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וחוק החברות, , 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ללתקנות ניירות ערך בהתאם  דוח מיידי הנדון:

 מיוחדת בדבר כינוס אסיפה  1999-התשנ"ט

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

 26ובהמשך להחלטת ועדת התגמול מיום  "(חוק החברות)להלן: " 1999-החברות, התשנ"טחוק "(, ומיידיים

של  שנתיתבזאת הודעה על כינוס אסיפה  ניתנת ,2017רץ, במ 29 יוםמהחברה  דירקטוריון החלטתו 2017 ,במרץ

במשרדי החברה  ,12:00, בשעה 2017, במאי 9, 'ג ביום שתתקיים ,"(האסיפההחברה )להלן: "של בעלי מניות 

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

  הכללית האסיפה של יומה סדר על .1

 .2016 בדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנתדיון בדוחות הכספיים ו .1.1

 נוספת כהונה לתקופת, נוסבאום םהאבראת חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו חיצוני( מר  לאשר .1.2

 .החברה של המניות בעלי של הבאה השנתית לאסיפה עד

 עד נוספת כהונה לתקופת, גירון גילאת חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו חיצוני( מר  לאשר .1.1

 .החברה של המניות בעלי של הבאה השנתית סיפהלא

 עד נוספת כהונה לתקופת, משורר ירוןאת חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו חיצוני( מר  לאשר .1.4

 .החברה של המניות בעלי של הבאה השנתית לאסיפה

את חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו חיצוני( מר עפר זהבי, לתקופת כהונה נוספת עד  לאשר .1.5

 סיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.לא

את חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו חיצוני( מר יונתן לוי, לתקופת כהונה נוספת עד  לאשר .1.6

 לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

 עד נוספת כהונה לתקופת, לב ליאורה' גב תלויה הבלתי יתשל הדירקטור האת חידוש מינוי לאשר .1.7

 .החברה של המניות בעלי של הבאה השנתית סיפהלא
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( לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, בנוגע לחברי 10ב)16-ו 26לפרטים הנדרשים לפי תקנות 

 ד'בפרק  26 לעיל, ראו תקנה 1.2-1.7בסעיפים  הדירקטוריון, שכהונתם מובאת לחידוש כאמור

 2017 ,במרץ 29 , שפורסם ביום2016נת )פרטים נוספים על התאגיד( לדו"ח התקופתי של החברה לש

"(. יצוין, כי לא חלו שינויים בפרטי התקופתי הדוח)להלן: "( 2017-01-027411: )מס' אסמכתא

 הדוח התקופתי. פרסום הדירקטורים, כאמור לעיל, ממועד 

-1.2שכהונתם מובאת לחידוש )כאמור בסעיפים של הדירקטורים והעסקתם יצוין, כי תנאי כהונתם 

 וכי כהונתם הינה עד לאסיפה השנתית הבאה. יוותרו ללא שינוילעיל(  1.7

ב' לחוק 224הדירקטורים, שכהונתם מובאת לחידוש, בהתאם לסעיף הכשירות של נוסח הצהרות 

  .'א נספחהחברות, מצורף לדוח זה כ

  .מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר .1.1

ושות', כרואה החשבון גבאי את קסירר קוסט, פורר, לאשר את חידוש מינויו של משרד מוצע 

 .ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה 2017המבקר של החברה לשנת 

 דוח הדירקטוריוןל 12סעיף  ראו ,2016 לשנת החברה של המבקר החשבון רואה טרחת שכר אודות

  .(ההפניה דרך על הכללה מהווה זה )מידע תיהתקופ לדוח המצורף

)שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה  בחברה משרה ונושאי דירקטורים ביטוח ישורא .1.9

 .(וקרוביהם

 יבעלמ שאינם ,ודירקטורים משרה נושאי ביטוח בפוליסת החברה התקשרות את לאשרמוצע 

 2017 ביוני, 10 יוםסיומה בו 2016ביולי  1שתחילתה ביום לתקופה  ,הםקרובי או בחברה השליטה

 דולר מיליון 20 עד של אחריות כיסויארה"ב בגבולות  דולר 16,100של  בסך שנתית ייהפרמל בתמורה

דולר  15,000החברה בסך של ביטוח, והשתתפות עצמית לתביעה עבור הלמקרה ובמצטבר בתקופת 

 .בגין תביעות המוגשות בארה"ב ובקנדהארה"ב דולר  60,000לאירוע וסך של  בארה"

( שנים 1)שלוש  על תעלה שלאחידוש ו/או להרחבה מעת לעת לתקופה פוליסת הביטוח תהא ניתנת ל

מתום תוקפה של הפוליסה המתוארת בסעיף זה, בכפוף לקבלת אישור ועדת התגמול ודירקטוריון 

החברה טרם החידוש ו/או ההרחבה ובכפוף לכך כי תנאי הפוליסה החדשה ו/או המורחבת, אינם 

 פוליסת)להלן: " שיש בהם כדי להיטיב עם החברהאו יימת שונים באופן מהותי מתנאי הפוליסה הק

 1."(הביטוח

תקופת הביטוח חלק מביטוח אחריות של נושאי המשרה בחברה ביחס ליצוין, כי אישור פוליסת 

דוח או לפרטים נוספים ר) 2016באוקטובר  9שצויינה לעיל, ניתן באסיפה הכללית של החברה מיום 

(. יחד עם זאת, נושא זה 2016-01-115016 אסמכתא מס': 2016 באוגוסט 11זימון אסיפה מיום 

מובא לאישור פעם נוספת באסיפה הכללית של החברה לאור גידול שחל בגובה הפרמיה של הפוליסה 

האמורה. הטעות נבעה לאור טעות במסירת המידע מהגוף המבטח לחברה. פוליסת הביטוח שתנאיה 

שנותרה  לאור הטעות, הפרמיה פוליסת הביטוח כאמור. מוצגים לעיל מתקנת את גובה הפרמיה של

( 2016בנובמבר  1לתשלום בגין תקופת הפוליסה שצויינה לעיל )המועד ממנו ישולם הגידול יהיה 

יובהר כי יתר תנאי פוליסת הביטוח נותרו בעינם וללא כל דולר ארה"ב.  1,960 -תעמוד על סך של כ

 לית זו.שינוי ומובאים בשנית לאישור אסיפה כל

                                                      
1

באמור כדי לגרוע מחובת החברה לאשר את ההתקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עבור הדירקטורים  אין 

 ונושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה בחברה או קרוביהם בהתאם להוראות הדין.
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 נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה .2

  :לעיל 1.9 עיףבס כאמור הביטוח בפוליסת החברה התקשרות אישור

   פוליסת הביטוח בהתבסס על הנימוקים המפורטים להלן:את  אישרו החברה ודירקטוריון התגמול ועדת

 ,1961-תשכ"חה, הינה בהתאם לחוק החברות, חוק ניירות ערך ,ביטוחהפוליסת ההתקשרות ב .א

 .תקנון החברה ומדיניות התגמול של החברה

רות ציבוריות בישראל והינה ת לנושאי משרה בקרב חבהינה הגנה מקובלת שניתנביטוח הפוליסת  .ב

של החברה לפעול בחופשיות לטובת החברה, ולדירקטורים ת על מנת לאפשר לנושאי המשרה חיוני

ידיעה, כי גם במידה ותיפול שגגה תחת ידם,  תוך הקטנת מידת החשיפה האישית שלהם ותוך

 . תוענק להם הגנה, הכול בכפוף למגבלות הדין

תנאי פוליסת ביטוח, לרבות הפרמיה השנתית בגינה והיקף הכיסוי הביטוחי, סוכמו במסגרת משא  .ג

ומתן כולל ביחס לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה, לרבות אלו הנמנים על בעלי 

בהתחשב בהיקף פעילותה ועיסוקה של החברה והינם זהים לגבי כל הם, ה וקרוביהשליט

  .הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה

ביטוח הינה בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה הפוליסת  .ד

   .או התחייבויותיה

ביטוח, הה, אישור התקשרות בפוליסת לאור האמור לעיל, להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החבר

לעיל, הינו הוגן, סביר, ותואם את תחומי אחריות  1.9ו/או הרחבתה, כמפורט בסעיף  חידושה

 .וזאת בהתחשב בגודלה של החברה ובהיקף פעילותה ורווחיותה ,הדירקטורים בחברה

 ות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני וועדת התגמול ודירקטוריון החברה מש .1

 גמולועדת ת .1.1

, טל מתיתיהו מרכדלקמן: ה"ה  הוועדה חברי השתתפו, 2016, מרץב 26 מיוםועדת התגמול  בישיבת

  והגב' ליאורה לב. הלר גבריאלה' הגב, גולדנברג תמר' הגב

 דירקטוריון .1.2

 אברהם מר"ה ה, השתתפו חברי הדירקטוריון כדלקמן: 2017, מרץב 29 מיוםהדירקטוריון  בישיבת

 תמר' הגב ,טל מתיתיהו, מר מר יונתן לוי ,זהבי עפר מר, משורר ירון מר, ירוןג גיל מר ,נוסבאום

  .והגב' ליאורה לב גולדנברג

 לו עניין אישי בהתקשרות ומהות עניין זה שיש דירקטור כל של שמו .4

 וגב' ליאורה לבמתיתיהו טל, גב' גבריאלה הלר, גב' תמר גולדנברג מר  מיטב ידיעת החברה, לדירקטוריםל

, מן הטעם שעל סדר היום 1.9 נושאבין אישי באישור התקשרות החברה בפוליסת הביטוח המוצעת עני

 .שהפוליסה הינה, בין היתר, בעבורם

 והזכויות המקנות להם שליטההשליטה  יבעל מותש .5

נכון למועד דוח זה, בעלת השליטה בקבוצת אשטרום הינה יונדקו חברה מאוחדת להנדסה ופתוח בע"מ 

 החברה.מהונה המונפק והנפרע של  51.72% -מחזיקה, נכון למועד דוח זה, בכ אשר"( נדקויו)להלן: "
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למיטב ידיעת החברה, יונדקו הינה חברה פרטית הרשומה בישראל, כאשר הבעלות המלאה בהון המניות 

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

( בע"מ, 1977מוחזקים בידי השקעות רנה וחיים גירון ) 11.11%( 1המונפק והנפרע של מרגן הינה כדלקמן: )

חברה פרטית בשליטתם המלאה של גיל גירון ודפנה לוי באמצעות חברות פרטיות בבעלותם ושליטתם 

( בע"מ, חברה פרטית 1912חזקאל )מוחזקים בידי השקעות נוסבאום בתיה וי 11.11%( 2המלאה; )

בשליטתם המלאה של אברהם נוסבאום ומיכל זהבי באמצעות חברות פרטיות בבעלותם ושליטתם 

( בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של 1912מוחזקים בידי השקעות משורר ) 15.11%( 1המלאה; )

( 4ת בבעלותם ושליטתם המלאה; )ליפא ויהודית משורר, ירון משורר וסיגל משורר באמצעות חברות פרטיו

, יורם יונתן רוביןמוחזקים בידי אבן נייר ומספריים בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של  10.91%

מוחזקים בידי  7.10%( 5רובין ונעמה )רובין( לימון באמצעות חברות בבעלותם ושליטתם המלאה; )

ה של נורית מור וורדה ליפשיץ באמצעות ( בע"מ, חברה פרטית בשליטתן המלא1911השקעות מייבלום )

   חברות פרטיות בבעלותן ושליטתן המלאה.

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, בין 

ן באמצעות חברות פרטיות בבעלותם ובשליטתם המלאה, קרי וה"ה: גיל גירון, דפנה לוי, במישרין ובי

, נעמה )רובין( יונתן רוביןאברהם נוסבאום, מיכל זהבי, ליפא ויהודית משורר, ירון משורר, סיגל משורר, 

 לימון, יורם רובין, נורית מור וורדה ליפשיץ.

 מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה  .6

 .12:00בשעה  2017, במאי 9ג', ביום במשרדי החברה הכללית תתקיים  האסיפה

 המועד הקובע לזכאות להצבעה באסיפה הכללית .7

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפת בעלי המניות, בהתאם לסעיף  .7.1

 10, ב'חול ביום אביב בע"מ שי-לחוק החברות, הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל 112

  "(.המועד הקובע)להלן: " 2017באפריל 

, בעל 2000-בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית(, התש"ס .7.2

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

"( והוא מעוניין להצביע בעל מניות לא רשוםלן: "במרשם בעלי המניות של החברה לרישומים )לה

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

)להלן:  ה במועד הקובעימציא לחברה, לפני האסיפה, אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במני

ור בעלות במניה באמצעות מערכת "(, או לחילופין אם ישלח לחברה אישאישור בעלות במניה"

 המפורטים להלן. ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם למועדים

 71בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות, כהגדרתו בסעיף  .7.1

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

  בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. ביקש זאת.
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בעל מניות, שאינו רשום, זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה  .7.4

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

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

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 המינויכתב המסמך הממנה שלוח להצבעה )להלן: " .7.5

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

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

 יפה או האסיפה הנדחית, אם תהיה.לפני מועד האס שעות 48לפחות , של החברה

 והודעות עמדההצבעה באמצעות כתב הצבעה  .1

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 -אוחר מלמשרדי החברה לא י

   .2017באפריל  29ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום  10הינו עד 

 הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית .9

 לעיל(, זכאי 7.1כל בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע )כהגדרתו בסעיף  .9.1

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"

חבר הבורסה הנ"ל את זכאי לקבל משלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה, בעל מניות לא רשום,  .9.2

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

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

  .2017, במאי 9ג', בבוקר ביום  06:00 בשעהאלקטרונית עד למועד נעילת המערכת האלקטרונית 

 הרוב הנדרש .10

יהא רוב רגיל בהצבעה  ,האסיפה של יומה סדר עלהמפורטות  ותההחלטכל ש לקבלת נדרהרוב ה .10.1

במניין קולות בעלי המניות המצביעים באסיפה. קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון מניין קולות 

  המצביעים.

  מנין חוקי ואסיפה נדחית .11

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

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

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

האסיפה, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה  השעה מהמועד שנקבע לתחילתבתום מחצית 

 שעה ולאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות ובכפוף להוראות חוק החברות, חוק

ניירות ערך והתקנות מכוח החוקים הנ"ל, או למועד מאוחר יותר, אם צוין כזה בהודעה על האסיפה, או 

 י שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניותליום, שעה ומקום אחרים, כפ
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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, 

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

 . האסיפה הנדחית, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא

  עיון במסמכים .12

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

ה' בשעות העבודה -, בימים א'החברה רדיבמשלרבות מסמכים אשר הוצגו בפני דירקטוריון החברה, 

כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית )אם וזאת עד למועד  01-6211400בטלפון המקובלות ובתיאום מראש 

 .תהיה(

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

  .01-7540011 פקס: ,01-754000, טל': ל אביבת, 2השלושה , 160מגדל אדגר 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 בע"מ קבוצת אשטרום

אברהם נוסבאום, יו"ר הדירקטוריון       :אמצעותב

 וגיל גירון, דירקטור ומנכ"ל
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 נספח א'
 שכהונתם מובאת לחידוש הצהרות הדירקטוריםנוסח 

 ]נוסח ההצהרות מצורף בנפרד[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ת דירקטור הצהר
 "(( חוק החברות)להלן: " 1999-תשנ"טה לחוק החברות, ב224)לפי סעיף 

 
בחברת כדירקטור כהונה חידוש , מועמד ל31285109, נושא ת.ז. מר אברהם נוסבאוםאני הח"מ, 

 הצהרה זאת כדלקמן: ן"( נותהחברה)להלן: " קבוצת אשטרום
 

 לחוק החברות. ב224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1

 

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי  .2
כדירקטור בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור 

 בחברה.

 

לתקנות ניירות ערך )דוחות  26הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  .3
, של החברה 2015תקופתי לשנת , המפורטים בדוח ה1970-ידיים(, התש"לתקופתיים ומי

, הינם בחברהוהכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור 
 .חל שינוי בפרטים האמוריםלא וכן, כי  נכונים ומלאים

 

, לעניין הגבלת לחוק החברות 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי שהוכרז פושט רגל כל עוד ו הגבלת מינוי על קטין, פסול דיןו מינוי עקב הרשעה בעבירה

 לא הופטר.

 
לב)א( לחוק ניירות ערך 52לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

רות נו לחוק ניי52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף "חוק ניירות ערך"(, )להלן:  1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995 -השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה
 , לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור1994-השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.

 
בתקנות החברות )תנאים ומבחנים מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה  בעלהנני  .6

 -לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית, תשס"ו
2005 . 

 

 

 

 

 
 

 אברהם נוסבאום  15.03.2017

 חתימה  תאריך

 
 

 

 

 

 

 

 



 ת דירקטור הצהר
 "(( חוק החברות)להלן: " 1999-תשנ"טה לחוק החברות, ב224)לפי סעיף 

 
בחברת קבוצת כדירקטור כהונה חידוש מועמד ל ,65328643גיל גירון, נושא ת.ז. מר אני הח"מ, 

 "( נותן הצהרה זאת כדלקמן:החברה)להלן: " אשטרום בע"מ
 

 לחוק החברות. ב224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1

 

ת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי הנני בעל הכישורים הדרושים והיכול .2
כדירקטור בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור 

 בחברה.

 

לתקנות ניירות ערך )דוחות  26הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  .3
, של החברה 2015תקופתי לשנת , המפורטים בדוח ה1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

, הינם בחברהוהכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור 
 .חל שינוי בפרטים האמוריםלא וכן, כי  נכונים ומלאים

 

לחוק החברות, לעניין הגבלת  227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי שהוכרז פושט רגל כל עוד ו על קטין, פסול דיןהגבלת מינוי ו מינוי עקב הרשעה בעבירה

 לא הופטר.

 
לב)א( לחוק ניירות ערך 52לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

נו לחוק ניירות 52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף "חוק ניירות ערך"(, )להלן:  1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2פרק ז'לחוק ניירות ערך, או לפי  4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995 -השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה
 , לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור1994-השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.

 

 
 

 גיל גירון             15.03.2017

 חתימה    תאריך

 

 
 
 
 
 



 ת דירקטור הצהר
 "(( חוק החברות)להלן: " 1999-תשנ"טה לחוק החברות, ב224)לפי סעיף 

 
בחברת קבוצת כדירקטור כהונה חידוש מועמד ל ,53340816. , נושא ת.זירון משוררמר אני הח"מ, 

 "( נותן הצהרה זאת כדלקמן:החברה)להלן: " אשטרום בע"מ
 

 לחוק החברות. ב224סעיף הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי  .1

 

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי  .2
כדירקטור בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור 

 בחברה.

 

לתקנות ניירות ערך )דוחות  26הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  .3
, של החברה 2015תקופתי לשנת , המפורטים בדוח ה1970-ם ומיידיים(, התש"לתקופתיי

, הינם בחברהוהכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור 
 .חל שינוי בפרטים האמוריםלא וכן, כי  נכונים ומלאים

 

חברות, לעניין הגבלת לחוק ה 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי שהוכרז פושט רגל כל עוד ו הגבלת מינוי על קטין, פסול דיןו מינוי עקב הרשעה בעבירה

 לא הופטר.

 
לב)א( לחוק ניירות ערך 52לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

ק ניירות נו לחו52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף "חוק ניירות ערך"(, )להלן:  1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995 -השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה
 , לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור1994-השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.

 

 
 

 ירון משורר           14.03.2017

 חתימה    תאריך

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ת דירקטור הצהר
 "(( חוק החברות)להלן: " 1999-תשנ"טה לחוק החברות, ב224)לפי סעיף 

 
בחברת קבוצת כדירקטור כהונה חידוש מועמד ל ,29051786עפר זהבי, נושא ת.ז. מר אני הח"מ, 

 נותן הצהרה זאת כדלקמן: "(החברה)להלן: " אשטרום בע"מ
 

 לחוק החברות. ב224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1

 

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי  .2
כדירקטור בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור 

 בחברה.

 

לתקנות ניירות ערך )דוחות  26כל הפרטים הנדרשים לפי תקנה הנני מאשר בזאת ש .3
, של החברה 2015תקופתי לשנת , המפורטים בדוח ה1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

, הינם בחברהוהכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור 
 .םחל שינוי בפרטים האמורילא וכן, כי  נכונים ומלאים

 

לחוק החברות, לעניין הגבלת  227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי שהוכרז פושט רגל כל עוד ו הגבלת מינוי על קטין, פסול דיןו מינוי עקב הרשעה בעבירה

 לא הופטר.

 
לב)א( לחוק ניירות ערך 52לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

נו לחוק ניירות 52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף "חוק ניירות ערך"(, )להלן:  1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995 -בניהול תיקי השקעות, התשנ"ההשקעות, בשיווק השקעות ו
 , לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור1994-השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.

 

 
 

 עפר זהבי             15.03.2017

 חתימה    תאריך

 
 

 



 ת דירקטור הצהר
 "(( חוק החברותהלן: ")ל 1999-תשנ"טה לחוק החברות, ב224)לפי סעיף 

 
בחברת קבוצת כדירקטור כהונה חידוש מועמד ל ,57052714יונתן לוי, נושא ת.ז. מר אני הח"מ, 

 "( נותן הצהרה זאת כדלקמן:החברה)להלן: " אשטרום בע"מ
 

 לחוק החברות. ב224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1

 

דיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להק .2
כדירקטור בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור 

 בחברה.

 

לתקנות ניירות ערך )דוחות  26הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  .3
, חברהשל ה 2015תקופתי לשנת , המפורטים בדוח ה1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

, הינם בחברהוהכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור 
 .חל שינוי בפרטים האמוריםלא וכן, כי  נכונים ומלאים

 

לחוק החברות, לעניין הגבלת  227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי שהוכרז פושט רגל כל עוד ו ין, פסול דיןהגבלת מינוי על קטו מינוי עקב הרשעה בעבירה

 לא הופטר.

 
לב)א( לחוק ניירות ערך 52לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

נו לחוק ניירות 52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף "חוק ניירות ערך"(, )להלן:  1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2'לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995 -השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה
 , לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור1994-השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.

 

 
 

 יונתן לוי                14.03.2017

 חתימה    תאריך

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 הבלתי תלוי תילכהונת דירקטור תת מועמדהצהר
 ("חוק החברות)להלן: " 1999-תשנ"ט לחוק החברות,)ב( עד )ו( 240וסעיף  ב'224לפי סעיף  

 
בלתי  יתדירקטור תכהונחידוש ל תמועמד ,52028669 ת.ז. ת, נושאגב' ליאורה לבאני הח"מ, 

 הצהרה זאת כדלקמן:נת "( נותהחברה)להלן: " בקבוצת אשטרום בע"מ התלוי
 

 לחוק החברות.)ב( עד )ו( 240וסעיף  ב'224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1

 

הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי  תהנני בעל .2
 יתלכהן כדירקטור השאני כשיר הבחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור תיכדירקטור

 ברה.בח

 

לתקנות ניירות ערך )דוחות  26בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  תהנני מאשר .3
, של החברה 2015תקופתי לשנת בדוח ההמפורטים  ,1970-תקופתיים ומיידיים(, תש"ל

, הינם בחברה יתוהכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור
 .חל שינוי בפרטים האמוריםא לוכן, כי  נכונים ומלאים

 

, 1999 -, התשנ"טלחוק החברות 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי שהוכרז פושט ו והגבלת מינוי על קטין, פסול דין לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה

 .ו צו פירוקוכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגבי רגל כל עוד לא הופטר

 
לב)א( לחוק ניירות ערך, 52לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

נו לחוק ניירות 52"(, אמצעי אכיפה כאמור בסעיף חוק ניירות ערך)להלן: " 1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995 –בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה השקעות, 
 ית, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור1994 -השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.
 

לו  ףלמי שאני כפו לשותפי, למעבידי, אין לי, לקרובי,של בעל השליטה וכן  האינני קרוב .6
השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו  תקיפין או לתאגיד שהנני בעלבמישרין או בע

, במועד המינוי או לתאגיד או לקרוב של בעל השליטה לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה
 אחר;

 לעניין זה:

קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן  –" זיקה"
למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה  שרה,כהונה כנושא מ

-2שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור ולמעט עניינים שאינם מהווים זיקה כאמור בתקנות 
 .2006-לתקנות החברות )עניינים שאינם מהווים זיקה(, תשס"ז  4

שנתיים שקדמו למועד המינוי, תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או ב –" תאגיד אחר"
 הוא החברה או בעל השליטה בה.

 
לו במישרין  ףלמי שאני כפו לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, 7מבלי לגרוע מהאמור בס'  .7

קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, 
הקשרים כאמור אינם דרך כלל )למעט קשרים  לעיל, גם אם 7זיקה אליו כאמור בסעיף 

 )ב( לחוק החברות.244זניחים(, וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות ס' 

 

ניגוד עניינים עם  כי תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ,האני מצהיר .8
 .הבלתי תלוי תיכדירקטור , ואין בהם לפגוע ביכולתי לכהןהבלתי תלויית תפקידי כדירקטור

 



 שלה. תדירקטוריון בורסה בישראל או עובד תשלה, חבר תרשות ניירות ערך, עובד תאיני חבר .9
 

למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת שבה  .10
 .יתכדירקטור תנאני מכה

 
החברות )תנאים ומבחנים  הנני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות .11

 -לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית, תשס"ו
2005 . 

 
בחברה מעל תשע שנים רצופות. ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה  יתכדירקטור נתמכהאינני  .12

 שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

 
 

 

 בליאורה ל  15.03.2017

 חתימה           תאריך          

 

 

 

   



 

 

  

 )"החברה"( "מבע אשטרוםקבוצת 

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

  חלק ראשון

 בע"מ. אשטרוםקבוצת : שמה של החברה .1

  המועד והמקום לכינוסה ,סוג האסיפה הכללית .2

 9ג',  ביום "(. האסיפה תתכנסהאסיפההחברה )להלן: "של מניות השל בעלי  כלליתאסיפה 

 (, תל אביב )להלן:5)קומה  10קרמניצקי החברה, ברח' במשרדי  12:00בשעה  2017, מאיב

 "(.משרדי החברה"

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

 לתקופת, נוסבאום םהאבראת חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו חיצוני( מר  לאשר .3.1

 .החברה של המניות בעלי של הבאה השנתית לאסיפה עד נוספת כהונה

 נוספת כהונה לתקופת, גירון גילאת חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו חיצוני( מר  לאשר .3.2

 .החברה של המניות בעלי של הבאה השנתית לאסיפה עד

 כהונה לתקופת, משורר ירוןאת חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו חיצוני( מר  לאשר .3.3

 .החברה של המניות בעלי של הבאה השנתית לאסיפה עד נוספת

את חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו חיצוני( מר עפר זהבי, לתקופת כהונה  לאשר .3.3

 נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

את חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו חיצוני( מר יונתן לוי, לתקופת כהונה נוספת  לאשר .3.5

 לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.עד 

 כהונה לתקופת, לב ליאורה' גב תלויה הבלתי יתשל הדירקטור האת חידוש מינוי לאשר .3.3

 .החברה של המניות בעלי של הבאה השנתית לאסיפה עד נוספת

( לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, בנוגע 10ב)33-ו 23לפרטים הנדרשים לפי תקנות 

בפרק ד' )פרטים  23ירקטוריון, שכהונתם מובאת לחידוש כאמור לעיל, ראו תקנה לחברי הד

 2017 ,במרץ , שפורסם ביום2013נוספים על התאגיד( לדו"ח התקופתי של החברה לשנת 

יצוין, כי לא חלו שינויים "(. התקופתי הדוח( )להלן: "2017-01-027333: )מס' אסמכתא

 ועד פרסום הדוח התקופתי.בפרטי הדירקטורים, כאמור לעיל, ממ

  .מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר .3.7

)שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה  בחברה משרה ונושאי דירקטורים ביטוח אישור .3.3

 .(וקרוביהם



 

 

 ת והמוצע ותהמלא של ההחלטנוסח המועד והשעה שניתן לעיין ב .3

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

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

, וזאת עד למועד כינוס האסיפה 03-3231300בטלפון: עם מזכירות החברה לאחר תיאום מראש 

                                                                                                הכללית או האסיפה הנדחית )ככל שתהיה(.

 באסיפה הכללית  ותהרוב הדרוש לקבלת ההחלט .5

, יהא רוב רגיל בהצבעה האסיפה של יומה סדר עלהמפורטות  ותההחלטכל ש לקבלת נדרהרוב ה

ות במניין קולות בעלי המניות המצביעים באסיפה. קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון מניין קול

  המצביעים.

 תוקף כתב ההצבעה .3

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

 :כדלקמןבאמצעות דואר רשום( 

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

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

הצבעה באמצעות מערכת לחלופין, במקרה של או שעות לפני האסיפה  3, וזאת עד אישור בעלות

 שעות לפני מועד האסיפה( 3) מועד נעילת המערכת האלקטרוניתעד  -ההצבעה האלקטרונית 

 .להלן 7כמפורט בסעיף 

צילום נדרש להמציא  –( החברהבעלי המניות של  במרשםרשום הבעל מניות ) בעל מניות רשום

 .שעות לפני מועד האסיפה 3וזאת עד  תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות

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

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

  ה.למשרדי החבר

 מועד נעילת המערכת .7

זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות  רשוםבעל מניה לא 

( שעות לפני מועד כינוס 3כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש )

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

ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או  .2017 מאיב 9, 'גבבוקר ביום 

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

 לאחר מועד זה.

ה )ד( לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנ33יצוין, כי בהתאם לסעיף 

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

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

 מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה .3

 .החברה משרדי

  המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה .9

כאמור  ההודעה. 2017באפריל  29יום יאוחר מלא דהיינו עד  ,מועד האסיפה לפניימים  10עד 

  חשבון בעל המניות השולח.תישלח על 



 

 

 המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה .10

 .2017 במאי 3יום יאוחר מלא , דהיינו עד ימים לפני מועד האסיפה 5עד 

 עמדה:ההם כתבי הצבעה והודעות שמצויים ב 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:

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

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

 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 , ם במרשם בעלי המניותלכל בעל מניות שאינו רשו ,באתר ההפצה העמדה

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

או שהוא  בכךמעוניין לא אם הודיע בעל המניות כי הוא אלא המועד הקובע, לפי המאוחר, 

 .דואר תמורת תשלוםמעוניין לקבלת קישורית כאמור או כתבי הצבעה או הודעות עמדה ב

יותר מסך כל זכויות ההצבעה  או 5%ווה בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המה .13

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

לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה  233כהגדרתו בסעיף  ,בחברהשליטה 

 . 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 

  .כל אחת של החברה ש"ח ע.נ. 0.01רגילות בנות  מניות 3,129,330הינה: 

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

ש"ח ע.נ. כל  0.01רגילות בנות  מניות 920,577הינה נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, בחברה, 

  .אחת של החברה

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

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

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

)ב( לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית 33בקשה של בעל מניה לפי סעיף  .13

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

אסיפה הכללית, תפרסם החברה הודעה מתוקנת על חליט כי נושא זה מתאים להיות נדון בה

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"( אשטרוםקבוצת  

  2005 –לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו  כתב הצבעה
 2017באפריל  2 בקשר עם דיווח מיידי של החברה מיום

 חלק שני
 .בע"מ אשטרוםקבוצת : שם החברה

 תל, (5)קומה  10קרמניצקי ' ברח, החברה משרדי: מען החברה )למסירה ומשלוח כתבי הצבעה(

  אביב

 510331301: חברההמספר 

 .12:00עה בש 2017, במאי 9: אסיפההמועד 

 שנתיתכללית אסיפה : סוג האסיפה

 2017, אפרילב 10: הקובעהמועד 

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

 . אם בעל המניות הוא תאגיד 3 .אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית3
 

 מספר דרכון: ___________________
 

 מספר תאגיד: __________________
 

 המדינה שבה הוצא: ______________
 

 מדינת ההתאגדות: __________________
 

 בתוקף עד: ____________________
 

האם בעל המניות הוא בעל עניין. 5
1 

/ נושא משרה בכירה
2 

יע מוסדי )לרבות מנהל קרן(/ משק
3

/ אף  

 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

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 .1933-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1כהגדרתו בסעיף  1
 .1933-)ד( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח37כהגדרתו בסעיף  2
תפות חברה מנהלת באסיפה כללית(, לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )השת 1כהגדרתו בתקנה  3

 .1993-, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות בנאמנות, התשנ"ד2009-תשס"ט



 

 

 :ההצבעה אופן

 .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 לטבלהפרט נא  (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 

 .זהות/דרכון/תעודת התאגדות

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

 (2? )אישור המינויעניין אישי ב

 לא (3כן) נמנע נגד בעד

את חידוש מינויו של  לאשר
הדירקטור )שאינו חיצוני( מר 

 כהונה לתקופת, נוסבאום םהאבר
 הבאה השנתית הלאסיפ עד נוספת

 .החברה של המניות בעלי של

 ל.ר ל.ר   

את חידוש מינויו של  לאשר
 גילהדירקטור )שאינו חיצוני( מר 

 עד נוספת כהונה לתקופת, גירון
 בעלי של הבאה השנתית לאסיפה
 .החברה של המניות

 ל.ר ל.ר   

של את חידוש מינויו  לאשר
 ירוןהדירקטור )שאינו חיצוני( מר 

 עד נוספת כהונה לתקופת, משורר
 בעלי של הבאה השנתית לאסיפה
 .החברה של המניות

 ל.ר ל.ר   

את חידוש מינויו של  לאשר
הדירקטור )שאינו חיצוני( מר עפר 
זהבי, לתקופת כהונה נוספת עד 
לאסיפה השנתית הבאה של בעלי 

 ות של החברה.המני

 ל.ר ל.ר   

את חידוש מינויו של  לאשר
הדירקטור )שאינו חיצוני( מר יונתן 
לוי, לתקופת כהונה נוספת עד 
לאסיפה השנתית הבאה של בעלי 

 המניות של החברה.

 ל.ר ל.ר   

של  האת חידוש מינוי לאשר
' גב תלויה הבלתי יתהדירקטור

 נוספת כהונה לתקופת, לב ליאורה
 של הבאה השנתית לאסיפה עד

 .החברה של המניות בעלי

 ל.ר ל.ר   

מינוי מחדש של משרד רוה"ח 
 המבקר.

 ל.ר ל.ר   

אישור ביטוח דירקטורים ונושאי 
משרה בחברה )שאינם נמנים על 

 קרוביהם(.בעלי השליטה בחברה ו

 ל.ר ל.ר   



 

 

 תוהמוצע החלטותפרטים אודות עניין אישי באישור ה

 :המוצעת ההחלטה אישורבעל עניין אישי בפרטים בקשר עם היותי 
_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
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 חתימה: ________________   תאריך: __________________

 

 


