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 דיווח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות הנדון: 

"),  חוק החברות"(  1999- החברה מתכבדת לפרסם בזאת דוח מיידי על פי חוק החברות, התשנ"ט

(דו ערך  ניירות  ומי" תקנות  תקופתיים  הדוחות"(  1970-התש"לדיים),  יחות  תקנות  תקנות   ,("

התשס"ו(  החברות עמדה),  והודעות  בכתב  ההצבעה("  2006- הצבעה  החברות  ")  תקנות  ותקנות 

  -  נושא לסדר היום), תש"ס  (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת

בפברואר    11  ,ה' בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום  ,  2000

או ככל שהוראות משרד הבריאות  ,  תל אביב  4הברזל  ברחוב    במשרדי החברה, 15:00בשעה    2021

יאפשרו  זה,  זאת  לא  את  זה  לשמוע  יוכלו  המשתתפים  כל  בה  טלפונית  ועידה  שיחת    1באמצעות 
זה   לאמצעי  במקרה  ההתחברות  פרטי  בדבר  מיידי,  דוח  באמצעות  מועד,  מבעוד  החברה  תעדכן 

. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי תדחה האסיפה  התקשורת

   ותיערך באותו המקום. 15:00בשעה  2021בפברואר   18 ,ה'ליום 

  ההחלטות המוצעותהנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית  .1

 בדירקטוריון החברה  תחיצוני  יתכדירקטור  עדינה אקשטייןגברת של  המינוי 1.1

אקשטיין  של    המינוי עדינה  לתקופת    ת חיצוני  יתכדירקטורגברת  בדירקטוריון החברה, 

גברת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית של החברה.  

ת אקשטיין  זכאיעדינה  השתתפות    תהא  וגמול  שנתי  לסכום  לגמול    הקבוע בהתאם 

ובהתאם לדרגת החברה, כמפורט בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות  

בדבר  ( חיצוניכללים  לדירקטור  והוצאות  תש"סגמול  הגמול ("  2000  -  ),  כפי  ) "תקנות   ,

להחזר הוצאות על פי תקנות הגמול, כתב התחייבות    תהיה זכאיתשיעודכנו מעת לעת, וכן  

 .לשיפוי, כתב פטור וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל בחברה

(א) לחוק  241-ו  224  , כנדרש בהתאם להוראות סעיףעדינה אקשטיין  גברתשל    ההצהרת

   לדוח זימון זה. ' אכנספח החברות, מצורפת 

 
 . ראו בקישורית: 2020במרץ  16בהתאם להודעת רשות ניירות ערך מיום  1

https://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7
D7%97%D7%99%D7%9D/Corporations/Hodaot_segaL/General/Documents/HODA%95%D7%A7%

A160320_2.pdf   
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, למיטב ידיעת החברה, הדוחות(א) לתקנות  26להלן הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה  

  :עדינה אקשטיין  רתלגבביחס 

 עדינה אקשטיין שם

 313968125 ת.ז.

 1984באוגוסט   17 לידה תאריך 

 אבן יהודה  ,41השרון  רחוב   דין -מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית  נתינות 

 חברות בועדות הדירקטוריון

  יתלמינוי כדירקטור  בכפוף לאישור האסיפה

ועדת התגמול, ועדת הביקורת    - תחיצוני

 והועדה לבחינת הדוחות הכספיים.  

דח"צ/בעל  /הבלתי תלוי יתדירקטורא יההאם 

  מומחיות חשבונאית ופיננסית/בעל כשירות

 מומחה  מקצועית/דח"צ

דירקטורית חיצונית בעלת כשירות  

   מקצועית

של התאגיד, של חברה בת שלו,  תעובדא יההאם 

 של חברה קשורה שלו, או של בעל עניין בו
 לא

 יתכדירקטור ה כהונתהתאריך שבו החלה 
בכפוף לאישור האסיפה  ( 2021בפברואר  11

 ) הכללית

 ה השכל

האוניברסיטה    -בכלכלה  תואר ראשון

  במהל עסקים תואר שני העברית ירושלים; 

 . ת תל אביבאוניברסיט  -

  בחמש שנים האחרונות עיסוק
ת  ומנהלת תפעול וטכנולוגיה בחבר

Lemonade Ltd. ,HSBC ,BBC ו- Tvinci 

 - יתכדירקטור תמשמשתאגידים בהם 

 לא משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד   תא ביההאם 

  האותשהתאגיד רואה  יתדירקטורא יההאם 

מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך   תכבעל

שקבע הדירקטוריון לפי   המזעריעמידה במספר 

 ) לחוק החברות12(א)( 92סעיף 

 לא

 

 

 

המוצעת:   ההחלטה    כדירקטורית   אקשטיין  עדינה  גברת  של  מינויה   את  לאשרנוסח 

 ממועד  החל,  שנים  שלוש  בת)  ראשונה (  כהונה  לתקופת,  החברה  בדירקטוריון  חיצונית

 . החברה  של  הכללית האסיפה אישור

 בדירקטוריון החברה  תחיצוני יתכדירקטור  אלדר-טל ירוןגברת של  המינוי 1.2

ירוןגברת  של    המינוי חיצונית  אלדר-טל  לתקופת    כדירקטורית  החברה,  בדירקטוריון 

גברת אישור האסיפה הכללית של החברה.    כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, החל ממועד

ובהתאם הקבוע  לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכום   תהא זכאית אלדר-טל ירון

כפי   הגמול,  לתקנות  השלישית  ובתוספת  השנייה  בתוספת  כמפורט  החברה,  לדרגת 



להחזר הוצאות על פי תקנות הגמול, כתב התחייבות    תהיה זכאיתעת, וכן  שיעודכנו מעת ל

 .לשיפוי, כתב פטור וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל בחברה

השכלת2021בינואר    6ביום   פי  על  כי  החברה,  דירקטוריון  קבע  ניסיונה,  המקצועי    ה , 

חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח    מומחיות  תבעל   ה, הינאלדר-ירון  טל  גברת,  הוכישורי

בתקנות   ופיננסית  זה  חשבונאית  מומחיות  בעל  לדירקטור  ומבחנים  (תנאים  החברות 

 .2005- ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו

ירון גברת  של    ההצהרת סעיף    אלדר-טל  להוראות  בהתאם  לחוק  241- ו  224כנדרש  (א) 

   זימון זה.לדוח '  אכנספח החברות, מצורפת 

(א) לתקנות הדוחות, למיטב ידיעת החברה, 26להלן הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה  

 : אלדר-טל ירוןלגברת ביחס 

 אלדר -טל ירון שם

 058422734 ת.ז.

 1963 באוקטובר 15 תאריך לידה 

 , תל אביב 3 הרטגלסרח'  דין -מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית  נתינות 

 הדירקטוריון חברות בועדות

  יתבכפוף לאישור האסיפה למינוי כדירקטור 

ועדת התגמול, ועדת הביקורת    - תחיצוני

 והועדה לבחינת הדוחות הכספיים.  

דח"צ/בעל  /התלויבלתי   יתא דירקטוריההאם 

  מומחיות חשבונאית ופיננסית/בעל כשירות

 מקצועית/דח"צ מומחה 

דירקטורית חיצונית בעלת כשירות  

 ומומחיות חשבונאית ופיננסית   מקצועית

של התאגיד, של חברה בת שלו,  תא עובדיההאם 

 של חברה קשורה שלו, או של בעל עניין בו
 לא

 יתכדירקטור ה כהונתהתאריך שבו החלה 
בכפוף לאישור האסיפה  ( 2021בפברואר  11

 ) הכללית

 ה השכל

ראשון תל    תאוניברסיט  -במשפטים    תואר 

שני ;  אביב עסקים  תואר  (התמחות    במהל 

 .ת תל אביבאוניברסיט -במימון) 

 עיסוק בחמש שנים האחרונות 
אלדר, פלר,  - שותפה מנהלת במשרד ירון

 שוורץ ושות' 

 יתכדירקטור תמשמשתאגידים בהם 

בע"מ-תדאה ואוטומציה  טכנולוגי  ;  פתוח 

בע"מ השקעות  רוטקס  ארקו  ;  לודזיה 

פטרוליום, שותפות    נאוויטס ; החזקות בע"מ

בע"מ;  ;  מוגבלת ישראל  מעבדות  פנאקסיה 

 אופטיבייס בע"מ 

 לא משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד   תא ביההאם 



  האותשהתאגיד רואה  יתא דירקטוריההאם 

מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך   תכבעל

שקבע הדירקטוריון לפי   המזעריעמידה במספר 

 ) לחוק החברות12(א)( 92סעיף 

 כן

 

 

 

המוצעת:   ההחלטה  מינוינוסח  את  ירוןשל    הלאשר  טל   יתכדירקטור אלדר  -גברת 

כהונה    תחיצוני לתקופת  החברה,  החל   )ראשונה(בדירקטוריון  שנים,  שלוש  בת 

 . ממועד אישור האסיפה הכללית של החברה

 תתבצע בנפרד. ת חיצוני יתכדירקטורלכהונה  תההצבעה לגבי כל מועמד

 לקבלת ההחלטות שעל סדר היוםהרוב הנדרש  .2

רוב מכלל בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה,  הרוב הנדרש הוא    1.2- ו  1.1בנושאים  

 ובלבד שיתקיים אחד מאלו: 

במניין קולות הרוב ייכלל רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או   )א(

בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה, 

נגד (במניין כלל הקולות של בעלי המניות לא   המשתתפים בהצבעה והמצביעים בעד או 

לחוק    276ים). על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף  יובאו בחשבון קולות הנמנע

 החברות, בשינויים המחויבים; או 

סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף (א) לעיל, לא יעלה על שיעור   )ב(

   .מכלל זכויות ההצבעה בחברה 2%של 

 המניין החוקי לקיום האסיפה .3

) בעלי מניות  2כוח, לפחות שני ( -מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי

   .ההצבעה בחברה זכויות) מ30%( אחוז שלושים לפחותהמחזיקים ביחד 

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה ליום  

ום ובאותה שעה, ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמם באותו מק  2021בפברואר    18,  ה'

נקראה האסיפה הראשונה. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה  

 מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

 המועד הקובע .4

באסיפה  ב להצביע  בחברה  מניה  בעל  זכאות  לעניין  הקובע  המועד  ההצבעה,  לתקנות  התאם 

בינואר    11  , ב'  הינו בתום יום העסקים של יום ת,לחוק החברו  (ב)  182הכללית, כאמור בסעיף  

 .)"המועד הקובע" ( 2021

 אופני ההצבעה  .5

 כוח  מיופה 5.1

בעל מניות יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה באופן אישי או על ידי מיופה כוח.  

שעות לפני    )48(ייפוי כוח להשתתפות והצבעה באסיפה יש להפקיד לפחות ארבעים ושמונה  



ייפויי הכוח יהיה תקף גם לגבי אסיפה נדחית של    .ה של החברהימועד כינוסה, במשרד

יו"ר  הכוח.  בייפויי  אחרת  צוין  אם  אלא  הכוח,  ייפויי  מתייחס  אליה  הכללית  האסיפה 

,  ייפוי הכוח  את   ולקבל,  אסיפהב  המשתתפים  כל  לגבי   זו  דרישה  על  לוותר  רשאי האסיפה  

 . האסיפה תחילת עם

 כתב הצבעה  5.2

והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן  תובת האתרים של רשות ניירות ערך  כ

. www.maya.tase.co.il  -ו  www.magna.isa.gov.il  למצוא את נוסח כתב ההצבעה, הנם

תב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההצבעה על פי כתב הצבעה תעשה על גבי חלקו השני של כ

 .ההפצה של רשות ניירות ערך 

חבר .  עמדההבעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה לקבלת נוסח כתבי הצבעה והודעות  

וכתבי   ההצבעה  כתב  לנוסח  קישורית  אלקטרוני  בדואר  תמורה,  בלא  ישלח,  בורסה 

שום במרשם בעלי  לכל בעל מניות שאיננו רך,  העמדה, באתר ההפצה של רשות ניירות ער

כן הודיע בעל המניות   בורסה, אלא אם  המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר 

לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל  

כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות  

 .ובמועד קודם למועד הקובעערך מסוים 

שעות לפני כינוס  )  4ארבע (המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה בצירוף אישור הינו עד  

עד   לחברה, הנו  עמדה  הודעות  מועד    10האסיפה. המועד האחרון להמצאות  לפני  ימים 

כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה למשרדים 

 .החברה

 באלקטרונית  ההצבעה מערכת  באמצעות הצבעה 5.3

המניות   בין  נכללת  מניה  ואותה  מניה  בורסה  חבר  אצל  רשומה  שלזכותו  מניות  בעל 

הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים, רשאי להצביע באמצעות כתב 

אים  בהתאם ובכפוף לתנ   -הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הכול  

כמשמעה   האלקטרונית,  ההצבעה  מערכת  כתובת  בכתב.  ההצבעה  בתקנות  הקבועים 

ערך, תשכ"ח44בסעיף   ניירות  לחוק  ההצבעה  .  https://votes.isa.gov.il  הינה   1968-יא 

 .שעות לפני מועד כינוס האסיפה  6האלקטרונית תתאפשר עד 

 אופנים  במספר  הצבעה 5.4

לסעיף   תימנה    )(ד83בהתאם  אחת,  מדרך  ביותר  מניות  בעל  הצביע  אם  החברות,  לחוק 

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

 תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית 

 אישורי בעלות  .6

בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה  

בעלותו   בדבר  למניה,  זכותו  רשומה  אצלו  אצל  הבורסה  חבר  מאת  מקורי  אישור  הכללית, 

החברות   לתקנות  שבתוספת  לטופס  בהתאם  הקובע,  במועד  החברה  בעלות  ( במניות  הוכחת 

או לחלופין אם ישלח    )"אישור הבעלות("  2000-, התש"ס)יתבמניה לצורך הצבעה באסיפה כלל 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
https://votes.isa.gov.il/


רשאי   רשום  לא  מניות  בעל  ההצבעה האלקטרונית.  באמצעות מערכת  בעלות  אישור  לחברה 

ההצבעה   מערכת  באמצעות  לחברה  יועבר  שלו  הבעלות  שאישור  הבורסה  לחבר  להורות 

 .  האלקטרונית

בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר  בעל מניות לא רשום שמניותיו מוחזקות אצל חבר  

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

בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך  .  תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת

 . מסוים

 עדכון סדר היום .7

ם בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום,  לאחר פרסום דוח זימון זה ייתכן ויהיו שינויי

עמדה   הודעות  תוגשנה  ו/או  היום  סדר  שיעודכן  ככל  עמדה.  הודעות  להתפרסם  עשויות  וכי 

החברה   בדיווחי  שהתפרסמו  עמדה  ובהודעות  העדכני  היום  בסדר  לעיין  יהיה  ניתן  כאמור, 

עה מתוקנת על  היום והחברה תפרסם הוד שבאתר ההפצה. אם תתבקש הוספת נושא על סדר

כינוס אסיפה כללית, המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן יהיה ביום פרסום  

 . ההודעה המתוקנת כאמור

 ידי בעל מניה מועד אחרון להכללת נושא על סדר היום על .8

בקשה של בעל מניה לכלול נושא בסדר יומה של האסיפה תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר  

ליום   עד  קרי,  האסיפה  זימון  דוח  נושא  .  2021בינואר    13,  ד'פרסום  כי  הדירקטוריון  מצא 

שנתבקש לכללו בסדר היום כאמור לעיל מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תפרסם החברה  

וחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה קרי, עד ליום  סדר יום מעודכן לא יא 

 .2021בינואר   20, ד'

עמדה .9 והודעות  ההצבעה  כתבי  למסירת  במען  החברה  במשרדי  אביב  4הברזל  רחוב  :  ,  תל 

 . 09-8917001: פקס, 09-8917000טל': ; 6971008מיקוד: 

  חן  בכר פישרממשרד  אבגי  ונועם  נוימן  בועז"ד עוה: נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח הזימון .10

 ,3דניאל פריש החברה לעניין הטיפול בדוח זה. כתובת:   ינציג הםושות', עורכי דין,   אוריון  וול 

  .03-6944157פקס:   ,03-6944249טל':  ,תל אביב

,  תל אביב  4הברזל  במשרדי החברה, ברח'    ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות .11

 .09-8917000בטלפון  תיאום מראש , בשעות העבודה המקובלות ולאחר 6971008מיקוד: 

 

 

 __________ _______ 

 אקופיה סיינטיפיק בע"מ 

 ז'אן סממה, מנכ"ל  על ידי:

 אריה לומלסקי, סמנכ"ל כספים 



 בע"מ   אקופיה סיינטיפיק

 ("התקנות") 2005-רות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"וכתב הצבעה לפי תקנות החב

 חלק ראשון

 בע"מ  אקופיה סיינטיפיק: שם החברה .1

 . ") האסיפה(" מיוחדתכללית : אסיפה  סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה .2

רמת    4הברזל    החברה ברחוב  יבמשרד  ,15:00  בשעה  2021בפברואר    11,  ה'ביום  האסיפה תתכנס  

אביב תל  יאפשרו,  החייל,  לא  הבריאות  משרד  שהוראות  ככל  ועידה  ,  זאת  או  שיחת  באמצעות 

זה את זה יוכלו לשמוע  כל המשתתפים  זה .  1טלפונית בה  תעדכן החברה מבעוד מועד,    במקרה 

התקשורת לאמצעי  ההתחברות  פרטי  בדבר  מיידי,  דוח  השעה    ורכעב  אם  .באמצעות  מחצית 

והיא    2021בפברואר  18, ה'  יוםל תידחה האסיפה   ,מניין חוקישנקבע לאסיפה לא יימצא   מהמועד 

 . ובאותה שעה אותו מקוםבערך תי

 : ) ה כתב הצבע   ניתן להצביע באמצעות פירוט הנושאים שעל סדר היום (  .3

 בדירקטוריון החברה  תי חיצונ  יתכדירקטור ןקשטייה א הגברת עדינשל  המינוי .3.1

המוצ  סחנו את  :  עתההחלטה  שלאשר  כדירקטורית  מינויה  אקשטיין  עדינה  גברת  ל 

ממועד  החל  שנים,  שלוש  בת  (ראשונה)  כהונה  לתקופת  החברה,  בדירקטוריון  חיצונית 

 ר האסיפה הכללית של החברה. אישו

 בדירקטוריון החברה  תיוניצח  תיכדירקטור אלדר-ירון טלגברת השל  המינוי .3.2

המוצעת ההחלטה  מינויה  אל:  נוסח  את  גברת  שר  ישל  כדירקטורית    אלדר-רון טל 

ממועד  החל  שנים,  שלוש  בת  (ראשונה)  כהונה  לתקופת  החברה,  בדירקטוריון  חיצונית 

 אישור האסיפה הכללית של החברה. 

 .בנפרדרים האמורים תיעשה  ההצבעה לגבי כל אחד מהדירקטו

 ת: ו ע המוצ   ות א של ההחלט לעיין בהם בנוסח המל   עות שניתן והש המקום   .4

טורים, לכהן כדירקבהצהרות המועמדים בדבר כשירותם  ת,  והמוצע  ותט החלן בנוסח ה ניתן לעיי

הדו"ח   האסיי מהבנוסח  עם  בקשר  החברה  שפרסמה  החברה ידי  במשרדי  ההצבעה,  ובכתב    פה 

  ה', בשעות העבודה   -  א'  בימים  09-8917000'  בטל , לאחר תיאום מראש  , תל אביב4הברזל  ברחוב  

וז כיאת  המקובלות,  למועד  האסיפה.עד  בדוח  נוס  לעיין  ניתן  כן,  של    כמו  האינטרנט  באתר  זה 

 להלן.  12 כמפורט בסעיףובאתר האינטרנט של הבורסה רשות ניירות ערך 

 

 
 . ראו בקישורית: 2020במרץ  16בהתאם להודעת רשות ניירות ערך מיום  1

https://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%95
al/Documents/HODAA160320_/Hodaot_segaL/GenerCorporationsD7%97%D7%99%D7%9D/%D7%A7%

2.pdf   

https://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%99%D7%9D/Corporations/Hodaot_segaL/General/Documents/HODAA160320_2.pdf
https://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%99%D7%9D/Corporations/Hodaot_segaL/General/Documents/HODAA160320_2.pdf
https://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%99%D7%9D/Corporations/Hodaot_segaL/General/Documents/HODAA160320_2.pdf
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 באסיפה:   ות לט הח ה הרוב הדרוש לקבלת   .5

בעלי המניות  מכלל    רוב  הינו,  לעיל  3.2  -ו   3.1  םפיבסעי  ההאמור  הלקבלת ההחלטהרוב הדרוש  

   לו:שיתקיים אחד מא, ובלבד בעהבהצוהמשתתפים  הנוכחים

בעל )א( קולות  רוב מכלל  ייכלל  הרוב  קולות  השליטה  במניין  בעלי  שאינם  המניות  או  י  בחברה 

ה מקשר עם בעל השליטה,  מעט עניין אישי שאינו כתוצאניין אישי באישור המינוי, לבעלי ע 

  ות לא יובאו ת של בעלי המני (במניין כלל הקולונגד    בעד אווהמצביעים  בהצבעה    יםתפשתהמ

לחוק החברות,    276סעיף  אישי יחולו הוראות    בחשבון קולות הנמנעים). על מי שיש לו עניין 

 ; או  יביםיים המחו בשינו 

ל  ור שעל שיע, לא יעלה  האמורים בסעיף (א) לעילבעלי המניות  סך קולות המתנגדים מקרב   )ב(

 . בחברהההצבעה    ל זכויותכל מ 2%

 מניה:  ציון זיקה של בעל   .6

  חלק השני , יסמן ב לעיל   3.2  -ו  3.1פים  בסעילהחלטות המוצעות  ביחס    ה צבע ף בה ה המשתת בעל מני 

במק  ההצבעה,  כתב  לכך של  המיועד  אובדבר    ום  בק  קיומה  זיקה  של  ההחלטהיעדרה  עם    ות שר 

הצבעה ללא סימון כאמור או תיאור של    תבת. כונטילעיל ולתיאור מהות הזיקה הרלוהמוצעות  

 . תוקףיקה, יהיה חסר  מהות הז 

 הצבעה כתב התוקף  .7

  או   2רשוםלכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא   .7.1

אי לחברה  נשלח  באמצעותאם  בעלות  ההצ  שור  האלקטר מערכת  כהגדרתה  בעה  ונית, 

 . ")יתטרונמערכת ההצבעה האלקבתקנות ("

תוק .7.2 יהיה  ההצבעה  מי  לכתב  לגבי  כבעלף  בעלנימ   שרשום  במרשם  של ות  המניות   י 

 תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.  החברה, רק אם צורף לו צילום

   כתב הצבעה שלא יוצא בהתאם לאמור לעיל יהיה חסר תוקף. .7.3

 במסירה ההחבר שרדימל להמציא שי ההצבעה כתב את: צבעהה כתבי להמצאת האחרון המועד .8
 למשרדי יגיע ההצבעה שכתב כך רשום דואר באמצעות או אלקטרוני דואר  באמצעות או ביד

 ת. לי הכל האסיפה כינוס  מועד ניפ ל שעות 4רה, עד  החב

  ום רשאי ת לא רשמניו  : בעלההצבעה האלקטרוניתכת  מערהצבעה באמצעות  לון  האחר המועד .9

האלקטרונית. ההצבעה  מערכת  באמצעות  ה  ההצבע מערכת באמצעות עהצבהה  להצביע 

 . ")כתמועד נעילת המער(" הכללית האסיפה סנוכי  מועד לפני תשעו 6 עד תתאפשר  האלקטרונית

ההצבעהמ .10 כתבי  למסירת  סיינטיפיק   :ען  אביב  4ברזל  הרחוב    ,בע"מ  אקופיה  מיקוד:   ,תל 

6971008 . 

 
חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם    אצל זכותו רשומה  בעל מניות לא רשום הינו מי של  2

 בעלי המניות על שם חברה לרישומים.
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  יוםעד ל (היינו,    האסיפהמועד  לפני  ימים    )10(  עשרהעד  :  המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה .11

דה עד חמישה  העמ  את תגובתו להודעותשאי להמציא  ה רחברדירקטוריון ה  );2021בפברואר    1

   .)2021בפברואר  6 יוםעד ל(היינו,   לפני מועד האסיפה) ימים 5(

אתריכ .12 בהשמ  האינטרנט  תובות  העמדה  יכתב  םצויים  והודעות  של  :  ההצבעה  ההפצה  אתר 

יירות ערך  אתר האינטרנט של הבורסה לנו  sa.gov.il.iwww.magna  רשות ניירות ערך בכתובת:

ב-בתל בע"מ  כתו צי  .e.co.ilwww.maya.tas  כתובת:אביב  פרסום  לאחר  כי  יתכן    בין  ההצבעה 

הוספת לרבות  היום,  בסדר  שינויים  היוושנ   שיהיו  לסדר  עשו א  וכן  הם,  להתפרסם  ודעות  יות 

לע   עמדה, יהיה  היוםוניתן  בסדר  ובהו  יין  עמדה העדכני  החברה   דעות  בדיווחי    שהתפרסמו 

   .באתרים המנויים לעיל

בורסה או במשלוח בדואר, תמורת  חבר ה  ניף של ר הבעלות בסבעל מניות זכאי לקבל את אישו .13

  , כן-כמו  .ך מסויםיירות ערש לחשבון נתינתן מרא  זהן  דמי משלוח, אם ביקש זאת, ובקשה לעניי

לא    בעל רשאי  מניות  הרשום  שאישור  מערכתלהורות  באמצעות  לחברה  יועבר  שלו    בעלות 

   ההצבעה האלקטרונית.

זכאי לקבל בדואר  בעל   .14 לנוסח כתב ההצבעה  אלקטרוני בלמניות לא רשום  א תמורה, קישורית 

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

ל כתבי  ינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבלחבר הבורסה כי הוא אכן הודיע  

תמורת   בדואר  ההצבתשלוםהצבעה  כתבי  לעניין  הודעתו  גם  .  תחול  הודעות  עה  קבלת  לעניין 

 . העמדה

אחוזים   .15 חמישה  המהווה  בשיעור  מניות  מחזיק  הקובע,  במועד  אשר  יותר,  או  אחד  מניות  בעל 

יותר מס5%( או  זכויות ההצבעה בחברה)  כל  וכן מי שמחזיק במועד  מניות)  4,885,785(קרי    ך   ,

 3שליטה בחברהבידי בעל ה  מוחזקות  הקובע בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן

ההצבעה  בכתבלעיין  זכאי    מניות)  4,885,785(קרי   מערכת  וברי  באמצעות  ההצבעה  ישומי 

(נכון למועד זה, אין בחברה    לתקנות  10כמפורט בתקנה    , הגיעו לחברהשההצבעה האלקטרונית  

 בעל שליטה). 

ב הצבעה  השני של כת  בחלקו  ,וםשעל סדר הי   יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים  בעל מניות  .16

 זה.

מתוקן: .17 הצבעה  כתב  החברה  תפרסם  שבו  האחרון  לסדר    המועד  נושא  הוספת  שתתבקש  ככל 

האסיפה  היו של  האחרון הכללית,  ם  יהיה    המועד  מתוקן  הצבעה  כתב  החברה  תפרסם    20שבו 

   .2021בינואר 

פנות  הכללית, ל  ינוס האסיפהשעות לפני מועד כ   24בעל מניות רשאי, עד  ה:  ביטול כתב ההצבע .18

הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד    למשרדה

   ור הבעלות שלו.עה ואיש את כתב ההצב וךניין זה, למש אחר שימונה לע

 

 
 .החברותלחוק  268ף בסעי המונח "בעל שליטה"  כהגדרת  3

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
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 חלק שני   -כתב הצבעה 

 

 בע"מ אקופיה סיינטיפיק: שם החברה

 . 6971008ד: , מיקותל אביב 4הברזל רחוב  :בעה)מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצ

 251485677  :מס' החברה

האסיפה החברה  ,15:00בשעה    2021בפברואר    11  ,ה'ביום    :מועד  תיד;  במען  היאם  האסיפה  א  חה 

 .אותו מקוםבאותה שעה וב  2021בפברואר  18 ,ה'ביום תתקיים 

   .יוחדתמ : סוג האסיפה

 0212בינואר  11  ,ב' יום  :עד הקובעהמו

   :פרטי בעל המניות

              :שם בעל המניות

             :מס' ת"ז

 עודת זהות ישראלית: בעל המניות ת אם אין ל 

              מס' דרכון:

             ה הוצא: המדינה שב

             תוקף עד: ב

 אם בעל המניות הוא תאגיד:

              תאגיד:  מס'

             מדינת ההתאגדות: 

 

 שקיע מוסדי: ירה או מבעל עניין, נושא משרה בכ 

 לא כן ה? בחבר 4האם הינך בעל עניין

 לא כן בחברה? 5ם הינך נושא משרה בכירההא

 לא כן ?6מוסדיהינך משקיע  האם

 
 )."רות ערךחוק ניי(" 1968-שכ"חניירות ערך, התלחוק  1רתו בסעיף כהגד 4
 ערך.  (ד) לחוק ניירות37כהגדרתו בסעיף  5
כללית),    1בסעיף    רתוכהגד  6 באסיפה  מנהלת  חברה  (השתתפות  גמל)  (קופות  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  לתקנות 

 .1994-שנ"דות בנאמנות, התמשותפבחוק השקעות נאמנות כמשמעו ת משותפות ב, וכן מנהל קרן להשקעו2009-התשס"ט
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 צבעההה ופןא

 מספר הנושא על סדר היום 

 (כמפורט בדוח המיידי) 

ן  האם אתה בעל שליטה או בעל עניי  6אופן ההצבעה

 ? 7חלטה ה באישור ה  אישי 

 לא כן* נמנע  נגד  בעד 

ינה אקשטיין  גברת עדשל  ה) לאשר את מינוי3.1(

בדירקטוריון החברה,  תחיצוני יתכדירקטור

, החל  בת שלוש שנים )אשונהר(ופת כהונה לתק

 . אישור האסיפה הכללית של החברה ממועד

     

אלדר -טלי ירוןגברת של  נויהלאשר את מי )3.2(

 בדירקטוריון החברה, תחיצוני קטוריתכדיר

בת שלוש שנים, החל   )ראשונה(כהונה לתקופת 

 . יפה הכללית של החברהעד אישור האסממו

     

 

 

 _______ חתימה: __________ ____________ תאריך: _____

 

------------ 

כתב הצבעה זה תקף    -ת)  ) לחוק החברו 1( 177(לפי סעיף    רסה צעות חבר בו לבעלי מניות המחזיקים במניות באמ

 . לקטרוניתות המערכת האלמעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצע ותישור בעלרק בצירוף א

  צילום תעודת הזהות/   תקף בצירוףזה  כתב הצבעה    -ברה  המניות של החלבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי  

 . תעודת התאגדות  דרכון/

------------ 

 .  זה ודעמחתית מקום המיועד לכך בתב פרטאנא  * 
   מהצבעה באותו נושא.  כהימנעותסימון ייחשב -אי  6
י צורך לפרט עניין איש אין    ין. יבמנהצבעתו לא תבוא  ה או שיסמן "כן" ולא יפרט,  א ימלא טור זבעל מניות של  7

 מינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה. באישור ה

 

 _____________________________________________ ______________________

 ___________ ____________________________________________ ____________

_________________________________________ ____________ ______________

__________________________________________________________ _________

__ _______________________________ _________________________________ _

_______ ________________________________________________ ____________

_________________________________________ ___________________ _______

 ___ ______________________________________________________ __________

______________________________________________________________ _____ 


















