאשדר בוטיק בגין שנת 
2015 

 

25,61223,114 

   

      
    512462 2% מעודכן מנגנון לפי מענק

      

 

 

 



 

 

 'א באור

 
לשנה  

שהסתיימה 
 31ביום 
 2017בדצמבר 

לשנה שהסתיימה 
בדצמבר  31ביום 

2016 

לשנה 
שהסתיימה 

 31 ביום
 2015בדצמבר 

    

שירותי הכנסות אשדר בוטיק ממכירת דירות ללא 
 בניההכנסות משירותי 

 

81,717 
 

63,711 35,537 
 

שירותי הכנסות מהכנסות אשדר ממכירת דירות ללא 
 )ללא אשדר בוטיק( בניה

 

564,298873,595 595,85759,8059 817,769 

 853,306 659,56870,5465 646,015590,164 סה"כ הכנסות כלל אשדר ממכירת דירות
    
    

 %4 10% 13% על אשדר בוטיק הוצאות להעמסת אחוז
    
    

 20,525 17,951 16,350 אשדר כלל ושיווק מכירה הוצאות
 855 1,734471,7 2,068822,0 בוטיק לאשדרמכירה ושיווק המיוחסות  הוצאות

    
 27,435 28,640 30,639 דראש כלל וכלליות הנהלה הוצאות
 ,1431 2,7662,788 ,3,8769023 בוטיק לאשדרהנהלה וכלליות המיוחסות  הוצאות

    
 8,024 6,415 17,413 אשדר כלל מימון הכנסות
 334 624620 2,203182,2 בוטיק לאשדרמימון המיוחסות  הכנסות

    
 (18,125) -16,288(16,288) (13,430)-13,430 אשדר כלל מימון הוצאות
 (755) -1,573(1,585) -1,699(1,711) בוטיק לאשדרמימון המיוחסות  הוצאות

, שאינם מהוונים לעלות אשדרהחלק היחסי מהוצאות המכירה והשיווק של יצוין, כי 

מהפרויקטים שבטיפול "אשדר מכירת דירות חושב בהתאם ליחס בין הכנסות  ,המכר

 ללא)ממכירת דירות  אשדרהכנסות משירותי בניה( לבין סך הכנסות  ללאבוטיק" )

( , קרקעות וכד'הכנסות חד פעמיות ממכירת נכסים וללאהכנסות משירותי בנייה 

 בשנת התגמול הרלוונטית. אשדרוהכול בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים של 

 



 

 

 נספח ב'
 
 

למר עומר גוגנהיים על פי דוח זימון אסיפה זה בהתאם לתוספת  המוצעים פרטים בדבר תנאי התגמול להלן

 . , על פני תקופה של שנה1970-השישית לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 

 

 מר עומר גוגנהיים הינו קרוב של חלק מיחידי השליטה בחברה. (1)

 מענק. תקרת הבהנחת  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (אשדרתגמולים )באלפי ש"ח ובמונחי עלות ל רטי מקבל התגמוליםפ

דמי  שכר

 ניהול

דמי  מענק

 ייעוץ

 סה"כ אחר

היקף  תפקיד שם

 משרה

שיעור החזקה בהון 

 התאגיד

 הוני במזומן

עומר 

 גוגנהיים

, באשדר סמנכ"ל

אגף "אשדר  מנהל

 בוטיק"

100% (1) 865 - 800 

(2) 

- - 54 1,719 



 

 

 נספח ג'
 
 

למר עומר גוגנהיים בהתאם לתוספת השישית לתקנות ניירות ערך )דוחות  היקף התגמוללפרטים בדבר  להלן. 1

 .2016, לשנת 1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 מר עומר גוגנהיים הינו קרוב של חלק מיחידי השליטה בחברה. (1)

 לעיל. 4.1.6.4בהתאם למנגנון המענק הקודם כמפורט בסעיף  (2)

 

 

 
למר עומר גוגנהיים בהתאם לתוספת השישית לתקנות ניירות ערך )דוחות  היקף התגמוללפרטים בדבר  להלן. 2

 . 2017, לשנת 1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 מר עומר גוגנהיים הינו קרוב של חלק מיחידי השליטה בחברה. (1)

 לעיל. 4.1.6.4בהתאם למנגנון המענק הקודם כמפורט בסעיף  (2)

 

 

 
 
 

 

  (אשדרתגמולים )באלפי ש"ח ובמונחי עלות ל רטי מקבל התגמוליםפ

דמי  שכר

 ניהול

דמי  מענק

 ייעוץ

 סה"כ אחר

היקף  תפקיד שם

 משרה

שיעור החזקה בהון 

 התאגיד

 הוני במזומן

עומר 

 גוגנהיים

באשדר,  סמנכ"ל

אגף "אשדר  מנהל

 בוטיק"

100% (1)  662 - 120 

(2) 

 

- - 53 835 

  (אשדרתגמולים )באלפי ש"ח ובמונחי עלות ל התגמוליםרטי מקבל פ

דמי  שכר

 ניהול

דמי  מענק

 ייעוץ

 סה"כ אחר

היקף  תפקיד שם

 משרה

שיעור החזקה בהון 

 התאגיד

 הוני במזומן

עומר 

 גוגנהיים

באשדר,  סמנכ"ל

אגף "אשדר  מנהל

 בוטיק"

100% (1)  725 - 159 

(2) 

 

- - 97 981 



 

 

 
 )"החברה"( "מבע קבוצת אשטרום

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

  חלק ראשון

 בע"מ. קבוצת אשטרום: שמה של החברה .1

  המועד והמקום לכינוסה ,סוג האסיפה הכללית .2

 2, 'ג ביום "(. האסיפה תתכנסהאסיפההחברה )להלן: "של של בעלי מניות  מיוחדתאסיפה 

 (, תל אביב )להלן:5)קומה  10קרמניצקי החברה, ברח' במשרדי  12:00בשעה  2019, אפרילב

 "(.משרדי החברה"

 ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה הםשעל סדר היום אשר לגבי יםפירוט הנושא .3

תנאי כהונתו והעסקתו של סמנכ"ל מנהל אגף "אשדר בוטיק" באשדר  עדכוןלאשר את  .3.1

, מר עומר , חברה פרטית בבעלות מלאה של החברה("אשדר")להלן:  חברה לבניה בע"מ

"(, קרובה של הגב' ורדה ליפשיץ, הנמנית על יחידי השליטה מר גוגנהייםגוגנהיים )להלן: "

 חברה.ב

 . מאחריות כמקובל באשדר לאשר למר גוגנהיים כתב פטור .3.2

 ת והמוצע ותהמלא של ההחלטנוסח המועד והשעה שניתן לעיין ב .4

בעותק של דוח מיידי זה ובכל מסמך הנוגע  המוצעת הההחלטהמלא של לעיין בנוסח  ניתן

, העבודה המקובלותה' בשעות -, בימים א'במשרדי החברהשעל סדר יומה של האסיפה,  יםלנושא

, וזאת עד למועד כינוס האסיפה 03-6231400בטלפון: עם מזכירות החברה לאחר תיאום מראש 

                                                                                                ת )ככל שתהיה(.הכללית או האסיפה הנדחי

 באסיפה הכללית  ותהרוב הדרוש לקבלת ההחלט .5

הינו רוב רגיל בהצבעה  לעיל 3.2 -ו 3.1הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף  .5.1

( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו 1חד מאלה: )במניין קולות ובלבד, כי יתקיים א

רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור 

המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; 

בון קולות הנמנעים. על מי שיש במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו חש

( סך קולות 2לחוק החברות בשינויים המחויבים; ) 276לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 

( לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל 1המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה )

 זכויות ההצבעה בחברה.

 
ו/או  עניין אישי של והיעדר אוו ומקימוקצה מקום לסימון , לכתב הצבעה זה בחלק השני

 1999 -החברות, התשנ"ט לחוק 275-ו 272סעיף  פי על כנדרש, מאפיין אחר של בעל המניות

 שלא . יובהר, כי מיכאמורמאפיין הרלוונטי או העניין האישי  ולתיאור )להלן: "חוק החברות"(



 

 

 מהות את תיאר לאאך מן "כן" סי אוו/או מאפיין כאמור,  עניין אישישל  ואו היעדר וקיומ סימן

 .הקולות במניין הצבעתו תבוא לא ,ו/או המאפיין העניין האישי

 תוקף כתב ההצבעה .6

המסמכים הבאים והוא הומצא לחברה )לרבות לו  פוכתב ההצבעה יהיה בתוקף רק אם צור

 :כדלקמןבאמצעות דואר רשום( 

חבר הבורסה ואותן מניות נכללות  )דהיינו: מי שלזכותו רשומות מניות אצל בעל מניות לא רשום

נדרש להמציא לחברה  –בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים( 

הצבעה באמצעות מערכת לחלופין, במקרה של או לפני האסיפה  שעות 4, וזאת עד אישור בעלות

 ועד האסיפה(לפני מ שעות 6) מועד נעילת המערכת האלקטרוניתעד  -ההצבעה האלקטרונית 

 .להלן 7כמפורט בסעיף 

צילום נדרש להמציא  –( החברהבמרשם בעלי המניות של רשום הבעל מניות ) בעל מניות רשום

 .שעות לפני מועד האסיפה 4וזאת עד  תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות

 כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

צאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, לעניין זה "מועד ההמ

  למשרדי החברה.

 מועד נעילת המערכת .7

בעל מניה לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות 

( שעות לפני מועד כינוס 6כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש )

 6:00שעה "(, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית, קרי מועד נעילת המערכת)" האסיפה

ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או  .2019 אפרילב 2, 'גבבוקר ביום 

ביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית 

 לאחר מועד זה.

)ד( לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה 83י בהתאם לסעיף יצוין, כ

הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו, באמצעות שלוח, תיחשב 

 מאוחר להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית )או באמצעות כתב הצבעה(.

 עמדהמען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות  .8

 .החברה משרדי

  המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה .9

כאמור  ההודעה. 2019 מרץב 23יום מיאוחר לא דהיינו עד  ,לפני מועד האסיפה ימים 10עד 

  חשבון בעל המניות השולח.תישלח על 

 המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה .10

 .9201 מרץב 28יום מיאוחר לא ו עד , דהיינלפני מועד האסיפה ימים 5עד 

 עמדה:השמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות  י האינטרנטכתובת ההפצה של אתר .11

  .www.magna.isa.gov.il ניירות ערך: אתר ההפצה של רשות 

 .http://maya.tase.co.il אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ:



 

 

את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, זכאי לקבל לא רשום בעל מניות  .12

בעל מניות לא רשום  אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

 רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

 הודעותקישורית לנוסח כתב ההצבעה ו, בדואר אלקטרוני חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, .13

ואשר מניותיו רשומות , לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ,באתר ההפצה העמדה

לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר פרסומו באתר ההפצה או שלאחר אצל אותו חבר בורסה, 

או שהוא  בכךיין מעונלא אם הודיע בעל המניות כי הוא אלא המועד הקובע, לפי המאוחר, 

 .מעוניין לקבלת קישורית כאמור או כתבי הצבעה או הודעות עמדה בדואר תמורת תשלום

יותר מסך כל זכויות ההצבעה  או 5%ווה בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המה .14

שאינן מוחזקות בידי בעל  ,בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה

לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה  268כהגדרתו בסעיף  ,שליטה בחברה

 . 2005 –)הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו החברות  לתקנות 10

 נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, 5%כמות המניות המהווה 

  .ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה 0.01רגילות בנות  מניות 4,129,380הינה: 

שליטה המסך כל זכויות ההצבעה בחברה, שאינן מוחזקות בידי בעל  5%כמות המניות המהווה 

ש"ח ע.נ. כל  0.01רגילות בנות  מניות 1,239,577הינה נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, בחברה, 

  .אחת של החברה

סדר יומה של האסיפה, לרבות  בנושאים שעל לאחר פרסום כתב הצבעה זה ייתכן ויהיו שינויים .15

הוספת נושאים לסדר היום וכן, עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום 

העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה )ככל ויהיו שינויים בסדר היום ו/או 

ובאתר האינטרנט של  יתפרסמו הודעות עמדה כאמור( באתר ההפצה של רשות ניירות ערך

 לעיל.  11הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ המפורטים בסעיף 

)ב( לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית 66בקשה של בעל מניה לפי סעיף  .16

ודירקטוריון החברה לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור  ימים 7תומצא לחברה עד 

ם להיות נדון באסיפה הכללית, תפרסם החברה הודעה מתוקנת על חליט כי נושא זה מתאיה

משבעה ימים לאחר המועד האחרון אוחר, וזאת לא יזימון אסיפה כללית זו וכתב הצבעה מתוקן, 

 .להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום כאמור לעיל

 

 בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בחלק השני לכתב הצבעה זה



 

 

 בע"מ )"החברה"(קבוצת אשטרום 

  2005 –לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו  כתב הצבעה
  2019 ,פברוארב 25בקשר עם דיווח מיידי של החברה מיום 

 חלק שני
 .קבוצת אשטרום בע"מ: שם החברה

  אביב תל, 10קרמניצקי ' ברח, החברה משרדי: מען החברה )למסירה ומשלוח כתבי הצבעה(

 510381601: חברההמספר 

 .0021:עה בש 2019, באפריל 2: אסיפההמועד 

 .מיוחדת: סוג האסיפה

  2019במרץ,  4: הקובעהמועד 

 :פרטי בעלי המניות
 . מספר זהות: ___________________2______________________     : ותשם בעל המני. 1

 . אם בעל המניות הוא תאגיד 4 .אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית3
 

 מספר דרכון: ___________________
 

 מספר תאגיד: __________________
 

 המדינה שבה הוצא: ______________
 

 מדינת ההתאגדות: __________________
 

 בתוקף עד: ____________________
 

/ אף  3ע מוסדי )לרבות מנהל קרן(משקי / 2נושא משרה בכירה / 1האם בעל המניות הוא בעל עניין. 5

 אחד מאלה* )יש לסמן את החלופות הרלבנטיות(

 נושא משרה בכירה בעל עניין
משקיע מוסדי )לרבות 

 מנהל קרן(
 אף אחד מהם

    

*  במידה והמצביע המנוי לעיל הצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל גם בקשר 

 .למייפה הכוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 .1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1כהגדרתו בסעיף  1
 .1968-( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח)ד37כהגדרתו בסעיף  2
לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית(,  1כהגדרתו בתקנה  3

 .1994-, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות בנאמנות, התשנ"ד2009-תשס"ט



 

 

 :ההצבעה אופן

 

מס' 

 הנושא

בעל בחברה או  האם אתה בעל שליטה (1אופן ההצבעה ) הנושא שעל סדר היום

 (2? )עניין אישי

 לא (3כן) נמנע נגד בעד

3.1 

תנאי כהונתו  עדכוןלאשר את 

והעסקתו של סמנכ"ל מנהל אגף 

חברה "אשדר בוטיק" באשדר 

פרטית בבעלות מלאה של 

של קרובה , , מר גוגנהייםהחברה

הגב' ורדה ליפשיץ, הנמנית על 

 חברה.יחידי השליטה ב

 

     

3.2 

 לאשר למר גוגנהיים כתב פטור

 . מאחריות כמקובל באשדר

 

     

 

 .הצבעה באותו נושאמאי סימון יחשב כהימנעות  (1)

 ין.יהצבעתו לא תבוא במנ ,בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט ( 2) 

 .בהמשך במקום המיועד לכך מתחת לטבלה פרטנא  (3) 

כתב הצבעה  –( לחוק החברות( 1)177לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה )לפי סעיף 

 זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודות  –לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה 

 .התאגדות זהות/דרכון/תעודת

 תוהמוצע החלטותפרטים אודות עניין אישי באישור ה

 :המוצעת ההחלטאישור הבעל עניין אישי בפרטים בקשר עם היותי 
_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 חתימה: ________________   תאריך: __________________

 

 

 

 

 


