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 בע"מ קבוצת אירודרום

 520037607ח.צ. 

 "החברה"(להלן: )

  2021, בדצמבר 13קטוברבאו 24

 לכבוד     לכבוד

 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל   רשות ניירות ערך

  א.נ.,.ג

 

  ומיוחדת שנתית דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית הנדון:

ות )הודעה ומודעה על אסיפה חברת הלתקנו ,"(חוק החברות)" 1999-בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט

, לתקנות החברות )הצבעה 2000-כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(, התש"ס

 1970-מיידיים(, התש"ל, לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ו2005-בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו

ת ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה ירוני לתקנות "(,תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים)להלן: "

תקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל ל "(,תקנות הצעה פרטית)להלן: " 2000-רשומה(, התש"ס

להחלטת דירקטוריון ובהמשך , ("תקנות עסקה עם בעל שליטה)להלן: " 2001-שליטה בה(, התשס"א

, 2021 באוקטובר 20מיום והביקורת ועדת התגמול  ירישוקבלת א , לאחר2021באוקטובר  21החברה מיום 

על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות של החברה )להלן: ניתנת בזאת הודעה 

תנופה ההחברה ברח' במשרדי , 004121: בשעה, 2021 בדצמבר 20בנובמבר 29ביום "(, שתתקיים האסיפה"

  "(.רהמשרדי החב" )להלן: (2)קומה  תקווה-, פתח2

 יומה של האסיפה סדרעל  .1

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה  .1.1

קטוריון על הדיר דיון והצגת דוחותיה הכספיים של החברה בצירוף דו"ח - 2020בדצמבר  31ביום 

 2021 מרץב 14 יוםורסמו ב, כפי שפ2020 מברבדצ 31מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 

  "(.הדוח התקופתי( )להלן: "2021-01-033153)אסמכתא מס': 

, כרואה קסלמן וקסלמןמוצע לאשר את חידוש מינויו של משרד  -משרד רו"ח המבקר מחדש מינוי  .1.2

ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של  2021ת ה לשנהחשבון המבקר של החבר

לדוח הדירקטוריון  3.2, ראו סעיף 2020החשבון המבקר לשנת אה רו כר טרחתאודות שה. רהחב

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

עד תום האסיפה השנתית  חברהחידוש מינוי של מר ציון ספיר המכהן כיו"ר הדירקטוריון של ה .1.3

 . הבאה של בעלי המניות של החברה

כהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה, כדירקטור בחברה עד תום המ גנירועי ד יו של מרנוימחידוש  .1.4

  החברה.של מניות ההאסיפה השנתית הבאה של בעלי 

ל בעלי באה שכדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית החידוש מינויו של מר אריאל בן דיין  .1.5

 המניות של החברה.
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תום האסיפה השנתית הבאה של עד רה לוי בחבטור בלתי תקחידוש מינויו של מר רונן אביאני כדיר .1.6

, מונה מר אביאני לדירקטור בלתי תלוי בחברה 2021באוקטובר  4 ביוםבעלי המניות של החברה. 

 1.7.4עד  1.7.1ורט בסעיפים )כמפ יצוין, כי תנאי כהונתו כדירקטור בחברהע"י דירקטוריון החברה. 

 4ובישיבת הדירקטוריון מיום  2021 פטמברבס 29מיום  עדת התגמולוושרו בו)כולל( להלן, א

-2021 )אסמכתא מס': 2021באוקטובר  4 לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום. 2021באוקטובר 

מינויו . דין כיעורמשרד ל של ף מנההינו שותוהינו בעל ידע משפטי  מר אביאני יצוין כי (.01-083317

 ברה.חשל מר רונן אביאני הוצע על ידי ה

( לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, בנוגע לדירקטורים 10ב)36 -ו 26תקנות  לפיים רשם הנדלפרטי

דירקטורים המצורפות הלעיל, ראו הצהרות  1.6עד  1.3שכהונתם מובאת לאישור כאמור בסעיפים 

  . אסיפה זהימון לדוח ז 'אנספח כ

עד  1.3סעיפים ר באמוידוש )כם מובאת לחתיצוין כי תנאי כהונם והעסקתם של הדירקטורים שכהונ

לגבי תנאי כהונתו של מר לעיל( יוותרו ללא שינוי וכי כהונתם הינה עד לאסיפה השנתית הבאה.  1.6

ברה, המובאים "ל החרועי דגני והתנאים המוצעים לחברת ניהול בבעלותו המלאה, בתפקידו כמנכ

 להלן.  1.11לאישור אסיפה כללית זו, ראו סעיף 

לעיל, מוצע  1.6סעיף ב, כאמור כדירקטור בחברה יאנשל מר רונן אבייו ינוחידוש מלאישור וף פבכ .1.7

באוקטובר  4ביחס לתקופה שממועד תחילת כהונתו כדירקטור בחברה )כהונתו לאשר את תנאי 

 כדלקמן: (,2021

בתקנות החברות )כללים  'מזערי'תתפות לישיבה בגובה הסכום השה מולגתגמול שנתי ו .1.7.1

, בהתאם "(תקנות הגמול)להלן: " 2000-חיצוני( התש"ס רוטירקאות לדגמול והוצ רבדב

  לדרגתה של החברה, כפי שתהא מעת לעת.

בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים בחברה י נמר אביאלהתחייבות לשיפוי הענקת כתב  .1.7.2

 חלדו 'נספח דלעת. לנוסח כתב התחייבות לשיפוי המקובל בחברה ראו מעת  וכפי שיהיו

( 2016-01-126538)אסמכתא מס':  2016בספטמבר  21החברה מיום  לשית פה כללן אסיזימו

 ."(2016דוח הזימון מחודש ספטמבר )להלן: " )מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה(

וסחים המקובלים בחברה נאים ולנלתאם בהתמר אביאני להענקת כתב פטור מאחריות  .1.7.3

לדוח  'נספח דרה ראו בחבבל המקו תור מאחריוטפוכפי שיהיו מעת לעת. לנוסח כתב 

  .2016הזימון מחודש ספטמבר 

בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה  י,אנמר אבי לש והכללת .1.7.4

ות אחרי חאי פוליסת ביטו. לתנלתנאים ולנוסחים המקובלים וכפי שיהיו מעת לעתבהתאם 

צורפה של החברה כפי ש למויות התגלמדינ 66.1 סעיףראו ירקטורים ונושאי משרה בחברה ד

( 070329-01-2020)אסמכתא מס':  2020ביולי  1מיום לדוח זימון האסיפה  'בנספח כ

-2020-01)אסמכתא מס':  2020באוגוסט  6 באסיפה הכללית של החברה מיוםואושרה 

ן ח הזימודו"-" ומדיניות התגמול)להלן: "ל דרך ההפניה( ע זה מהווה הכללה עיד)מ( 070329

  " בהתאמה(.2020י לוי מחודש

במסגרת  זה לעיל, יובא לאישור בנפרד 1.7יובהר כי כל אחד מהנושאים המובאים בסעיף 

 האסיפה הכללית נשוא דוח זה. 
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 לקמן:אי הכהונה והעסקה כדאת תנלדירקטור החיצוני, מר עופר אלשיך מחדש מוצע לאשר  .1.8

רה ים המקובלים בחבחסונאים ולנבהתאם לת ,ךמר אלשילהתחייבות לשיפוי הענקת כתב  .1.8.1

לדוח  נספח ד'. לנוסח כתב התחייבות לשיפוי המקובל בחברה ראו וכפי שיהיו מעת לעת

  .2016הזימון מחודש ספטמבר 

ם המקובלים בחברה נוסחיבהתאם לתנאים ול מר אלשיך,להענקת כתב פטור מאחריות  .1.8.2

לדוח  ד' חפנסרה ראו קובל בחבהמ פטור מאחריותפי שיהיו מעת לעת. לנוסח כתב וכ

 . 2016הזימון מחודש ספטמבר 

 לדירקטורית החיצונית, מירב בן כנען הלר את תנאי הכהונה והעסקה כדלקמן:מחדש מוצע לאשר  .1.9

קובלים ולנוסחים המ תנאיםבהתאם ל לגב' בן כנען הלר,התחייבות לשיפוי הענקת כתב  .1.9.1

 נספח ד'רה ראו בחבהמקובל  ת לשיפויבויכתב התחי בחברה וכפי שיהיו מעת לעת. לנוסח

 . 2016הזימון מחודש ספטמבר  לדוח

בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים הענקת כתב פטור מאחריות לגב' בן כנען הלר,  .1.9.2

 נספח ד'ו בחברה ראל קובהמ פטור מאחריותבחברה וכפי שיהיו מעת לעת. לנוסח כתב 

 . 2016וח הזימון מחודש ספטמבר דל

יפוי ופטור מאחריות לדירקטורים לש כתבי התחייבות תשל הענק שור מחדשאיהיובהר כי 

בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים מר עופר אלשיך וגב' מירב בן כנען הלר, החיצוניים בחברה, 

. לפרטים 2021ביוני,  10יום אסיפה הכללית משור הבהמשך לאיהינם בחברה וכפי שיהיו מעת לעת, 

ראו דיווחים מיידים מיום הכללית תוצאות האסיפה ח ודות הכללי האסיפהן מוינוספים אודות דוח ז

 (. 2021-01-037723 -ו 2021-01-033997)אסמכתאות מס':  2021ביוני  10ומיום  2021ביוני  1

וזאת לאור  ,דיין מר אריאל בן בחברה, רקטוראלפי ש"ח לדי 150בסך  מענק חד פעמי אישור .1.10

בחריגה ממדיניות התגמול של החברה. , 2021בשנת  עה החברהיצבתרומתו להנפקות פרטיות ש

 .להלן 2לפרטים ראו סעיף 

חברה פרטית בבעלותו אישור עדכון הסכם הניהול הקיים של החברה עם ר.ד מריון קבוצה בע"מ,  .1.11

חברת )להלן: "ור החברה וכדירקט , המכהן כמנכ"לבחברהליטה המלאה של מר רועי דגני, בעל הש

חברה באמצעות מר דגני וזאת בחריגה מנכ"ל ללמתן שירותי , ("לכם הניהודכון להסהע"-ו "הניהול

  ., כדלקמן:"(העדכון להסכם הניהולממדיניות התגמול של החברה )להלן: "

ופציות הענקה של או להלן( 3.2.11.1ר בסעיף )כאמו עדכון דמי הניהול החודשיים לחברת הניהול .1.11.1

של החברה ואשר  הילנות למימוש כל אחת למניה רגרשומות למסחר של החברה הניתלא 

שוות המותנית בעמידת חברת הניהול ביעדים מצטברים של יעד  מנות הבשלתן תהיה בשתי

ר בסעיף )כאמו הכנסות ויעד רווחיות, כפי שנקבעו בעדכון להסכם וזאת לתקופה של שש שנים

חל ממועד אישור פת וזאת הלתקופה נוסכם הניהול אישור מחדש של הסוכן  להלן( 3.2.11.7

שיחולו במנגנון המענק השנתי לחברת הניהול בים מחויישינויים ובהתאם  זו אסיפה כללית

 ;להלן( 3.2.11.6-ו 3.2.11.2-ו .8.13 פיםר בסעי)כאמו

תהליכים ה של עסקאות ולאור ייזום והובל 2020בגין שנת  אישור מענק חד פעמי לחברת הניהול .1.11.2

  ;להלן( 3.2.11.3ר בסעיף )כאמו 0202בשנת  המהותיים לחבר
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שהחברה טרם פועלת  של חתימת עסקה במדינה זרה חדשה אישור מענק חד פעמי מיוחד במקרה .1.11.3

 ;להלן( 3.2.11.4ר בסעיף )כאמו בה בתנאים שנקבעו בעדכון להסכם הניהול

 .82.3ר בסעיף משרה )כאמו רקטורים ונושאיבפוליסת ביטוח אחריות דישל מר דגני הכללתו  .1.11.4

 ;להלן(

 להלן(; 3.2.9ף )כאמור בסעי מהחברהב התחייבות לשיפוי תכשל  למר דגני אישור מחדש .1.11.5

 .להלן( 3.2.9ף עיור בס)כאמ מהחברהפטור כתב של גני למר דאישור מחדש  .1.11.6

 .להלן 3ראו סעיף נוספים לפרטים 

 בזה. זהואינה מותנית  בנפרדתיעשה לעיל זה  1.11נושאים בסעיף המההצבעה ביחס לכל אחד 

יהול שבבעלותו המלאה של של החברה עם חברת הנקיים יהול ההנ למען הסר ספק, יובהר כי הסכם

 ברה. חה להתגמול שמדיניות בהתאם ל מר דגני הינו

 שעל סדר היום( .101)נושא , מר אריאל בן דיין בחברה לדירקטורחד פעמי אישור מענק  -חלק א' 

 פעמי המוצעהחד פרטים אודות המענק  .2

ממשקיעים ממשקיעים מוסדיים ו י הוןה גיוסחברביצעה ה, 2021שים ינואר ופברואר ודבח .2.1

של מניות רגילות ות פרטיות קפנהבדרך של יון ש"ח מיל 45-כפרטיים נוספים בסך כולל של 

 .למסחר( המירים למניות החברה לא רשומים)של החברה ללא ע.נ. וכן של כתבי אופציה 

ירקטור ינו דאשר ה ייןאריאל בן ד ים, וכן סייע רבות מריצמפבגיוס סייעו לחברה מספר 

 .וסי ההוןהשלמת גישר תרם לההון מול משקיעים אסטרטגיים א גיוסי בקידוםבחברה 

ומיום  2021בינואר  17ראו דיווחים מיידים מיום אודות ההנפקות הפרטיות רטים נוספים פל

 (. 2021-01-017157 -ו 2021-01-006781 )אסמכתאות מס': 2021בפברואר  11

מוצע לאשר לדירקטור, מר  ,החברהר האסיפה הכללית של אישו לקבלת פוףלאור האמור, בכ .2.2

מענק מיוחד וחד פעמי בחריגה  להקצאות הפרטיות ותגין תרומתגמול ב בן דיין אריאל

 אלפי ש"ח. 150בסך כולל של ממדיניות התגמול של החברה, 

 .זה דוחל 'ח אנספראו  של מר אריאל בן דיין ותוחיומניסיונו ומ, ולפרטים אודות השכלת .2.3

תוספת ים לפי החודש 12 ן דיין לתקופה שלתגמול של מר אריאל בלפרטים אודות תנאי ה .2.4

באוגוסט  6יצוין כי ביום . לדוח זה נספח ב'תקופתיים ומיידים ראו ת לתקנות דוחות ישיהש

אופציות  1,032,729של  יתותהקצאה פרטית מה, אישרה האסיפה הכללית של החברה 2020

וסך אחת למניה רגילה אחת ללא ע.נ.  ה הניתנות למימוש כלהחבר סחר שללמ לא רשומות

היחס  .2020דוח הזימון מחודש יולי . לפרטים נוספים ראו תולניות רגימ 1,032,729-כל לה

יתר ל ש ונה של מר בן דיין לבין עלות השכר הממוצעת ועלות השכר החציוניתהשבין תנאי הכ

 (. בהתאמה) 1.04-ו 0.89עובדי החברה הינו 

ו ראיניות התגמול, טבלה המפרטת את אופן החריגה של המענק החד פעמי האמור ממדל .2.5

  וח זה. דל נספח ד'

עד  .1.11.1111 ים)נושא של מר דגני בעלותורה בעם חב הסכם הניהולל ןניםעדכואישור  - 'בחלק 

 ום(שעל סדר הי 1.11.3
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עד  1.11.1 יםנושאההצבעה בגין כל אחד מ) הסכם הניהולל יםהמוצע ןניםעדכוה ותפרטים אוד .3

ה ת הצעותקנו שליטה )בהתאם לתקנות עסקה עם בעל (תיעשה בנפרד וםשעל סדר הי 1.11.3

 פרטית(

 רקע .3.1

צעות מאי ניהול בנותן לחברה שירותמר רועי דגני משמש כמנכ"ל ודירקטור בחברה ו .3.1.1

להלן: בע"מ ) וג בין אירודרוםהשלמת עסקת המיז עדמו, וזאת החל מחברת הניהול

  1(."עסקת המיזוגאו " "המיזוג"להלן: ) רהלחב "(אירודרום"

החברה בהסכם למתן שירותי  קשרותוקף התנסה לתבמועד השלמת עסקת המיזוג, נכ .3.1.2

מנכ"ל על ידי רותי יש( למתן "םהסכם הניהול הקיי"להלן: ) חברת הניהולניהול עם 

הניהול הסכם  טור בחברה ואולםי מכהן גם כדירק)יובהר כי מר דגנה ברמר דגני לח

 יםמתייחסלהסכם הניהול כמובא באסיפה כללית זו,  יםהמוצע ןניםוכן העדכו

לפרטים נוספים אודות הסכם הניהול הקיים, ראו דוח  בד(.כ"ל בללתפקידו כמנ

-ו 2020-01-030948ה זו )אסמכתאות מס': פיתוצאות אסו 2020מחודש מרץ הזימון 

מנכ"ל כר דגני מכיהן  ,טרם השלמת עסקת המיזוג(. בהתאמה 2020-01-034368

  אירודרום ובעל השליטה בה.

( שנים )אלא אם נקבע אחרת 3וש )של של למשך תקופההסכם הניהול הקיים הינו  .3.1.3

 . 2023באפריל  21 םויהסתיים בוצפוי ל ת המיזוגהשלמת עסק בהוראות הדין( ממועד

, הוקצו למר דגני המיזוגעסקת  השלמתועם  ,ם הניהול הקייםסכת הבמסגר .3.1.4

אופציות לא רשומות למסחר של החברה  3,319,787חברת הניהול( )באמצעות 

-רגילה אחת ללא ע.נ., של החברה ובסך הכל למניה אחת ל למימוש כל הניתנות

  2"(.ו למר דגניצקות שהופציהאות של החברה )"מניו 3,319,787

אופן מימוש ן להחברה עדכו ה הכללית של, אישרה האסיפ2020ט גוסבאו 6ביום  .3.1.5

 ת שהוקצו למר רועי דגני, באופן בו בנוסף לאפשרות לממש את האופציותאופציוה

(, תהיה למר דגני Cashless Exerciseסיס מימוש נטו )על ב ר דגנישהוקצו למ

שלתן( הב ועדי, לממש את האופציות )במדעדעתו הבל ות, בהתאם לשיקולהאפשר

ון לאופן המימוש לפרטים נוספים אודות עדכ במזומן. ישולם לחברהש שבמחיר מימו

 ותכתא)אסמ יפה זוותוצאות אס 2020שהוקצו למר דגני ראו דוח הזימון מחודש יולי 

   בהתאמה(. 2020-01-075985 -ו 2020-01-070329מס': 

                                                      
כ 103החלפת מניות בהתאם להוראות סעיף  ום בהסכם מיזוג בדרך שלעם אירודרשרה החברה התק ,2020ר בינוא 2ביום  1

לחוק החברות  350לסעיף שפט בהתאם המ תהחברה לבי פנתה, 2020בינואר  16 "(. ביוםעסקת המיזוג" להלן:לפקודה )
, התקבל 2020במרץ  31"(. ביום רההסד)" יזוגישור עסקת המלא ה כלליתבמסגרתה התבקש בית המשפט להורות על כינוס אסיפ

סדר , התקבל אישור בית המשפט לה2020באפריל  16 הכללית של בעלי המניות של החברה לעסקת המיזוג. ביום האישור האסיפ
 דוח הזימון" לן:( )לה2020-01-030948)אסמכתא מס':  2020במרץ  29ת שפרסמה החברה ביום יפה כלליח זימון אסלדו )בהמשך

, העסקה הושלמה לאחר התקיימות כלל 2020באפריל  22 םוהושלמה עסקת המיזוג בי וצאה מכך,"(. כת2020דש מרץ מחו
ה החברה לבעלי מניות אירודרום מה, הקצתבמועד ההשל(. "סקת המיזוגמועד השלמת ע"להלן: התנאים המתלים להשלמתה )

א(. לפרע של החברה )בדילול ממונפק והנן המניות המהו 69%אתן יוו לאחר הקצר הכ"א אש מניות חדשות של החברה ללא ע.נ.
קה חזימקת המיזוג בתמורה לכך, בעלי מניות אירודרום העבירו לחברה את מניותיהם באירודרום, כך שבעקבות השלמת עס

 ה המונפק והנפרע של אירודרום )בדילול מלא(.מלוא הונהחברה ב
 .( Exercise Cashless– ן)ללא מזוממימוש נטו ל בסיס יה עהאופציות יה מושיזוג מיבהתאם לעסקת המ 2
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ר ועדת התגמול ישור אר דירקטוריון החברה, לאחשיא ,2021 רבאוקטוב 21ביום  .3.1.6

 הכללית של החברהבכפוף לקבלת אישור האסיפה , 2021 באוקטובר 20מיום 

ול הניהי שירות להסכם ןניםאת התקשרות החברה בעדכו, המזומנת על פי דוח זה

כם להס ןניםהעדכו"להלן: את בחריגה ממדיניות התגמול של החברה )זום ייהק

 דמי עדכון( 1) :הינם כדלקמן הניהול כםהסל ןניםכודעעיקרי הכאמור, . "(הניהול

 של למסחר רשומות לא אופציות של הענקהו הניהול לחברת החודשיים ולהניה

 תהיה הבשלתן ואשר החברה של רגילה למניה אחת כל למימוש הניתנות חברהה

 ותנסהכ יעד של מצטברים יםביעד הניהול חברת בעמידת ניתמותה שוות מנות בשתי

 1.11.1)נושא  שנים שש של לתקופהוזאת  הסכםכון לדעב קבעונש יכפ ,רווחיות ויעד

 במדינה עסקה חתימת של במקרה מיוחד פעמי חד מענק אישור( 2; )שעל סדר היום(

)נושא  הניהול להסכם ןודכבע עושנקב בתנאים בה פועלת טרם שהחברה חדשה הזר

 וראל 0202 שנת ןבגי הניהול לחברת פעמי חד מענק אישור( 3); שעל סדר היום( .31.11

שעל  .21.11)נושא  2020 בשנת לחברה מהותיים ותהליכים קאותסע של והובלה ייזום

 למימוש הניתנות חברהה של למסחר ותרשומ לא אופציות של הענקה (4) ;סדר היום(

 ניתמותה שוות מנות בשתי תהיה הבשלתן ואשר החברה של רגילה למניה אחת כל

 שנקבעו יכפ ,רווחיות ויעד ותנסהכ יעד של טבריםצמ םביעדי הניהול חברת בעמידת

  .שנים שש של לתקופהוזאת  הסכםכון לדעב

 ןניםבעדכו שינוילא חל ם בההקיים להסכם הניהול  נוספים םתנאי כי, יובהר .3.1.7

  .בתוקפם לעמוד ימשיכולהסכם הניהול, המוצעים 

חל ממועד האת ש לתקופה נוספת וזר מחדהסכם הניהול יאושבמסגרת זו הוחלט כי  .3.1.8

מועד אותו ( שנים מ3) ה על שלושעלא תך תקופה שלמשולזו  אישור אסיפה כללית

 לאישורוהדירקטוריון נימוקי ועדת התגמול ל ן(.)אלא אם נקבע אחרת בהוראות הדי

  להלן. 3.5.3ראו סעיף להסכם הניהול  ניםוהעדכווהעדכון הסכם הניהול הקיים 

להסכם הניהול  יםהמוצע ןםניהעדכו, ברהקטוריון החודיר לעמדת ועדת התגמול .3.1.9

ייצג את פעילות  חברת הניהולעם  של החברה יםהקימאחר והסכם הניהול  יםבקשמת

חברה בשנה כי לאור השינויים והתמורות שחלו בוג והמיזקת החברה כפי שהיתה בעס

 וחצי האחרונות, בהן שתי עסקאות מיזוג ורכישה, הכפלת פעילות החברה, פיתוח

 ןנים, נדרש עדכולחברהניהול תרומה נוספת של חברת הו ו"לרץ ובחאבה ברהח עסקי

  3הניהול. כםלהס

בלת אישור האסיפה קל פיםכפוכפוף להסכם הניהול הקיים  ןניםיובהר, כי העדכו .3.1.10

  4הכללית של החברה בחריגה ממדיניות התגמול של החברה.

 עיקרי ההתקשרות המוצעת .3.2

                                                      
השלמת בר דב 2021י ולבי 25יום ומ 2021במרץ  1מיום לפרטים נוספים אודות עסקאות מיזוג ורכישה, ראו דיווחים מיידים  3

-2021-01 -ו 2021-01-024358 ס':ת מאסמכתאו) אף.טי.פתרונות אוויריים בע"מ-והעברת ידע בע"מ אס.ג'י.סי  תהחברו ותרכיש
 (. הבהתאמ 057067

ל יות התגמו, אושרה מדיניות תגמול חדשה בחברה חלף מדינ2020באפריל  22מת עסקת המיזוג בחברה, ביום ליצוין, כי עם הש 4
 .2020באוגוסט  6דיניות התגמול תוקנה באסיפה הכללית של החברה מיום בחברה. מבאותה עת  ימתיקשהייתה 
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סעיף וכן ב תקופתיק ד' לדוח הבפר 22קנה תב 1 סעיף לפרטים בדבר הסכם הניהול ראו

 .2020זימון מחודש מרץ הלדוח  4.2.10.3

הסכם העדכונים לנוי לעומת הסכם הניהול הקיים )בהם לא יחול שימקריים עי םתנאילהלן 

 (:לתקופה נוספת כמפורט בדוח זה ואלה ימשיכו להיות בתוקףהמעודכן הניהול 

 משרה. 100%ל יקף ש"ל בהמנכשירותי יהול מר דגני יעניק באמצעות חברת הנ .3.2.1

 דגני. אמצעות מרב ורקהניהול יוענקו אך  חברת הניהול מתחייבת כי שירותי .3.2.2

 ימים בשנה. 18שה עד מר דגני יהיה רשאי לצאת לחופ .3.2.3

החברה תחזיר לחברת הניהול הוצאות סבירות אשר הוצאו לצורך מילוי תפקידו של  .3.2.4

שור ועדת לת איף לקבכפוה זאת בבחבר מר דגני בחברה כנגד קבלות וכמקובל

 תשור הדוחואיעד רותן אחת לשנה במויהחזר ההוצאות וסבול אשר תדון בהתגמ

 הכספיים השנתיים של החברה.

להחזרי הוצאות נסיעה לחו"ל במסגרת העבודה ולדמי אש"ל יומיים  י זכאימר דגנ .3.2.5

 בהתאם למדיניות החברה. 

 משרד. ירותיהחברה תעמיד למר דגני שירותי לשכה וש .3.2.6

 י נתק שמענ .3.2.7

 2020ס לכל אחת מהשנים חאית למענק שנתי, בייה להיות זכהניהול עשו רתחב .3.2.7.1

ה בגין אותה שנה )להלן: חברל הלל(, הנגזר מביצועיה הכספיים שוכ) 2023עד 

השנתי לחברת הניהול בהתאם "(. לפרטים אודות מנגנון המענק המענק השנתי"

ף וכן בסעי תיופתקח ה' לדוק דבפר 22 בתקנה 1להסכם הניהול הקיים ראו סעיף 

  .2020רץ מלדוח הזימון מחודש  4.2.10.3

 2023עד  2020רום לשנים לי לפני מס של אירודועהרווח התפר בדבלפרטים  .3.2.7.2

לל(, על פי תחזית תזרים המזומנים של אירודרום המוצגת בהערכת השווי, וכן )כו

רת ק לחבהמענ נוןפי מנג נק עלהצגת חישוב של תנאי הסף ושיעורי הזכאות למע

 .0202מון מחודש מרץ ילדוח הז נספח ח' ורט לעיל, ראוהניהול המפ

  .2020י בגין שנת א הייתה זכאית למענק שנתהניהול ל תרן כי חבוייצ .3.2.7.3

החברה תכלול את מר דגני במסגרת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה  .3.2.8

 ברה.רה בחבחברה, בתנאים זהים ליתר נושאי המש

ם ליתר נושאי ילשיפוי וכתב פטור בתנאים זה ותדגני, התחייב ק למרתעני הברהח .3.2.9

 ה.המשר

  תהסתגלו נקמע .3.2.10
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 ברת הניהול מענק הסתגלות כדלקמן:במקרה של הפסקת התקשרות ישולם לח .3.2.10.1

( פעמים 3כל עוד מר דגני הינו בעל השליטה בחברה, מענק הסתגלות בסך שלוש )

רה במועד על השליטה בחבינו בגני אר דמקרה ומין, בהתמורה החודשית; לחלופ

החודשית ככל  המים התמורפע( 4סתגלות בסך ארבע )הההתקשרות, מענק  סיום

( פעמים 3החברה, ומענק הסתגלות בסך שלוש ) ידיעל וההתקשרות הופסקה 

 התמורה החודשית ככל וההתקשרות הופסקה על ידי חברת הניהול.

ברת יהול הקיים, חכם הנו בהסקבעימים שנם מסובתנאיעל אף האמור לעיל,  .3.2.10.2

  5הסתגלות. קה זכאית למענתהי הניהול לא

)כמפורט בהסכם  בוקש לבצע שינויהניהול הקיים בהם מ יים בהסכםקרעי תנאים .3.2.11

  הניהול המעודכן(:

 דמי ניהול חודשיים .3.2.11.1

בתמורה למתן השירותים תהיה זכאית חברת הניהול לדמי ניהול חודשיים בסך 

אלפי  44 47-כ וטו בסך שלשקף שכר בר"מ )מפת מע, בתוספי ש"חלא 58 62של 

דמי הניהול בהתאם  תמבחודש לעוש"ח  אלפי 16 20בתוספת של  דוברש"ח( )מ

  6אלפי ש"ח(. 42העומד על ם הניהול הקיים להסכ

 מענק שנתי  .3.2.11.2

יחול שינוי לעומת ההסכם הקיים במענק  לאלהסכם הניהול  ןיובהר, כי בעדכו

בהתאם למנגנון המפורט בדוח  ית לות זכאול עשויה להיות הניהשחבר השנתי

ון השינויים שיחולו במנגנ טעלמ לעיל( 3.2.7בסעיף  )ראו 2020 ץהזימון מחודש מר

  :כמפורט להלן המעודכןהסכם הניהול הניהול בהתאם להמענק השנתי לחברת 

אחת  יתייחס לכלהמעודכן הסכם הניהול חישוב המענק השנתי בהתאם ל .3.2.11.2.1

זר מביצועיה הכספיים של החברה גנל(, ה)כול 2024עד  2022 מהשנים

 ה.נבגין אותה ש

ת לו(, זכאי)אם וככל תהיה  2021תי נשול למענק הניה של חברתהזכאות  .3.2.11.2.2

ואילו הזכאות למענק בגין השנים  הקודםתהיה בהתאם להסכם הניהול 

 .ןודכהמעכולל( תהיה בהתאם להסכם הניהול  2024ואילך )עד  2022

ה ם לחלק היחסי של אותה שנה באתיה בה, יה2024שנת  בגין המענק .3.2.11.2.3

 וקף.תיהיה ההסכם ב

-פועל" וב של "הרווח הנקי לפני מס ימענק השנתנון הנגות במההגדר .3.2.11.2.4

"הרווח התפעולי לפני מס בפועל" יתייחסו לרווח הנקי לפני מס או לרווח 

ות , בדוחהחברההתפעולי לפני מס )לפי העניין( המיוחס לבעלי מניות 

 ת.רים של החברה, בשנה הרלוונטיקום המבאוחדיפיים המהכס

                                                      
  .2020רץ ממחודש דוח הזימון ל .2.46.11-( ו6)4.2.10.2סעיפים  אונוספים ררטים לפ 5
ם מרץ גין החודשי: בןול כדלקמיהק מדמי הניצוין, כי לאור אירועי הקורונה, ויתרה חברת הניהול באופן בלתי חוזר על חל 6

 הניהול. מדמי 75%שיעור של ויתור ב 2020מבר דצ מאי עד ; בגין החודשים-מדמי הניהול ו 50%ויתור בשיעור של  2020פריל וא
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מס בהערכת השווי"  יפעולי לפנוח התשל "הרונון המענק גההגדרה במנ .3.2.11.2.5

הניהול המעודכן לרווח התפעולי לפני מס של אירודרום  ס בהסכםתתייח

)כולל(, כמפורט בהערכת השווי )ולא  2024עד  2021בכל אחת מהשנים 

 .ולל(()כ 2023עד  2020ים ת מהשנכל אחביחס ל

א מה, וללנה בפני עצשיובהר כי חישוב המענק השנתי יעשה בגין כל  .3.2.11.2.6

נתי על התקרה מענק השם, ובכל מקרה לא יעלה הינוז בין השקיז

האמורה. במקרה של הפסקת כהונה במהלך שנה מסוימת, מכל סיבה 

מר  נתו שלי כהושהיא, ישולם לחברת הניהול מענק שנתי יחסי לפי חודש

 ל.דגני בפוע

בו יתברר  היב לחברה מענק שנתי או חלק ממנו במקרול תשהיהנ רתחב .3.2.11.2.7

ו כמוטעים שהתברר נתי בוצע על סמך נתוניםשהוב המענק י חישבעתיד כ

והוצגו מחדש בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה במהלך תקופה 

 ( שנים לאחר מועד תשלום הבונוס השנתי.3של עד שלוש )

 2020 נתן שבגיל לחברת הניהוי מחד פעמענק  .3.2.11.3

מע"מ,  תוספתש"ח, ב אלפי 250ל שאישור מענק חד פעמי לחברת הניהול בסך 

בלה של עסקאות ותהליכים מהותיים לחברה זום והווזאת לאור יי 2020שנת  ןיבג

 .2020בשנת 

 לחברת הניהולמענק חד פעמי מיוחד  .3.2.11.4

ע"מ, אשר וספת מח, בתאלפי ש" 500מענק חד פעמי מיוחד בסך של  .3.2.11.4.1

 ,הניהולה להיות זכאית לו במהלך תקופת הסכם יוול עשהניה חברת

החברה זרה חדשה )קרי, מדינה ש הלות במדינלפעי ד חדירהוזאת במוע

א פעלה ואינה פועלת בה נכון למועד זה( ובכפוף לחתימת עסקה בגינה ל

זה:  בסעיףמיליון דולר )להלן  3-ייזקפו לחברה הכנסות שאינן פוחתות מ

 (."כםההס"-ו "המענק"

צוע במסגרת בי ,ולם בגין מאמצים ניכרים מצד חברת הניהוליש קהמענ .3.2.11.4.2

ל הסכם חתימה עהעסקים הרגיל של החברה ל ינה במהלךלה שאפעו

 משמעותי בהיקף המפורט לעיל. 

הוראות הנוגעות להשבת סכומים מתוך המענק כמפורט במנגנון המענק  .3.2.11.4.3

 .יף זהו בסעהמענק כהגדרת גם על יחול השנתי מועד תשלום המענק

ן ח הזימולדו 6.13ף ית הוראות הנוגעות להשבה ראו סעודולפרטים א

 . 2020דש מרץ מחו

  ידהיעדר יחסי עובד מעב .3.2.11.5
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ההתקשרות הינה התקשרות בין מזמין שירותים לספק שירותים. וההסכם כולל 

כי נקבע  וג זהסעיף בדבר היעדר יחסי עובד מעביד, וכן כמקובל בהסכמים מס

ר קיומם בת הניהול, או ייקבע על ידי רשות מוסמכת, דרבידי חן על במידה ויטע

הוראות שיפוי וקיזוז ן ורה לה זכאי מר דגני וכמת, תופחת הכאמוריחסים  של

 כמקובל.

  תקופת ההסכם .3.2.11.6

הסכם הניהול יאושר מחדש לתקופה נוספת וזאת החל ממועד אישור  .3.2.11.6.1

 הזמועד נים מ( ש3על שלוש )תעלה  ה שלאהאסיפה הכללית ולמשך תקופ

 )אלא אם נקבע אחרת בהוראות הדין(. 

ידי מתן הודעה מוקדמת  לדי סיום עכם ליאת ההס רשאי להביא כל צד .3.2.11.6.2

בחברה,  תב כדלקמן: כל עוד מר דגני יהיה בעל השליטהראש ובכמ

( חודשים מראש; 3החברה וחברת הניהול בהודעה מראש בת שלושה )

החברה  –רה בחיטה בל השלדגני אינו בע בו מר במקרה, ולחילופין

ת שלושה דעה בהול בהווחברת הני שים מרא( חודש6בהודעה בת שישה )

 ( חודשים מראש.3)

, החברה תהיה רשאית להביא את הסכם הניהול לידי מור לעילעל אף הא

סיום ללא מתן הודעה מוקדמת במקרים של הפרה יסודית, עבירה שיש 

נס נכסים, הכל וככסיו נה לנאמונים או מו ר חובתאם הפעמה קלון או 

  בתנאים כפי שהוגדרו בהסכם.

כל אחת ש של החברה הניתנות למימו רומות למסחלא רשת ופציושל א הענקה .3.2.11.7

 למניה רגילה אחת ללא ע.נ. של החברה 

 21דירקטוריון החברה ביום  בהתאם לתקנות הצעה פרטית, אישר .3.2.11.7.1

 ,2021 ברקטובאו 20ל מיום מוהתג ועדת , לאחר אישור2021באוקטובר 

למר להקצות , להלן 3.2.11.18האישורים הנדרשים בסעיף  בכפוף לקבלת

הסכם שירותי ל ןניםהעדכו (, במסגרתניהולהברת ת חוע)באמצ גניד

הניתנות  ,אופציות לא רשומות למסחר של החברה 1,500,000 הניהול,

 הכל עדסך וב נ.,לא ע.למימוש כל אחת למניה רגילה אחת של החברה ל

הצעה ה)להלן: " ללא תמורהרגילות של החברה, ת ניומ 1,500,000

 "(.צעותת המוהאופציו" -" ורטיתפה

בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות תבוצע  המוצעותצאת האופציות קה .3.2.11.7.2

לפקודת מס  )ט(3"(, ובהתאם לסעיף תכנית האופציותשל החברה )"

או כפי שתשונה  ה כיוםכתוקפ, 1961-חדש[, התשכ"אהכנסה ]נוסח 

 "(.ודהקפה)"עתיד ב
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ת ופציומלוא האנחת מימוש הבהנחת מימוש מלוא האופציות שבחברה, ב .3.2.11.7.3

שהוצעו לעובדים ולנושאי ופציות מלוא האובהנחת מימוש  המוצעות

אופציות לא רשומות  ,47011571116,משרה בכירה בחברה בסך כולל של 

רגילות של החברה,  מניות ,47011571116, -הניתנות למימוש ללמסחר, 

 מהונה 1.5% -ת המימוש בגין האופציות המוצעות כניוה מינתהוו

  7לול מלא(.ההצבעה בה )בדי ומזכויות החברהפק והנפרע של המונ

  מחיר המימוש .3.2.11.7.4

לאחר תשלום מלא של  חברת הניהולהאופציות יוקצו ל .3.2.11.7.4.1.1

כמפורט במנגנון  ללא תמורהאו  מזומןמחיר המימוש ב

 להלן.   .11.7.123.2 המתואר

 ' למניהאג 455 552 ציות יהיהפואה שלימוש מחיר המ .3.2.11.7.4.1.2

חיר ממ %12025-הגבוה בכ"(, ושמחיר המימ)להלן: "

ימי  60החברה בבורסה במהלך  יותשל מנ עצהנעילה הממו

 . המסחר שקדמו להחלטת הדירקטוריון

בבורסה ממוצע של מניית החברה יצוין כי שער הנעילה ה .3.2.11.7.4.1.3

נו הייון הדירקטורר שקדמו להחלטת המסח ימי 60במהלך 

 אג'.  204

 20סה ביום שער הנעילה של מניית החברה בבוריצוין כי  .3.2.11.7.4.1.4

ון היה רקטוריטת הדילח, היום שקדם לה2021ר באוקטוב

 אג'.  184.5

 3.2.11.9מחיר המימוש כפוף להתאמות כמפורט בסעיף  .3.2.11.7.4.1.5

המחירים לצרכן או  צמוד למדד מימוש לא. מחיר הלהלן

 . והכלש למדד

 עותות המוצמימוש האופצי .3.2.11.7.5

מכל מנה שתבשיל תהיינה לחברת הניהול המוצעות ת ציוופהא .3.2.11.7.5.1

 . יעהקמועד הפ ובטרם חלףבשלתן ועד התנות למימוש החל ממני

שוות  מנות( 2)בשתי האופציות יבשילו : תנאי האופציות המוקצות .3.2.11.7.5.2

 לאורךכמפורט להלן, ליעדים  בכפוף, ת כ"א(אופציו 750,000)קרי 

הכנסות החברה יחה בצמל שה: ככממועד ההענקהם ( שני6שש )

ל שקדמה לה )הח דאריתהקלנ יחס לשנהנה קלנדארית כלשהי בבש

ועד  30%( עולה על 2021לשנת  ול ביחסביחס לגיד 2022ת משנ

ל , ובכפוף לכך שהרווח התפעולי ש50%לשיעור צמיחה בהכנסות של 

עולי של החברה פהת חוהצמיחה ברוהחברה יהיה חיובי וכן ששיעור 

                                                      
0212-)אסמכתא מס':  2021באוקטובר  20יום עליה דיווחה החברה בבלי לקחת בחשבון הקצאה פרטית מיצוין כי הנתון הינו  7

01-090121.)  
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ביחס לשנה הקלנדארית שקדמה לה לא  כלשהית דאריבשנה קלנ

של  רה למניות רגילותת להמניתנולנה )ותהיינה , תבש5%-פחת מי

מכמות האופציות מתוך האופציות לחברת הניהול,  50%רה( עד החב

על על פי ס"ק זה יחושב באופן כאשר מספר האופציות שתבשלנה בפו

חס בי 50% - 0%בהכנסות בין ור הצמיחה עלשי םבהתאניארי לי

יא יבת נסובהכ 40%גידול של  ,קרי) קלנדארית הקודמתלשנה ה

שלא מניות י כ הרובי .(מנהתה של או תאופציומה 80%בשלת לה

ה לעיל, לא יובשלו בפועל בשל אי עמידה ביעדים כמפורט בסעיף ז

ו תהגדרעה כיקו עובר למועד הפנים שלאחר מכן ויפקעיזקפו לש

 להלן. 

עולי ה ושיעור הצמיחה ברווח התפהחבר ותהכנסשיעור הצמיחה ב .3.2.11.7.5.3

 אוחדיםתיים המם השנהתאם לדוחות הכספיישל החברה יחושבו ב

ברה לכל שנה קלנדארית רלוונטית )החל משנת החשל  קריםמבווה

כאמור תהיה ביחס ניהול לתגמול ההוני (. זכאות חברת ה2022

 ולל(. )כ 2022-2027ים הקלנדאריות לשנ

נה ניתנות למימוש נה שתבשיל תהיימכל מ תופציהאו - מועד פקיעה .3.2.11.7.5.4

 הענקה.ממועד השנים ( 7ועד לתום שבע ) החל ממועד הבשלתן

הניהול תוקצינה על פי תכנית האופציות של ת לחבריות ופצהא

 ."(פקיעהמועד ה"להלן: ) החברה

מקרה אלא ב)ההתקשרות עם חברת הניהול תפסיק את  ככל והחברה .3.2.11.7.5.5

להלן( תואץ  3.2.11.6 סעיף ותהוראבו הסתיים ההסכם בהתאם ל

 למימוש יתנותכל האופציות יהיו נתקופת ההבשלה של האופציות ו

חברת הניהול סיום ההתקשרות עם  עדממו ימים 90וף עד חל

 בהתאם לתנאי האופציות.

 תצאת האופציות המוצעומועד הק .3.2.11.7.6

 אישורמועד  מועד הקצאת האופציות המוצעות הינו .3.2.11.7.6.1.1

להלן: ) 2021ר קטובבאו 21 ביוםדירקטוריון החברה, קרי 

 "(. מועד ההענקה"

לת מוך לקבנו בסעות היאופציות המוצמועד הקצאת ה .3.2.11.7.6.1.2

מועד "להלן: להלן ) 3.2.11.18סעיף ב רטיםהמפוים שורהאי

וש תהיינה ניתנות למימ "(. האופציות המוצעותההקצאה

האופציות  כניתאי תנתהחברה, בכפוף ל למניות רגילות של

 מפורטים להלן. האים ולתנ להההבשובהתאם למועדי 

 עה בכתבת הודתן, ייעשה ע"י מסירמימוש האופציות, כולן או מקצ .3.2.11.7.7

למשרדה הרשום של החברה, בדבר מימוש הול הני רתחבי יד על חתומה

בין ת לעת, ואשר יכלול, קבע על ידי החברה מעאופציות, בנוסח אשר יי

דעת והן: "הלש )ללממ חברת הניהולשברצון  תפציוהאו רפהיתר, את מס
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ת היום בו תגיע הודע "( או באופן שיקבע ע"י החברה מעת לעת.המימוש

ל האופציות המנויות בהודעת ש ימושם המכיושב רה ייחמוש לחבהמי

 "(. מועד המימושהמימוש )להלן: "

 הקובע יות למניות ביוםיבוצע מימוש של אופצאף האמור לעיל, לא  על .3.2.11.7.8

ת, לחלוקת דיבידנד, זכויול רך שקת מניות הטבעה להצעה בדלחלו

לן: יקרא לההנ"ל מפחתת הון )כל אחד לפיצול הון או לה לאיחוד הון,

יום האקס של אירוע חברה לפני היום  ף, אם חל. בנוס"(חברה ערואי

יירות לו בתקנון הבורסה לנרה )כהגדרת מונחים אהקובע של אירוע חב

ניות ביום ות למציאופ "(, לא יבוצע מימושבורסה""מ )ב בעיבא-ערך בתל

 האקס כאמור. 

על  הבשלתן(ד מוע)ב את האופציותממש תהא הזכות ל חברת הניהולל .3.2.11.7.9

חברת (, באופן שCashless Exercise -מזומן  אלטו )למוש נמייס בס

 מימוש, וכמות המניותשלם בפועל את מחיר הלידרש תלא  הניהול

גירה הסשער להפרש שבין: )א(  בהתאם תחושב הולינחברת השתוקצה ל

מוש, מוכפל מסחר שקדם למועד המישל מניות החברה בבורסה ביום ה

יהן ניתנה הודעת אליחס שר בת אציות לאופהכפופו מניותבמספר ה

האופציות אשר ביחס המימוש, לבין: )ב( מחיר המימוש, מוכפל במספר 

חברת כי ה בהרמו .("נוןגנהמ)להלן: " ימושליהן ניתנה הודעת המא

ין מימוש האופציות על פי מנגנון זה לבין ור בלבח תאיזכה תהי הניהול

, זומןש במימוהמ ל מחירם מלא שתשלו ש האופציות באמצעותמימו

  ביחס לכל כמות האופציות שהבשילה, כולה או חלקה.

יב ההטבה, על בסיס מנגנון מרכ ל והאופציות תמומשנהיובהר, כי ככ

ורט ש המפמוהמי ל לא תשלם לחברה את מחירהניהוחברת  בפועל

שתשקף את מרכיב  ה לה, מניות בכמותבתנאי האופציות, אלא תוקצינ

ן מרכיב ההטבה"( "מנגנומשנה )ושתמות פציותן אוגלום באטבה ההה

 והכל כמפורט בתכנית האופציות של החברה.

זה ן גנומנ פי על חברת הניהולה תנות לרכישה על ידימספר המניות אשר ני

 הלן:הנוסחה שליקבע על פי 

NA

BAY
X

−

−
=

)(
 

חברת ובע לה את סכום ההטבה הנהפרש זה )ככל שיהיה חיובי( יהוו .3.2.11.7.10

 "(.סכום ההטבהן: "ש )להלהמימו דעמוב יהולהנ

 במועד המימוש יערך חישוב כדלקמן: .3.2.11.7.11

X  מניות וש האופציות )"המניות הנובעות ממימ= מספר

 ."(המימוש החלקי

Y  = ש.מוהמי הכלולות בהודעת האופציותמספר 
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A ועד = שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום שקדם למ

רת בחת הודעה ההתקבל היום בואמור המימוש )שהוא כ

 (.יהולהנ

B .מחיר המימוש למניה = 

גנון האופציות על פי המנ לממש את הבחר חברת הניהולככל ו .3.2.11.7.12

ן שלאחר קבלת והראשסחר מהסמוך לאחר יום בכהגדרתו לעיל, 

כמות  חברת הניהולברה תקצה לל דין, החכוף לכפו ושהודעת המימ

ה חברת הל מניוסגירה ששער ה ווי השוק שלהן לפימניות אשר ש

יום המסחר שקדם למועד הודעת המימוש, שווה לסכום ב ורסהבב

ה רי מניה וכל שבר מנירה לא תקצה החברה שבההטבה. בכל מק

 )כלפיל יעוגתוצאה מהוראות סעיף זה, כאו  הנ"ל בשיתקבל מהחישו

 ה ביותר.למניה השלמה הקרובמעלה או כלפי מטה, לפי המקרה( 

ממימוש  אהכתוצענה תנבת שהמניו - מימושת היומנזכויות  .3.2.11.7.13

לות של תהיינה שוות בזכויותיהן למניות הרגי האופציות המוקצות

 ר ועניין. החברה לכל דב

 וחזקנה בידי הנאמן עבורתמוש המי תוככל שמני - זכויות הצבעה .3.2.11.7.14

מן יות ההצבעה בגין מניות אלה בידי הנאמן. הנאנה זכותהיי ,ההנהנ

, ההנהנר עבו ידיו-עלות המוחזקהמימוש ניות לא יצביע בגין מ

יפת בעלי ויעניק ייפוי כוח לנהנים להצביע בגין מניות המימוש באס

  כזו. ה, אם וככל שתועבר בקשהוף לבקשת הנהנהמניות, כפ

 יחסים  ם הסיו .3.2.11.8

)אלא  "(סיום היחסים)" קשרות עם חברת הניהולת ההתא פסיקככל והחברה ת

או אם  לוןה קעמ ששי ירהית, עבדרה יסול הפשבההסכם בו הסתיים  במקרה

 ( תואץשהוגדר בהסכם כסיו כונס נכסים, הכל כפיהופרה חובת אמונים או מונה לנ

 90יתנות למימוש עד חלוף נהיו ות ייצההבשלה של האופציות וכל האופ תקופת

 ת.עם חברת הניהול בהתאם לתנאי האופציויחסים סיום ה ממועדם ימי

  עיצהנהתאמות להגנת  .3.2.11.9

את ים להלן, בתקופה שבין מועד הקצרהמוזכועים ירהאמל אחד בקרות כ

 ההתאמות כדלקמן: מועד מימושן, יערכו לבין  חברת הניהולהאופציות ל

ת כמו במקרים בהםהמימוש יותאם  ניותפר מסמ. שינוי מבנה ההון .3.2.11.9.1

בעקבות  והנפרע של החברה ישתנה, בין היתר, ת בהונה המונפקהמניו

 ב. וכיו" ד מניותאיחו פיצול הון,
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. אם החברה תחלק מניות הטבה אשר התאריך הטבהמניות חלוקת  .3.2.11.9.2

אם מספר מימוש האופציות, יותבלן הינו לפני מועד הקובע את הזכות לק

 התהי שלהן ותהמניאחר התאריך הקובע, מספר למיד כך ש תהאופציו

, תהשווה למספר המניו כמניות הטבה, יגדל בסכום חברת הניהול תזכאי

 . את האופציות טרם ההענקה תמממש התו הילאי להן תיה זכאתישה

בצע הנפקת ש האופציות, החברה ת. במקרה בו, לפני מימוהנפקת זכויות .3.2.11.9.3

של האופציות, אלא מספר  ימושר המיחא תהיה התאמה במזכויות, ל

מומשו ביום קביעת ו ממימוש כל אופציה, שעדיין לא שינבעת מניוה

מרכיב ל התאםסי ביח ופןתאם באיות, יות זכואהזכות להשתתף בהקצ

חיר ההטבה של הנפקת הזכויות, כפי שבא לידי ביטוי ביחס בין מ

 לביןקס, אהאחרון לפני יום החברה ביום המסחר ה הסגירה של מניות

 כויות.את הזקצני המחיר הבסיס של המניות לפ

 החברה, או בעין, על ידי . במקרה של חלוקת דיבידנד במזומןדיבידנדים .3.2.11.9.4

ה באישור בית המשפט בהתאם לסעיף וקת חללרבוה )ותילי מנילכל בע

והתאריך הקובע  חר שיחול לעניין זה(לחוק החברות או כל סעיף א 303

ר לאח "( יחולהתאריך הקובען: "ל)לה ד זהנדזכות לקבלת דיביאת ה

ופציה ד המימוש, מחיר המימוש של כל אההקצאה אך לפני מועמועד 

ופחת בגובה י ובע,ך הקאריהת ה לפנישל החברמניה שטרם מומשה ל

הדיבידנד סכום הדיבידנד ברוטו למניה שחילקה החברה )או שווי 

 תיפח ש לאומל מקרה מחיר המילוקה בעין(, אולם בכבמקרה של ח

 ובהנחיותיו בעת המימוש. בורסהה קנוןמהמחיר המזערי הקבוע בת

ך או לתוברה עם של החאו איחוד  של מיזוג. במקרה מיזוגים ורכישות .3.2.11.9.5

החברה האחרת היא החברה הקולטת )שורדת( או  בות, שאחר ברהח

 מזכויות 50%ו לפחות וכתוצאה מהמיזוג שונשהחברה היא הקולטת 

ט של חלב מובמקרה של רכישת כל או רו; או בחברה ההצבעה הקיימות

של נכסי החברה  ת כל או רוב מוחלטמניות החברה ע"י צד ג'; או מכיר

 ו יפקעו ויוחלפו אוטומטיתא ומצות יאציואופ, כל ה"(העסקהלן: "ה)ל

מקרה כאמור, כמות בהקצאות חליפיות של החברה השורדת. ב

בעסקת המיזוג  עשיקבנון גנור תהא על פי המופציות החליפיות כאמהא

יהא רשאי מניות החברה השורדת. לחילופין, ברה בהחיות להחלפת מנ

ית ופחיל מורה, תעדיתו הבליקול דעפי ש לון החברה לקבוע, עדירקטורי

י אחרת לאופציות, קרובה ככל הניתן למנגנון ההחלפה שחל על בעל

 ןווייי בשתולפגוע באופן מה פן שלא יהא בכך בכדיהמניות בחברה ובאו

סמוך לפני אירוע המיזוג. יתר  הולנית הרבחדי הכלכלי של האופציות שבי

ת ציואופימוש הבשלה ומין ההופציות, לרבות לעניהוראות תכנית הא

האופציות החלופיות, או תמורתן, בשינויים המחויבים. תכנית ל ול עיח

להקצאת אופציות רים בהם אין אפשרות ציות מתייחסת גם למקהאופ

יהיה שיקול דעת ריון טודירקה השורדת ובמקרה כאמור לרבחב ופיתלח
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ם רבלתי ממומשת או שטההתייחסות להענקה מוחלט לקבוע את 

  ת.כניורט בתילה כמפהבש

ח ת המימוש שינבעו ממימוש האופציות אשר יוקצו על פי דוספק, מניוסר ן הלמע .3.2.11.10

 .הישומים של הבורסרשמו על שם החברה לרזימון אסיפה זה, י

 ומניות המימושאופציות ה רותעבי .3.2.11.11

בין אם נעשה בכל הקשור באופציות,  חברת הניהולות קצות או זכוית המויוופצאה

ברה, להמחאה, לערבון, או כל זכות העות לניתננן אי ם לאו,ובין א בגינןתשלום 

ה ולמעט הירושה או מכוח צוואט העברה על פי דיני בגינן להינתן לצד שלישי, למע

חברת כל זכויות ה ניהולה חברתת האופציות, ובמשך חיי היבתכנורש פמכאמור ב

 ה שלו בלבד.למימוש מניות המימוש הינ הניהול

 למניות ומכירת מניות המימושושן ימת, מציואופענקת הוי של ההמיס השלכות .3.2.11.12

, וזאת רת הניהולבחקצינה לנאמן עבור התו חברת הניהולהאופציות המוצעות ל

כל מס ד. בעתי נהשתשוכתוקפה כיום או כפי דה, לפקו )ט(3 ףסעיבהתאם להוראות 

ן ו העברתן ו/אאופציות ו/או מימושו/או חיוב בתשלום חובה אחר בגין הענקת ה

יות ו/או מניות המימוש ו/או מכל אירוע או פעולה אחרים פצהאו ן שלירתמכ ו/או

פי  עלכה תנ לוהחברת הני ל ידה.רת הניהול וישולמו עאליהן, יחולו על חב הקשורים

חברת הניהול ים, לרבות ניכוי מס במקור. ל המסכ ם אתין, תקנות וכלליכל ד

ם סיום מלתשלגע בנוחריות ה מכל אר אותאת החברה ולפטו פותלש מסכימה

אשר מקורם בים כאמור, ריביות וקנסות ומכל תשלום אחר ובכלל זה בגין חיו

חברת עבר לושר הום אלשוי מס בתוך כל תות מס או במחדל מניכבצורך לנכ

 . הניהול

חברת  או לחברה לרישומים בעבור חברת הניהולאת המניות לעביר ת ה לאהחבר

 ואם. במלר לעיל אמוה כי החובל תשלומלום כעד לתש הניהול

 התמורה .3.2.11.13

 ה. מחיר המימוש הינוללא תמור חברת הניהולהאופציות המוצעות, מוצעות ל

או , רדרך שבה נקבעה התמורהה דותם אויטלעיל. לפר 3.2.11.7.4כמפורט בסעיף 

 להלן.  3.2.11.16ף עיס

 הערך הכלכלי של האופציות המוצעות   .3.2.11.14

 -הינו כ, ה בחברהבעל השליט ני,דג למרות ת המוצעופציוהערך הכלכלי של הא

נערך ליום החישוב  מוצעת(. לכל אופציה אג' 65 93ש"ח )קרי,  אלפי 975מיליון 1.4

ל אם למודבהת דירקטוריון(,להחלטת ה םד)יום המסחר שק 2021באוקטובר,  20

מחיר ) אג' 193מניה של מחיר ת הבאות: שולס ובהתבסס על ההנחואנד  בלאק

( מחיר מימוש כל 2; )2021באוקטובר  19ביום סה בבור הרות החבמני לשהנעילה 

י סטיית תקן של תשואת המניה בשיעור שנת( 3; )אג' 455 255אופציה מוצעת הינו 

היוון של שיעור  (5)-ו; שנים 7ו ות הינעיות המוצש האופצמויממשך ( 4; )55% של

1%.  
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 הון מניות בחברה .3.2.11.15

ל החברה ע שנפרנפק וההמו המניות ההחזקות בהון חברה, סךה עתלמיטב ידי

בה של בעלי עניין ונושאי משרה בחברה ושל שאר בעלי המניות ובזכויות ההצבעה 

 7ום מיידי שפורסם ביח וובדי טעות הינו כמפורקצאת האופציות המוצלפני ה

דרך  ה עלהווה הכלל( )מידע זה מ2021-01-084979מכתא מס': )אס 2021וקטובר בא

 ניה(.ההפ

והנפרע של החברה הון המניות המונפק ברה, להלן סך ההחזקות בלמיטב ידיעת הח

המניות  בחברה ושל שאר בעליובזכויות ההצבעה בה של בעלי עניין ונושאי משרה 

 8ציות המוצעות:צאת האופקלאחר ה

                                                      
 (.090121-01-0212: כתא מס')אסמ 2021באוקטובר  20לי לקחת בחשבון את ההקצאה הפרטית מיום הינו מב ן כי הנתוןצויי 8
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רך המוצעים הצעת ניירות העלאחר  ר החזקה בהוןמות ושיעוכ עור החזקה בהון נכון למועד הדוחושי כמות תפקידו שם המחזיק

 בדוח זה ובהנחה של מימושם

 בדילול מלא ללא דילול בדילול מלא לא דילולל

שיעור  מספר מניות

החזקה 

 באחוזים

זקה חשיעור ה מניות מספר

 באחוזים

שיעור  מספר מניות

 החזקה

 םבאחוזי

שיעור  פר מניותמס

החזקה 

 באחוזים

 גנירועי ד
 מנכ"ל

 ודירקטור
10,698,238 13.35% 12,911,430 13.55% 10,698,238 13.35% 14,411,430 14.89% 

ר.ד מריון 

 בע"מ
- 20,390,031 25.45% 20,390,031 21.4% 20,390,031 25.45% 20,390,031 21.07% 

 ציון ספיר
יו"ר 

 רקטוריוןדי
31,941 0.04% 778,380 0.82% 31,941 0.04% 778,380 0.8% 

 1.7% 1,645,876 0.58% 463,640 1.73% 1,645,876 0.58% 463,640 רקטורדי ל בן דייןאריא

 רונן אביאני
 דירקטור

 בלתי תלוי
88,259 0.11% 88,259 0.09% 88,259 0.11% 88,259 0.09% 

 קוטס לירן
סמנכ"ל 

 כספים
- 0% 965,000 1.01% - 0% 965,000 1% 

 מיכאל קצפ
סמנכ"ל 

 מכירות
- 0% 245,000 0.26% - 0% 245,000 0.25% 

 תוןשי זי
סמנכ"ל 

 תפעול
- 0% 165,000 0.17% - 0% 165,000 0.17% 

 60.03% 58,074,924 60.47% 48,438,461 60.97% 58,074,924 60.47% 48,438,461 - ציבור
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  רההדרך שבה נקבעה התמו .3.2.11.16

הול חברת הני למר דגני אושרה לאחר משא ומתן ביןצעת המו אופציותהקצאת ה

גו הוצבוועדת התגמול ובדירקטוריון החברה, שם ן לאחר דיונים רה, וכלבין החב

למר דגני. התמורה וסבירות התגמול  לבחינת תנאי ההתקשרות עם חברת הניהול

תי ובל חיצוני ודה של יועץדיונים בנושא ונעזרה בעב מול קיימה מספרועדת התג

חברת ל יםהמוצע ןניםחשב בעדכובהת, יהוללחברת הנתלוי לבחינת התגמול המוצע 

לנושאי משרה  בהשוואהאת התמורה הבלתי תלוי במסגרת זו בחן היועץ  ול.הניה

יחס וכן ב, פעילות בענפיהחברה ו בענפי הפעילות שללות עבחברות הפו יםרלוונטי

כמו כן, ועדת התגמול  .הברה של החפעילות דומה לאל עם אופי והיקףברות לח

מחיר המימוש כך, ה. יתרה מבה של ההקצאווי ההטרה דנו בשודירקטוריון החב

מחיר  , אשר לפיהניות התגמול של החברהנקבע בהתאם לנוסחה הקבועה במדי

ית החברה יר מניד ההענקה או מחחר שקדמו למועימי המס 60-המניה הממוצע ב

המוסמכים של החברה, לפי הגבוה.  גניםטה באורלמועד קבלת ההחל ביום שקדם

התגמול ודירקטוריון יהול, ועדת לחברת הנ את האופציותגע להקצ, בכל הנובנוסף

זאת, מצאו לאור . 25%למחיר המימוש יתווסף שיעור נוסף של  החברה החליטו כי

בנסיבות  הוגןהמוצע הינו סביר ו התגמולריון החברה כי תגמול ודירקטוועדת ה

האחריות החברה ותפקידו של מר דגני כמנכ"ל בקנה אחד עם  עולהעניין וה

ני בתחום לב להשכלתו, כישוריו, הישגיו וניסיונו של מר דגוכן בשים ו מוטלת עליה

 3.5.3ברה ראו סעיף לנימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החפעילותה של החברה. 

 להלן. 

ין אישי בהצעה עני שיש לו ו/או נושא משרהכל בעל מניה מהותי מו של ש .3.2.11.17

 זההפרטית ומהות עניין אישי 

עניין אישי בהקצאת  רועי דגני, מר בחברה ודירקטור "למכהן כמנכהשליטה ה בעלל

תו באמצעות חברת הניהול שבבעלו וות המוצעות, שכן הללו מוקצות בעבורהאופצי

 . המלאה

 לביצוע ההקצאהתנאים שורים נדרשים ואי .3.2.11.18

כפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי נה בצעות הית האופציות המוהקצא

את הקצאת האופציות  ון זהלדוח זימ אםתתכנס בהתחברה אשר ות של ההמני

ור הבורסה לרישום למסחר של מניות המימוש המוצעות וכן בכפוף לאישכאמור, 

לחתימה על הסכם  ההקצאהבנוסף, כפופה  מסגרת ההקצאה.ב חברת הניהולל

  ן החברה.לבי הניהול חברתענקה בין ההה

 ברהניות בחלבין בעלי מ הניצעהסכמים בין  .3.2.11.19

 מועד פרסום דוח זה, לא קיימים הסכמים, בין בכתבה, נכון לברידיעת הח למיטב

בעל מניות  לבין מר דגני ו/או חברת הניהול שבבעלותו המלאהובין בעל פה בין 

ים, אחר לבין ולחברת הניהבין הת ערך של החברה או ניירו ברה ו/או מחזיקבח

 בחברה. ה ויות הצבעבנוגע לזכרך, או בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ע
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 ירוט מניעה או הגבלהפ .3.2.11.20

 נה למסחר בבורסה.האופציות המוצעות לא תירשמ .3.2.11.20.1

 קשור באופציותבכל ה חברת הניהולהאופציות המוצעות או זכויות  .3.2.11.20.2

רה, להעבניתנות אם לאו, אינן  ה תשלום בגינן וביןאם נעשהמוצעות, בין 

ן נתבגינן להיכל זכות  עבוד אולהמחאה, לערבון, לעיקול, למשכון, לש

ה, לפני שי, למעט העברה על פי דיני הירושה או מכוח צוואלצד שלי

לכללי מס הכנסה )הקלות מס  7ששולם המס החל כאמור בכלל 

רש , ולמעט כאמור במפו2003-געובדים(, התשס"הקצאת מניות לב

 וללמימוש המניות הינן ש הניצעכל זכויות  עהניצשך חיי בתכנית, ובמ

 .בלבד

ראות חוק ניירות ולתקנות ניירות ערך בהתאם להו, אמור לעילבנוסף ל .3.2.11.20.3

, תחולנה על 2000-ג לחוק( התש"ס15א עד 15יין סעיפים )פרטים לענ

כאשר ההקצאה  מימוש,זרת של מניות הת על מכירה חוהניצע מגבלו

 -התשכ"ח ( לחוק ניירות ערך1א)א()15ף לפי סעיתיחשב כהקצאה  לניצע

 "(.ת ערךחוק ניירו"להלן: ) 1968

 ההון המונפק וניירות הערך של החברה ון הרשום,הה .3.2.11.21

 -ש"ח מחולק ל 200,000,000דוח זה, ההון הרשום של החברה הינו  נכון למועד

 -ב משל החברה מורכ ההון המונפק והנפרע .ע.נ.ות רגילות ללא מני 200,000,000

. לאלות בדילול מות רגימני ,900,63026395-מניות רגילות ללא דילול, ו 570,11080,

מניות  80,110,570 -ההקצאה, ההון המונפק והנפרע של החברה יורכב מ לאחר

  9לא.ילות בדילול ממניות רג ,90063576396, -רגילות ללא דילול, ו

שואת אה נוע ההקצשום של החברה לשם ביציות בהונה הרקיימות די מנאי לכך, 

  10דוח זימון זה.

  פרטים נוספים .3.3

 . לפרטים אודותליטה בחברה, מר רועי דגניהש עלכ"ל, דירקטור ובמנ והינ צעהני .3.3.1

נות, ראו המקצועי בחמש השנים האחרו ווניסיונ ו, הישגיו, מומחיותו, כישוריוהשכלת

ו גדרתין", כה"צד מעונ ואינ הניהולחברת חברה, המיטב ידיעת ה. ללדוח זה 'א נספח

 ( לחוק החברות.5)270בסעיף 

אמצעות חברת הניהול בבעלותו )ב נידג שישולמו למר ליםר התגמולפרטים בדב .3.3.2

חודשים לפי התוספת  12של ת לחברה(, על פני תקופה של המלאה( )במונחי עלו

  .לדוח זה 'גנספח ראו תיים ומיידיים ות דוחות תקופהשישית לתקנ

להסכם הניהול ממדיניות  ןניםנאים בעדכול התחריגה שבלה המפרטת את אופן הטל .3.3.3

  . וח זהלד נספח ד'ראו חברה, ול של ההתגמ

                                                      
 (.090121-01-2021)אסמכתא מס':  2021באוקטובר  20הפרטית מיום  לקחת בחשבון את ההקצאה הינו מבלייצוין כי הנתון  9

  ציות הקיימות נכון למועד דוח זימון זה.לוא האופבדים וכן מהעו אופציות ת,ות המוצעובהנחה של מימוש האופצי 10
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 התגמול שיעור הרכיבים המשתנים ההוניים מסך רכיבי .3.3.4

מר הכהונה של שיעור הרכיבים המשתנים ההוניים מסך רכיבי התגמול בתנאי  .3.3.4.1

 . 42%-הינו כבחברה  דגני

 1:1ל הרכיב הקבוע הינו ל מודגני א כיב המשתנה המקסימלי למרחס בין הרהי .3.3.4.2

ובהנחה של מתן המענק  3.2.11.3 י כמפורט בסעיףהמענק החד פעמ)כולל את 

 לעיל(. 3.2.11.4החד פעמי כמפורט בסעיף 

הממוצעת  עלות השכרו דגני מרעלות השכר המקסימאלית הכוללת להיחס שבין  .3.3.4.3

  )בהתאמה(. .5:14-ו 4:1 חברה הינובונית והחצי

 ליטה בשנתיים האחרונותהשחברה לבעל ין הב דומות אותעסק .3.4

שעל סדר  1.11)נושא לאישור האסיפה הכללית  אתבמומסוג העסקה הקאות סלא קיימות ע

וקף ן עדיין בתשנחתמו בשנתיים האחרונות שקדמו למועד אישור הדירקטוריון, או שה( היום

או שלבעל  ,וביאו קרו חברהלבין בעל השליטה ב בין החברה ר הדירקטוריון,במועד אישו

יות לא רשומות של החברה צופהקצאת א( 1: )למעט היה עניין אישי בהן וליטה או קרוביהש

למניות רגילות ללא ע.נ. של החברה שאושרו על ידי האסיפה  למר דגני הניתנות למימוש

י ה בהסכם למתן שירותקשרות החברהת( 2; )2020ץ מרמחודש זימון התאם לדוח הכללית בה

כללית בהתאם לדוח ה האסיפהעל ידי  הכפי שאושר מר דגניבשליטתו של  חברההול עם ני

ות שהוקצו למר רועי דגני )באמצעות עדכון אופן מימוש אופצי( 3; )2020מרץ מ מחודשמון יזה

מש את וסף לאפשרות למג, באופן בו בנסגרת המיזוחברת ניהול בבעלותו המלאה(, במ

(, תהיה למר דגני Cashless Exerciseש נטו )מימול בסיס ני עציות שהוקצו למר דגהאופ

 ו הבלעדי, לממש את האופציות )במועד הבשלתן( במחירתדעות, בהתאם לשיקול רהאפש

  .2020, בהתאם לדוח הזימון מחודש יולי מימוש שישולם לחברה במזומן

 יוםשעל סדר ה .1.7-111נושאים ור ירקטוריון לאישעדת התגמול והדנימוקי ו .3.5

  סדר היום לשע 1.7-1.9נושאים רקטוריון לאישור התגמול והדי ועדתנימוקי 

תו של מר רונן תנאי כהונתו והעסקול ודירקטוריון החברה אישרו את מתגה ועדת

דירקטורים ר ושיפוי לוכן מתן כתבי פטו בחברהבלתי תלוי אביאני כדירקטור 

 דלהלן:ן הטעמים כ, מוניים בחברההחיצ

עדת התגמול ואושרו בותלוי בחברה  דירקטור בלתיני כמר אביאשל  תנאי כהונתו .3.5.1.1

באוקטובר  4ישיבת הדירקטוריון מיום וב 2021 ברמפטבס 29החברה מיום  לש

תו , ומובאים לאישור אסיפה כללית זו ביחס לתקופה שממועד תחילת כהונ2021

 (.2021קטובר באו 4ר בחברה )כדירקטו

טיבים לעומת אינם מבחברה לוי בלתי ת קטורשל מר אביאני כדיר כהונתונאי ת .3.5.1.2

 רה.בבחים שסיימו כהונתם רדירקטותנאי הכהונה של 

 מר אביאניהכהונה המוצעים ללהערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, תנאי  .3.5.1.3

 ור בחברה.כדירקט וותתואמים את תחומי אחריוהוגנים, סבירים 
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מול שנתי וגול הה אישרו את מתן הגמוריון החברהתגמול ודירקט ועדת .3.5.1.4

 י. וראגמול סביר, הוגן וה, שכן להערכתם למר רונן אביאנייבה ההשתתפות ביש

מר ליסת ביטוח האחריות כתב ההתחייבות לשיפוי, כתב פטור מאחריות ופול .3.5.1.5

החברות, חוק  בהתאם לחוקהינם  לדירקטורים החיצוניים בחברהואביאני 

 ה.החברמדיניות התגמול של ון החברה ויירות ערך, תקננ

 וניים בחברהצלדירקטורים החיומר אביאני להביטוח פוי, הפטור והשי תנאי .3.5.1.6

 ם לגבי כל נושאי המשרה בחברה. יזההינם 

וי, פטור מאחריות ופוליסת ביטוח אחריות הינן הגנות כתב התחייבות לשיפ .3.5.1.7

נת לאפשר ר חיוניות על מיות בישראל, אשברות ציבורמקובלת בקרב ח

, תוך הקטנת מידת לטובת החברה שיותול בחופלפע דירקטורים של החברהל

במידה ותיפול שגגה תחת ידם, תוענק  גםם ותוך ידיעה, כי ההחשיפה האישית של

 בכפוף למגבלות הדין.להם הגנה, הכל 

ועדת  ועים, אשר לדעתו בגין אירהיקף ההתחייבות לשיפוי על פי כתב השיפוי הינ .3.5.1.8

כן סך ברה בפועל, ות החר פעילולאו החברה ניתן לצפותם דירקטוריוןהתגמול ו

 ביר בנסיבות העניין.סו חייבות לשיפוי הינתהשיפוי המרבי כמפורט בכתב הה

מאחריות, עשויה החברה לחסוך בעלויות במתן התחייבות לשיפוי ופטור  .3.5.1.9

 האחריות לנושאיין הרחבת גבול ת ביטוח בגהכספיות הכרוכות בתשלום לחבר

 משרה.

יה עקב הפרת חובת מאחריותו כלפטור אש דירקר מררה אינה רשאית לפטוהחב .3.5.1.10

קה שלבעל השליטה או לנושא סע בקשר עם החלטה או והזהירות בחלוקה א

רה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור( יש בה עניין משרה בחברה )גם נושא מש

 אישי. 

י אינה מהווה פטור ושיפותבי התחייבות לבעו כי הענקת כת התגמול קחברי ועד .3.5.1.11

קיים חשש סביר שקיומם של כתבי  חברות וכי לאוק הדרתה בחכהג חלוקה

ם, ימנע מהחברה את היכולת לעמוד בחבויותיה מעצייבות לשיפוי, לכשחההת

 .ת ו/או הצפויותהקיימו

  ן דייןמר אריאל בנימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור המענק ל .3.5.2

סיונו , ניתרומתו ותו,הינם בדעה כי מעורביון החברה תגמול ודירקטורועדת ה .3.5.2.1

לחברה  הרמן שביצעה החברה, תוותו של מר בן דיין להשלמת גיוסי ההוהתנהל

אסטרטגית של החברה. ולמקורות ההון שלה ובהתאם למימוש התכנית ה

טרטגיים תרמה משקיעים אסתרומתו של מר בן דיין בקידום גיוסי ההון מול 

 ון.השלמת גיוסי ההל

ר למר בן דיין המשקיעים, אשכות יון, איקטורועדת התגמול והדיר להערכת .3.5.2.2

וטנציאל הטמון בפעילותה פב מעיד על הבעת אמון הייתה תרומה בגיוסם,

 ה.הנוכחית והעתידית של החבר
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 ביצוע מספרגיוסי ההון חיזקו את האיתנות הכלכלית של החברה, סייעו לחברה ב .3.5.2.3

ת העסקיו ותיהלקידום ופיתוח תכניייע בהמשך ואף צפויים לס עסקאות רכישה,

 החברה. של

וההעסקה  הונבשים לב לתנאי הכה כת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה,להער .3.5.2.4

ראוי בנסיבות העניין והולם את תרומתו של מר בן דיין, המענק הינו הוגן, סביר ו

 ביחס למקובל.ההון וכן  של מר בן דיין להצלחת גיוסי

יין הינו בן דנק למר המע חברה התחשבו בכך כירקטוריון העדת התגמול ודיו .3.5.2.5

לת בנסיבות בקוזו הינה סבירה ומ היגה ממדיניות התגמול ומצאו כי חריגבחר

דיין. על אף האמור, ועדת התגמול העניין לאור תרומתו המיוחדת של מר בן 

ל מר דיין תוך תנאי כהונתו ש ואת מכלול ודירקטוריון החברה בחנו את המענק

מול בהתאם במדיניות התגיחס בה להתישחו בין היתר, לענייניםהתייחסות, 

חוק החברות והוראות הדין, לה ב' לתוספת הראשונ-וב' ולחלקים א' 267לסעיף 

 ראוי וסביר בנסיבות העניין. והגיעו למסקנה כי המענק

הסכם שירותי  ןעדכוות החברה בהתקשרישור נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לא .3.5.3

 הניהול

ניהול נקבעה במסגרת סכם שירותי הלה ןט בעדכומפורורה לחברת הניהול כהתמ .3.5.3.1

החברה והינה בהתחשב בכלל התגמול  ןביבין חברת הניהול ל משא ומתן שנערך

 להסכם הניהול. והעדכון תאם להסכם הניהול הקיים לחברת הניהול בה

רה טוריון החבת התגמול ודירקול הוצגו לוועדחברת הניה תנאי ההתקשרות עם .3.5.3.2

ים בנושא, ונעזרה בעבודה של מה מספר דיונקיי התגמול ועדתואושרו על ידם. 

נת התגמול המוצע לחברת הניהול, בהתחשב בעדכון יבחצוני ובלתי תלוי לייועץ ח

רת צע לחברת הניהול. במסגרת זו, בחן היועץ הבלתי תלוי את התמורה לחבהמו

אי לנושם הניהול( בהשוואה המוצע להסכהקיים והעדכון )בהסכם הניהול הניהול 

בענפי פעילות ות הפועלות בענפי הפעילות של החברה ונטיים בחברורלו משרה

ל החברה. ועדת כן ביחס לחברות עם אופי והיקף פעילות דומה לאלה שום דומי

, הינו סביר ברת הניהולהתגמול ודירקטוריון החברה מצאו כי התגמול המוצע לח

נכ"ל החברה י כממר דגנ ו שלבקנה אחד עם תפקיד ניין ועולהוגן בנסיבות העוה

יו וניסיונו של מר גיששכלתו, כישוריו, הההאחריות המוטלת עליו וכן בשים לב לו

כמו כן, סברו חברי ועדת התגמול דגני בתחום פעילותה של החברה. 

 ת של החברה.וצאותיה העסקיושמעותית בתוהדירקטוריון כי למר דגני תרומה מ

חברת הניהול ק החד פעמי להמענים, כי סבורודירקטוריון החברה דת התגמול וע .3.5.3.3

מתייחס לפעולות משמעותיות  ,ל(עדכון להסכם הניהוב)כמוצע  2020בגין שנת 

והינו סביר  2020ת ותהליכים מהותיים לחברה בשנת בחברה בהובלה של עסקאו

החברה עם  ות ההתקשרות שליתר בהתחשב בעלניין בין הוהוגן בנסיבות הע

וחד במקרה של חתימת ק חד פעמי מימענ בנוסף, .2020חברת הניהול בשנת 

לת בה, בתנאים שנקבעו בעדכון עפוחדשה שהחברה טרם  העסקה במדינה זר

עולה בקנה אחד עם תפקידיו והיקף אחריותו של מר דגני  המוצע להסכם הניהול,



 

24 

 

חד עם קידום ולה בקנה איבות העניין ועוהינו סביר בנסויה לחברה ותרומתו הצפ

 בודה שלה.ת העה ותכניהחברמטרות 

ופציות א)הכי התגמול ההוני  םרי ועדת התגמול והדירקטוריון סבוריחב .3.5.3.4

ביר, הוגן וראוי. ועדת התגמול המוקצות למר דגני באמצעות חברת הניהול(, ס

יר בין היתר ההוני הינו סב טבה בתגמולודירקטוריון החברה מצאו כי שווי הה

מימוש נקבע ר, כי מחיר היובהוקצות. ת המימוש שנקבע לאופציוור מחיר המלא

ה ולפיה מחיר המימוש רחביניות התגמול של הדבהתאם לנוסחה הקבועה במ

ימי המסחר שקדמו למועד ההענקה או  60-ביקבע לפי מחיר המניה הממוצע 

של גנים המוסמכים לת ההחלטה באורם למועד קבמחיר מניית החברה ביום שקד

חברת הניהול, ועדת ת האופציות להקצאהנוגע לבכל לפי הגבוה. בנוסף, החברה, 

מחיר המימוש יתווסף שיעור נוסף של לי ון החברה החליטו כיהתגמול ודירקטור

ול ודירקטוריון החברה בדעה כי אינטרס חברת הניהול תואם . ועדת התגמ25%

מר את ל ההוני משם כי מתן התגמומניותיה וסבוריברה ובעלי לזה של הח

ברה, לתקופה ארוכת טווח. כמו כדמות מפתח בח גני,עם מר דה התקשרות החבר

ן החברה סבורים כי האופציות המוקצות לחברת וטורידת התגמול ודירקוע כן,

, אשר הבשלתן נקבעה על שתי מנות המותנות בעמידת חברת הניהול הניהול

ויעד רווחיות  לית חיובית, רווחיות תפעושל יעד הכנסות ים מצטבריםבתנא

על  ניםם הניהול נקבעה על תקופה של שש שעו בעדכון להסכשנקבת, כפי ליתפעו

 אותה את יעדי החברה ותכניות העבודה של בטווח הקצרנורה מנת לשקף בצ

ל והארוך והינו מצטבר ועובר לשנים הבאות. בהתאם, לעמדת ועדת התגמו

ול ידחיובית )במקביל לג ות תפעוליתת יעד של רווחייון החברה, הצבודירקטור

ניצבים בפני ם הרווחיות התפעולית( תואמים לאתגריהחברה ושיפור הסות בהכנ

במטרות ארוכות ון לעת הזו. בנוסף, היעדים בתגמול ההוני מתחשבים כרה נהחב

שלת מלוא כתנאי להב טווח של החברה לגידול ברווחיות התפעולית משנה לשנה

חברה ון הירקטוריודהתאם, ועדת התגמול הניהול. ב האופציות לחברתכמות 

 רה(.בל החאותיה הכספיות שתוצכי מדובר במנגנון מתמרץ לשיפור  הינם בדעה

נגנון המענק בהסכם הניהול ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים, כי מ .3.5.3.5

נה ים מדידים ומותס על פרמטרהקיים )אשר ימשיך לעמוד בתוקפו(, המבוס

ם את תוצאותיה לקד מר דגנית ראוי ונועד לתמרץ אינו סביר ובתנאי סף, ה

מדיניות ארוכת  ידוםטווח ומתאים לק וכתהעסקיות של החברה, הכל בראייה אר

 הטווח של החברה ויעדיה.

ל ודירקטוריון החברה סבורים כי תמהיל מרכיבי התגמול השונים ועדת התגמו .3.5.3.6

על חברות ההשוואה ר הנתונים ת בין היתר לאוף יחס סביר וזאוהוגן ומשקראוי 

 התקבלו מהיועץ הבלתי תלוי.מקבילים בהן, שרה השאי המשנוו

להסכם הניהול הינו העדכון ה התחשבו בכך כי רהחב מול ודירקטוריוןהתגועדת  .3.5.3.7

ממדיניות התגמול ומצאו כי חריגה זו הינה סבירה ומקובלת בנסיבות  בחריגה

ש יות של החברה ומימואותיה העסקרת הניהול לתוצר התרומה של חבהעניין לאו

רה בחנו את החבהאמור, ועדת התגמול ודירקטוריון דה שלה. על אף העבותכניות 
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להתייחס הניהול תוך התייחסות, בין היתר, לעניינים שחובה  םהסכ תנאי

 פת הראשונהב' לתוס-ב' ולחלקים א' ו267במדיניות התגמול בהתאם לסעיף 

ם ביריויים וסראנה כי תנאי התגמול הגיעו למסקהוראות הדין, ולחוק החברות ו

קידיו פוע תדגני לצורך ביצ מר ין ותואמים את הידע והכישורים שלבנסיבות העני

 בחברה.

כי התמורה הינה הוגנת וסבירה, וכל  ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מצאו .3.5.3.8

רווחיותה  ודלה של החברה,ב ב: )א( גזאת בהתחשב באמור לעיל ובהתחש

חברה ויעדיה; וכת הטווח של הה ארמדיניות( והיקף פעילותה; )ב יה, אופייההצפו

ודירקטוריון החברה, באמצעות  גמולגו בפני ועדת התהוצ)ג) נתוני השוואה ש

לתי תלוי, הבוחן את התמורה בהשוואה לנושאי משרה עבודת יועץ חיצוני וב

יהולו ני, אופי נפקידו של מר דג)ד( ת -אמור; וההשוואה כ רלוונטיים בחברות

 רה. לחב ייחודיתה ותרומתו שהינ

סעיף  ראותחרותי בהתאם להוך תהתגמול בחנו את הצורך בקיום הלי חברי ועדת .3.5.3.9

תחרותי שכן בחינת ההתקשרות ב לחוק החברות, ומצאו כי אין מקום להליך 117

ההתקשרות  פתח בחברה, וכיהינו איש מנעשית על בסיס פרסונאלי, שכן מר דגני 

ל כישוריו נכ"ל( מבוססת עתי מני שירודג)במסגרתה ייתן מר  ברת הניהולעם ח

ילות החברה. כמו כן, ועדת עום פבמשך השנים בתח צברשל מר דגני והניסיון ש

רה ציינו כי עזיבתו של מר דגני עלולה לפגוע מהותית התגמול ודירקטוריון החב

  בשנים הקרובות.ובפיתוחה  בפעילות החברה

חברת הניהול עם  התקשרותה ודירקטוריון החברה עדת התגמוללעמדת חברי ו .3.5.3.10

ש סביר שין חבחוק החברות, ואתה נה משום עסקה הכוללת חלוקה כהגדראי

יה הקיימות והצפויות, בהגיע שתמנע מהחברה את היכולת לעמוד בהתחייבויות

 מועד קיומן. 

למר דגני  ביטוח האחריות אחריות ופוליסתכתב פטור מכתב ההתחייבות לשיפוי,  .3.5.3.11

ק ניירות ערך, תקנון חוק החברות, חואם לינם בהתה מתוקף הסכם הניהול,

 ה. התגמול של החבר יותהחברה ומדינ

 אי המשרה בחברה. נאי השיפוי, הפטור והביטוח הינם זהים לגבי כל נושת .3.5.3.12

הינן הגנות וח אחריות כתב התחייבות לשיפוי, פטור מאחריות ופוליסת ביט .3.5.3.13

ר לאפשעל מנת ת בישראל, אשר חיוניוציבוריות  בלת בקרב חברותמקו

ת , תוך הקטנת מידברהל החברה לפעול בחופשיות לטובת החלדירקטורים ש

שגגה תחת ידם, תוענק יפה האישית שלהם ותוך ידיעה, כי גם במידה ותיפול שהח

 להם הגנה, הכל בכפוף למגבלות הדין.

, אשר לדעת ועדת ין אירועיםהשיפוי הינו בגפוי על פי כתב חייבות לשיהיקף ההת .3.5.3.14

כן סך , ולצפותם לאור פעילות החברה בפועל יון החברה ניתןקטורול ודירגמהת

 עניין.מפורט בכתב ההתחייבות לשיפוי הינו סביר בנסיבות הכרבי השיפוי המ
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עלויות במתן התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות, עשויה החברה לחסוך ב .3.5.3.15

ושאי לנרחבת גבול האחריות טוח בגין התשלום לחברת ביפיות הכרוכות בהכס

 רה.מש

ת יה עקב הפרת חובכלפית לפטור מראש דירקטור מאחריותו החברה אינה רשא .3.5.3.16

טה או לנושא ירות בחלוקה או בקשר עם החלטה או עסקה שלבעל השליההז

בה עניין הפטור( יש משרה בחברה )גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב 

  אישי.

ה יפוי אינה מהוור ושות לפטויבכי הענקת כתבי התחיגמול קבעו חברי ועדת הת .3.5.3.17

ם של כתבי משקיוקיים חשש סביר  לא חלוקה כהגדרתה בחוק החברות וכי

ה את היכולת לעמוד בחבויותיה ההתחייבות לשיפוי, לכשעצמם, ימנע מהחבר

 הקיימות ו/או הצפויות.

 .111ישי בנושא העניין הא ומהות טה בחברההמקנות לו שלי הזכויות, השם בעל השליט .3.6

  דר היוםס שעל

 רטיםשליטה בחברה. לפל הה, רואה החברה במר רועי דגני כבעון למועד דוח זנכ .3.6.1

-2021-01:מס' )אסמכתא 2021 באוקטובר 7יום שפורסם בדיווח מיידי  אונוספים, ר

084979 .) 

שכן ום, שעל סדר הי 1.11ן אישי בנושא חברה, עניילמר רועי דגני, בעל השליטה ב .3.6.2

 . המלאה בעלותוה בנו באמצעות חברר היא לאישוובכון הסכם הניהול המעד

 ים שעל סדר היום ומהות עניינם זהאבנושבעלי ענין אישי ים שמות הדירקטור .3.7

אישור שעל סדר היום, שכן  1.10אל בן דיין עניין אישי בנושא ארימר לדירקטור  .3.7.1

   בעבורו. ור מובא לאיש המענק

הסכם עדכון ום, שכן ר הישעל סד 1.11ניין אישי בנושא ע, עי דגנירומר  דירקטורל .3.7.2

 .אהלהמ ובעלותחברה בעות אמצהמובא לאישור הינו בהניהול 

ל ודירקטוריון החברה ועניין אישי ת התגמוושמות הדירקטורים שהשתתפו בישיבות ועד .3.8

 באישור הנושאים שעל סדר היום

 2021בספטמבר  29-ו 2021ביולי  13 בתאריכיםו שנערכת התגמול ות ועדושיבבי .3.8.1

מר ו נען הלרן כעופר אלשיך, גב' מירב בלקמן: מר ועדת התגמול כדברי שתתפו חה

 ידמן.רעד פאבי

, 2021באוקטובר  20-ו 2021ר באוקטוב 14מהתאריכים ת התגמול ות ועדובישיב .3.8.2

כנען הלר ומר , גב' מירב בן עופר אלשיךהשתתפו חברי ועדת התגמול כדלקמן: מר 

 .ונן אביאניר

השתתפו חברי ועדת הביקורת, , 2021אוקטובר ב 20ת מיום ורבישיבת ועדת הביק .3.8.3

 .ירב בן כנען הלר ומר רונן אביאנימגב' עופר אלשיך, מר ן: כדלקמ
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השתתפו חברי  2021באוקטובר  20ביום  השנערכיון החברה בישיבת דירקטור .3.8.4

מר רונן , דיין ר אריאל בןמ, ר רועי דגנימר ציון ספיר, מכדלקמן:  הדירקטוריון

 ב בן כנען הלר.גב' מירואלשיך ופר מר עי, אנאבי

השתתפו חברי  ,2021באוקטובר  21ם שנערכה ביוחברה ן הבישיבת דירקטוריו .3.8.5

מר עופר , מר רונן אביאני, מר אריאל בן דייןמר ציון ספיר, הדירקטוריון כדלקמן: 

 בן כנען הלר.וגב' מירב אלשיך 

 האסיפה ר כינוסנוספים בדבפרטים  –' גלק ח

 ה ה הכללית ומועדאסיפכינוס הם מקו .4

  החברה. במשרדי  004112: בשעה 2021 בדצמבר 20בנובמבר 29 ,'ב תתקיים ביוםהאסיפה הכללית 

 הרוב הנדרש .5

ה המפורטות שעל סדר יומה של האסיפ .1.2-91 בסעיפים חלטותהההנדרש לקבלת רוב ה .5.1

ת ות בעלי המניעה במניין קולוב רגיל בהצבנושא לדיון בלבד(, יהא רוהוא  1.1ושא )נ

  מצביעים.ן מניין קולות הבחשבועים לא יובאו המצביעים באסיפה. קולות הנמנ

, בהתאם לסעיף םסדר היו שעל 1.10בנושא המפורט בסעיף  טהההחל לקבלת נדרשה הרוב .5.2

( 1מאלה: )לות ובלבד כי יתקיים אחד עה במניין קובהצברגיל הינו רוב  )ב( לחוק החברות273

לי בענם לי המניות שאיבעית ייכללו רוב מכלל קולות ללכוב באסיפה המניין קולות הרב

כלל  , המשתתפים בהצבעה; במניןהעסקהאישור בשי בעלי ענין איאו  השליטה בחברה

עניין  על מי שיש לוים; הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנע

( סך קולות המתנגדים 2)ם. בייינויים המחולחוק החברות בש 276ת סעיף אישי תחולנה הוראו

אחוזים מכלל זכויות  (2%) נישל שלא עלה על שיעור ( 1ורים בפסקת )ת האמרב בעלי המניומק

 חברה.ההצבעה ב

)א( 275אם לסעיף בהת ,שעל סדר היום .111בנושא  ותההחלטההחלטה הרוב הנדרש לקבלת  .5.3

( במניין 1מאלה: )ד יתקיים אחכי ובלבד  ן קולותב רגיל בהצבעה במנייהינו רו לחוק החברות,

ם בעלי שליטה שאינמכלל קולות בעלי המניות  ללית ייכללו רובפה הכבאסי קולות הרוב

 המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של העסקה,עניין אישי באישור בחברה או בעלי 

תחולנה שי יש לו עניין איות הנמנעים. על מי שורים לא יובאו בחשבון קולי המניות האמבעל

לות המתנגדים מקרב בעלי ( סך קו2יבים; )המחו נוייםלחוק החברות בשי 276ות סעיף ראהו

( מכלל זכויות ההצבעה 2%על שיעור של שני אחוזים )( לא עלה 1ת האמורים בפסקה )מניוה

 .בחברה

 ה באסיפה הכללית לזכאות להצבעובע המועד הק .6

לחוק  182, בהתאם לסעיף פהסיבאלהצביע ף ועל מניות להשתתקובע לעניין זכאות בהמועד ה .6.1

 "(.המועד הקובע: ")להלן 2021 בנובמבר 1בבורסה שיחול  המסחרבסוף יום  הינו ברות,הח
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-ש"ס, התאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(בהת .6.2

המניות  ביןתה מניה נכללת ה אצל חבר בורסה ואול מניה שלזכותו רשומה מני, בע2000

יפה ימציא לחברה לפחות ניין להצביע באסהמעו ומים,ומות במרשם על שם החברה לרישרשה

בדבר בעלותו במניה  ישור בעלות מאת חבר הבורסהלפני מועד האסיפה, א ( שעות4בע )אר

 במועד הקובע.

אשר לא חייב  ית או באמצעות שלוח,תף באסיפה ולהצביע בה אישיה זכאי להשתל מנכל בע .6.3

תם על ידי יהיה בכתב, ייח הצבעהלוח לבחברה. המסמך שלפיו מתמנה ש ותת בעל מניהיול

הממנה הוא תאגיד חייב המסמך לשאת  כוחו החוקי שנתמנה בכתב ואם י באהממנה או על יד

במשרדי  "(. כתב המינוי יופקדינויכתב המהלן: "ד )לחתימות בהתאם לתקנון אותו תאגי

ככל ) חיתי מועד האסיפה או האסיפה הנדפנל ( שעות48) עים ושמונהבאר החברה לפחות

מינוי גם  י, לפי שיקול דעתו, לקבל כתברשא ור לעיל, יושב ראש האסיפהעל אף האמ .תהא(ש

 לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לראוי, לפי שיקול דעתו.

  ב הצבעה והודעות עמדהה באמצעות כתהצבע .7

 להצביע באמצעות כתב הצבעה ותבעלי המניים האסיפה, רשא של שעל סדר יומה יםושאבנ .7.1

חד . את כתב ההצבעה )ייון בלבד(א לדהוא נוש 1.1)נושא ר היום שעל סד 1.11עד  1.2ם נושאיל

בעה יגיע ההצ החברה באופן שכתבעם המסמכים שיש לצרף אליו( יש להמציא למשרדי 

ן ועד האחרוהמ כינוס האסיפה. ( שעות לפני מועד4) רדי החברה לא יאוחר מארבעלמש

פני מועד האסיפה, היינו עד ימים ל (511) חמישהשרהעאחת להמצאת הודעות עמדה הינו עד 

   . 2021 בדצמבר 15רנובמבב 18ם ליו

 הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית .8

לעיל(, זכאי  6ו בסעיף הקובע )כהגדרתחברה במועד זיק במניות ההמח כל בעל מניות לא רשום .8.1

 דייל ע ת המופעלתכת הצבעה אלקטרוניערהיום באמצעות מ סדרושא שעל להצביע על הנ

 "(.האלקטרונית מערכת ההצבעהן: ")להל votes.isa.gov.ilבכתובת:  ,ת ניירות ערךרשו

כת ההצבעה י הגישה למערפרט בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל מחבר הבורסה את .8.2

מערכת ההצבעות ע בני המופיצבעה תהיה על פי כתב ההצבעה האלקטרוהאלקטרונית. הה

 ת מערכת ההצבעה אלקטרונית עד למועד נעילתביע באמצעוצלהי ניתן קטרונית. יצוין, כאלה

 . 0086:בשעה  2021ר דצמבבר בנובמב 20 29 יוםרכת האלקטרונית בהמע

  חיתפה נדמנין חוקי ואסי .9

על ידי או יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם יין החוקי נ, המ)הנוכחי( תקנון החברהעל פי  .9.1

( מזכויות ההצבעה 40%אחוזים ) בעיםארב קים לפחותיות המחזילי מנמניות או בע בעל ,שלוח

  שעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.ה( 1/2) , תוך מחציתבחברה

שקבע לתחילת המועד ( השעה מ1/2מחצית )כללית בתום יפה הבאסמנין חוקי אם לא נכח  .9.2

 וזאת, קוםותו מאותה שעה ולאללאותו יום, מים ע יבשבותדחה האסיפה האסיפה הכללית, 

 על כך הודעה נוספת. ר מבלי שתימס

 ניירות ערך רשות סמכות .10
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שאית יום ממועד הגשת דו"ח זה ר 21לתקנות עסקה עם בעל שליטה, בתוך  10 תקנהבהתאם ל .10.1

ד "( להורות לחברה לתת, בתוך מועהרשות)להלן: " ערך או עובד שהסמיכה לכך רשות ניירות

' לדו"ח זה, וכן גנשוא חלק ת וגע להתקשרומסמכים בנעות ו, פירוט, ידיהרשות תקבע, הסברש

 כל הנוגע להתקשרות זו באופן ובמועד שתקבע.זה בו"ח להורות לחברה על תיקון ד

על דחיית מועד האסיפה  לעיל, רשאית הרשות להורותח זה כאמור ן דו"ניתנה הוראה לתיקו .10.2

ועד פרסום ימים ממ 35-ר מקים ולא יאוחימי עס 3ני עבור לפ הכללית למועד שיחול לא

 קון לדו"ח זה.תיה

ברה את התיקון בדרך הקבועה בתקנות ש החתגי נדרשה החברה לתקן דוח זה כאמור לעיל, .10.3

, וכן תפרסם ותיה שאליהם נשלח דו"ח זהכל בעלי מניותו לעסקה עם בעל שליטה, תשלח א

שות בהוראת הרח זה ע תיקון לדו"ת, העובדה כי בוצללימודעה שבה יפורטו מועד האסיפה הכ

 יקון, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת.התועיקרי 

 .ית מועד האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראהדחי בדברניתנה הוראה  .10.4

 מסמכיםיון בע .11

המוצעות ות שאים שעל סדר היום ובכל מסמך אחר הנוגע להחלטלעיין בנוסח המלא של הנו ניתן

התנופה החברה, במשרדי החברה ברחוב ן י דירקטוריוהוצגו בפנאשר  לרבות מסמכיםבאסיפה, 

 072-2608093' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון ה-א'מים , בי, פתח תקווה2

 ת )אם תהיה(.ס האסיפה או האסיפה הנדחילמועד כינו את עדוז

 רדממשרוזנברג ותום  ייבת יונעילי, גינדי יהודההינם עוה"ד זה נציגי החברה לעניין טיפול בדוח 

-03, פקס: 03 -7540000ביב, טל': תל א, 2 , השלושה360מ. פירון ושות', עורכי דין, מגדל אדגר 

7540011.  

 

 

 בכבוד רב,

בע"מדרום אירו קבוצת  

ומנכ"ל רועי דגני, דירקטור"י מר ע  
 יםכספ, סמנכ"ל לירן קוטסומר              
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 נספח א'

 ר שום מובאת לאיים שכהונתרקטורח הצהרות הדינוס

 ]נוסח ההצהרות מצורף בנפרד[
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 'בח נספ

 ומיידים  ית לתקנות דוחות תקופתייםהתוספת השישלפי  חודשים 12פרטים אודות תנאי התגמול של מר בן דיין לתקופה של 

 :כמפורט בדוח זה לעיל )באלפי ש"ח( חודשים 12של ה פני תקופ על בן דיין אריאלדירקטור, מר התגמול שישולם ל גיןטבלה המפרטת את העלות לחברה ב להלן

 

 תגמולים אחרים (1תגמולים בעבור שירותים ) התגמוליםקבל טי מפר

 סה"כ
 תפקיד שם

היקף 
 משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
התאגיד 
)בדילול 

 מלא(

  מענק  שכר

תשלום 
מבוסס 
 מניות  

י דמ
 ניהול

 עמלה ץדמי ייעו
 גמול /אחר

  דירקטורים
 ריבית

 דמי
 כירותש

 אחר

אריאל בן 
 דיין

 272 - - - 30 - - - 92 150 - 1.7% ל.ר. דירקטור

 

  הערות:

 . ידסכום התגמול הינו במונחי עלות לתאג .1
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 'גנספח 

 ידים תקופתיים ומיית לתקנות דוחות שישחודשים לפי התוספת ה 12לתקופה של  ל של הניצעפרטים אודות תנאי התגמו

)בהנחה של אישור  כמפורט בדוח זה לעיל )באלפי ש"ח( חודשים 12 ה שלתקופפני  על דגנילמר  התגמולים שישולמו בגיןלחברה עלות ה ה המפרטת אתטבל להלן

 :(על סדר היוםש 1.11.6ד ע 1.11.1ים אנוש

 

 אחריםתגמולים  (1תים )ירותגמולים בעבור ש פרטי מקבל התגמולים

 "כסה
 תפקיד שם

היקף 
 משרה

שיעור 
החזקה 

ן ובה
התאגיד 
)בדילול 

 מלא(

  נק מע שכר

תשלום 
מבוסס 

  מניות
(2) *(*) 

דמי 
 ניהול

 עמלה דמי ייעוץ
 גמול /אחר

  םדירקטורי
 יביתר

דמי 
 ותשכיר

 אחר

 דגני עירו
)באמצעות 

ה חבר
 עלותו(בב

 "למנכ
 החברה

 ודירקטור
100% 35.97% - 250 *(*)* 538773 696744 - - 

- 
 

- - - 1,4847311, 

 

  ה. ון אסיפה כללית זצאת האופציות כמפורט בדוח זימוף לאישור הק)*( בכפ

  הערות:

 סכום התגמול הינו במונחי עלות לתאגיד;  .1

  ים.יות בחלוקה לינארית על פני תקופת הבשלה של שש שנפצם ההוצאה השנתית של האוייצג את סכומ ברה,להערכת הח .2

 .(בהתאמה, ש"חאלפי  635-ו ש"חאלפי  102) כמפורט לעילהענקה המוצעת דמות ובגין הוניות קולל את ההוצאה בגין הענקות הו( הסכום כ*)* 

 .2020נת בש ייזום והובלה של עסקאות ותהליכים מהותיים לחברה ורוזאת לא 2020שנת בגין  אלפי ש"ח 250 ך שלסבלחברת הניהול חד פעמי מענק  אישור*( *)*

 יהול עשויה להיות זכאית לו במהלך תקופתאשר חברת הנ"ח ש אלפי 500בסך של  מיוחדד פעמי למענק מענק חתייחסות ה לעיל אינה כוללת הכי הטבל הר,יוב

  .כמפורט לעיל המדינה באותה דולר מיליון 3-מ פוחתת שאינה בעסקהו דשהח זרה טוריהרילט החדירההסכם, וזאת במועד 
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 'ח דנספ

  היום סדר שעל 1.10-1.11 שאיםלנו בנוגע רההחב של להתגמו ממדיניות יגהחר עם שרקב השוואה טבלת

 

 סדר שעל 1.11 נושא

 היום

התנאים בהסכם הניהול  רכיב התגמול

 הקיים

 םלהסכהתנאים בעדכון 

 הניהול

רלבנטית ראה הההו

 גמול במדיניות הת

האם מתקיימת חריגה 

 ממדיניות התגמול? 

ני, מנכ"ל דג רועי

ניהול ות חברת מצע)בא

 ה(בבעלותו המלא

אלפי ש"ח )משקף  58 62 ש"חאלפי  42 ניהול חודשייםדמי 

 47-שכר ברוטו בסך של כ

 אלפי ש"ח( 44

אלפי ש"ח בתוספת  42

מע"מ כדין )ככל 

 י(טשרלוונ

 ןכ

נתי לחברת נק שמע

 הניהול

ללא שינוי. לפרטים ראו 

 לעיל. 3.2.7סעיף 

ו רא לפרטים ללא שינוי.

 לעיל. 3.2.11.2סעיף 

 6.10פרטים ראו סעיף ל

 במדיניות התגמול

 לא

ענק חד פעמי לחברת מ

 הניהול

לפרטים ראו סעיף  לא קיים.

 לעיל. 3.2.11.3

 כן לא קיים.

מענק חד פעמי מיוחד 

 ניהולרת הבלח

עיף לפרטים ראו ס יים.לא ק

 לעיל. 3.2.11.4

 כן לא קיים.

 3,319,787של  הקצאה תגמול הוני

נות הניתאופציות 

מוש למניות החברה למי

לעיל(  3.1.4או סעיף )ר

רת הניהול במסגרת בלח

עסקת המיזוג עם 

 אירודרום.

 1,500,000הקצאה של 

אופציות הניתנות 

למימוש למניות החברה 

 3.2.11.7.1ף סעי ו)רא

יהול לעיל( לחברת הנ

העדכון במסגרת 

להסכם  ניםהעדכו

 הניהול.

ר עם לא קיים למעט בקש

רת אופציות לחב צאתהק

 מסגרת עסקתניהול בה

 המיזוג. 

 כן

 שעל סדר 1.10נושא 

 היום

 של הכהונה תנאי התגמול רכיב

 הדירקטור

 במדיניות ההוראה -

 התגמול

 חריגה מתקיימת האם

 התגמול תממדיניו
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לפרטים ראו סעיפים  פעמימענק חד  ל בן דייןריאא

במדיניות  6.17-6.15

 התגמול

 כן .לא קיים -



 

 

 בע"מ קבוצת אירודרום

 "החברה"(להלן: ) 

 2021 ,בדצמבר 13קטוברבאו 24

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

 חלק ראשון

 בע"מ. קבוצת אירודרום: שם החברה .1

  המועד והמקום לכינוסה סוג האסיפה הכללית, .2

 "(.האסיפה)להלן: "ל החברה שאסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות 

במשרדי החברה , 001412: בשעה, 2021 בדצמבר 20בנובמבר 29, ב'ביום האסיפה תתכנס 
 "(.משרדי החברה)להלן: "( 2תקווה )קומה -, פתח2ברח' התנופה 

 ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה הםלגבי שעל סדר היום אשר יםפירוט הנושא .3

ולתקופה שעד האסיפה  2021של החברה לשנת  רקבהמח ה"רו מינוי מחדש של משרד .3.1

 ;אה של בעלי המניות של החברההשנתית הב

יר המכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה עד לאשר את חידוש מינוי של מר ציון ספ .3.2

 ;תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

רקטור בה, ידכלאשר את חידוש מינויו של מר רועי דגני המכהן כמנכ"ל החברה ו .3.3

 ;בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה כדירקטור

בן דיין כדירקטור בחברה עד תום האסיפה לאשר את חידוש מינויו של מר אריאל  .3.4

  ;השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

 םלאשר את חידוש מינויו של מר רונן אביאני כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד תו .3.5

 ;בעלי המניות של החברה לשהאסיפה השנתית הבאה 

רה, כאמור בכפוף לאישור חידוש מינויו של מר רונן אביאני כדירקטור בלתי תלוי בחב .3.6

 לעיל, מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו כדלקמן: 3.5בסעיף 

ברות בתקנות הח 'מזערי'בגובה הסכום ההשתתפות לישיבה  גמולי ותגמול שנת .3.6.1

תקנות )להלן: " 2000-התש"סר חיצוני( וטהוצאות לדירקגמול ו רים בדב)כלל

  שתהא מעת לעת., בהתאם לדרגתה של החברה, כפי "(הגמול

ם וסחים המקובליבהתאם לתנאים ולנ ינאאבימר ללשיפוי  התחייבות כתב הענקת .3.6.2

 ת. ת לעחברה וכפי שיהיו מעב

המקובלים  םילתנאים ולנוסחאם בהת ינאאבי רמלטור מאחריות פ הענקת כתב .3.6.3

 ת לעת. שיהיו מע ירה וכפבחב

בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של  י,אנמר אבי לש והכללת .3.6.4

 לתנאים ולנוסחים המקובלים וכפי שיהיו מעת לעת.החברה בהתאם 

 לאשר לדירקטור החיצוני, מר עופר אלשיך את תנאי הכהונה והעסקה כדלקמן: .3.7

בהתאם  ופר אלשיך,החיצוני, מר עירקטור דללשיפוי התחייבות הענקת כתב  .3.7.1

 לתנאים ולנוסחים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת.



 

 

בהתאם לתנאים  החיצוני, מר עופר אלשיך,לדירקטור הענקת כתב פטור מאחריות  .3.7.2

 ולנוסחים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת.

 לקמן:ה והעסקה כדנוהר את תנאי הכלאשר לדירקטורית החיצונית, מירב בן כנען הל .3.8

 לדירקטורית החיצונית, גב' מירב בן כנען הלר,התחייבות לשיפוי ת כתב נקהע .3.8.1

  בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת.

בהתאם הענקת כתב פטור מאחריות לדירקטורית החיצונית, גב' מירב בן כנען הלר,  .3.8.2

 ו מעת לעת. יהיהמקובלים בחברה וכפי ש לתנאים ולנוסחים

וזאת  ,מר אריאל בן דיין בחברה, אלפי ש"ח לדירקטור 150בסך  עמינק חד פלאשר מע .3.9

ממדיניות  הבחריג, 2021לאור תרומתו להנפקות פרטיות שביצעה החברה בשנת 

 התגמול של החברה.

מ, חברה עדכון הסכם הניהול הקיים של החברה עם ר.ד מריון קבוצה בע"לאשר   .3.10

, המכהן כמנכ"ל בעל השליטה בחברה אה של מר רועי דגני,למהפרטית בבעלותו 

"(, למתן העדכון להסכם הניהול"-)להלן: "חברת הניהול" והחברה וכדירקטור 

, .ממדיניות התגמול של החברה בחריגהני וזאת עות מר דגחברה באמצמנכ"ל לשירותי 

 קמן:לכד

רשומות ות לא ציופהענקה של או עדכון דמי הניהול החודשיים לחברת הניהול .3.10.1

של החברה ואשר  הילנות למימוש כל אחת למניה רגלמסחר של החברה הנית

שוות המותנית בעמידת חברת הניהול ביעדים מצטברים  מנות הבשלתן תהיה בשתי

של יעד הכנסות ויעד רווחיות, כפי שנקבעו בעדכון להסכם וזאת לתקופה של שש 

חל ממועד אישור פת וזאת הוסנ פהלתקוכם הניהול אישור מחדש של הסוכן  שנים

שיחולו במנגנון המענק השנתי לחברת בים מחויישינויים ובהתאם  זו אסיפה כללית

 ;הניהול

ה של לאור ייזום והובל 2020שנת ין גב ניהולפעמי לחברת ה אישור מענק חד .3.10.2

  ;2020תהליכים מהותיים לחברה בשנת עסקאות ו

סקה במדינה זרה חדשה ע מתאישור מענק חד פעמי מיוחד במקרה של חתי .3.10.3

 ;עלת בה בתנאים שנקבעו בעדכון להסכם הניהולשהחברה טרם פו

 ;משרה רקטורים ונושאיבפוליסת ביטוח אחריות דישל מר דגני הכללתו  .3.10.4

 ;מהחברהכתב התחייבות לשיפוי של  למר דגני אישור מחדש .3.10.5

 . רהחבמהפטור כתב של גני למר דאישור מחדש  .3.10.6

 לטות המוצעות ם בנוסח המלא של ההחבהן המועד והשעות שניתן לעיי .4

, פתח 2התנופה  ברחובברה, במשרדי החל הנושאים שעל סדר היום לעיין בנוסח המלא ש ןתני
וזאת  072-2608093ה' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון -בימים א' תקווה

 (.סיפה או האסיפה הנדחית )אם תהיהד כינוס האעד למוע



 

 

 הכללית באסיפה ההחלטות לתקבהרוב הנדרש ל .5

הינו רוב לעיל  3.8-3.1בסעיפים ת והמפורט תהחלטומן הכל אחת  לתבקהרוב הנדרש ל .5.1
רגיל בהצבעה במניין קולות בעלי המניות המצביעים באסיפה. במניין כלל הקולות של 

 מנעים. באו חשבון קולות הנניות האמורים לא יובעלי המ

ק וח)ב( ל273בהתאם לסעיף , לעיל 3.9סעיף ב טתוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורהר .5.2
( במניין 1חד מאלה: )גיל בהצבעה במניין קולות ובלבד כי יתקיים ארהחברות הינו רוב 

נם בעלי באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאיקולות הרוב 
לל כ ין, המשתתפים בהצבעה; במנשי באישור העסקהרה או בעלי ענין איהשליטה בחב

נמנעים; על מי שיש לו או בחשבון קולות הובי המניות האמורים לאהקולות של בעלי 
( סך קולות 2יים המחויבים. )לחוק החברות בשינו 276עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 

( 2%של שני )( לא עלה על שיעור 1ת האמורים בפסקת )המתנגדים מקרב בעלי המניו
 רה.חבב זים מכלל זכויות ההצבעהאחו

)א( לחוק 275 סעיףבהתאם ל, לעיל 103.ושא נב ותההחלטההחלטה הרוב הנדרש לקבלת  .5.3
במניין  (1)מאלה:  ים אחדקיבד כי יתובל ניין קולותרגיל בהצבעה במהינו רוב  ות,החבר

ליטה אינם בעלי ששת בעלי המניות קולוכלל רוב מ ייכללוהכללית ה אסיפקולות הרוב ב
הקולות ן כלל יבהצבעה; במני המשתתפים העסקה,אישור שי באיין ניע רה או בעליבחב

אישי  ו ענייןת הנמנעים. על מי שיש לבחשבון קולו אואמורים לא יובה ניותשל בעלי המ
ים תנגדקולות המ ךס( 2; )חויביםיים המנוחברות בשילחוק ה 276אות סעיף נה הורתחול

מכלל  (2%) של שני אחוזים וריעשלה על ע לא( 1)קה פסם בהאמורי מקרב בעלי המניות
 .בחברה זכויות ההצבעה

 תוקף כתב ההצבעה .6

צורפו לו המסמכים הבאים והוא הומצא לחברה )לרבות  עה יהיה בתוקף רק אםההצבכתב 
 באמצעות דואר רשום( כדלקמן:

רשומות מניות אצל חבר הבורסה ואותן מניות  תוכו: מי שלז)דהיינו בעל מניות לא רשום
נדרש להמציא  –ומים( ה לרישרת הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חביומננכללות בין ה

שעות לפני מועד האסיפה או לחלופין, במקרה של הצבעה  4עד חברה אישור בעלות, וזאת ל
האינטרנט:  ערך בכתובתות ניירות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית המופעלת ע"י רש

/https://votes.isa.gov.il "(האלקטרונית ההצבעה מערכת)" - ת מערכת עד נעילעד מו
 להלן.  7שעות לפני מועד האסיפה( כמפורט בסעיף  6אלקטרונית )הצבעה הה

 ה האלקטרונית. ערכת ההצבעבאמצעות מ יובהר, כי בעל מניות שאינו רשום רשאי להצביע

יא צנדרש להמ –יות של החברה( רשם בעלי המנבמם )בעל מניות הרשו בעל מניות רשום
( שעות לפני מועד האסיפה 4עד ארבע )או תעודת התאגדות, וזאת ום תעודת זהות, דרכון ציל

 או מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית.

 ה חסר תוקף. זה יהי אמור בסעיףצא בהתאם ליובהר, כי כתב הצבעה שלא יומ

ו, ים אליפים המצורעד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכמוה -"מועד ההמצאה" ,לעניין זה
 .למשרדי החברה

 קטרוניתלת מערכת ההצבעה האלנעי מועד .7

בעל מניה לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה 
שעות לפני ( 6)ם המועד הקובע ועד שש שר החל מתוטרוני תתאפבאמצעות כתב הצבעה אלק

 קריהצבעה האלקטרונית, ערכת המ, אז תיסגר ("מועד נעילת המערכת")יפה אסה מועד כינוס
ההצבעה במערכת ההצבעה  .1202 בדצמבר 20רנובמבב 29, 'בבבוקר ביום  0086:שעה 

לא יהיה ניתן לשנותה ערכת והאלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המ
  .מועד זהית לאחר באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונ

 מדרך אחת, תימנהת, אם הצביע בעל מניות ביותר החברולחוק )ד( 83יצוין, כי בהתאם לסעיף 
הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו, באמצעות שלוח, תיחשב 

 (. או באמצעות כתב הצבעה)בעה האלקטרונית כת ההצמאוחר להצבעה באמצעות מער

 תבי הצבעה והודעות עמדהכלמסירת  מען החברה .8

 , פתח תקווה.2התנופה  רה שברחובבמשרדי הח

https://votes.isa.gov.il/
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  עמדה לחברהות להמצאת הודע המועד האחרון .9

 ,5118' דה'  ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד לא יאוחר מיום (511) חמישהעשר אחד עד
  .2021ר דצמבבר נובמבב

 ח.חשבון בעל המניות השולר תישלח על ההודעה כאמו

 העמדהת להודעו חרון להמצאת תגובת הדירקטוריוןד האהמוע .10

 בדצמבר 16בנובמבר 22, 'ה'במיום  לא יאוחר ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד 4 7עד 
2021.  

 ת העמדה:אתר האינטרנט שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעווההפצה אתר כתובת  .11

 .gov.ilwww.magna.isa. ך:אתר ההפצה של רשות ניירות ער

 . https://maya.tase.co.ilאביב בע"מ: -הבורסה לניירות ערך בתל ט שלנטרנאתר האי

וח לר הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשבעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישו .12
ם. בעל מניות תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוין זה ה לענייאת. בקשבדואר, אם ביקש ז

ור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה ום רשאי להורות שאישלא רש
 קטרונית. האל

חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות  .13
עלי המניות, ואשר מניותיו הפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בהעמדה באתר ה

העסקים שלאחר פרסומו באתר ההפצה , לא יאוחר מתום יום צל אותו חבר בורסהרשומות א
וחר, אלא אם הודיע בעל המניות כי הוא לא מעוניין בכך או שלאחר המועד הקובע, לפי המא

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

סך כל זכויות ההצבעה או יותר מ 5%חזיק מניות בשיעור המהווה בעל מניות אחד או יותר המ .14
ך כל זכויות ההצבעה, שאינן מוחזקות בידי בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך ס

כאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט לחוק החברות, ז 268בעל שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 
 לתקנות. 10בתקנה 

רסום כתב הצבעה זה, ך כל זכויות ההצבעה בחברה, נכון ליום פמס 5%כמות המניות המהווה 
 מניות.  4,005,526הינה:

מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, שאינן מוחזקות בידי בעל  5% ניות המהווהכמות המ
 .מניות 2,451,112הינה הצבעה זה,  השליטה בחברה, נכון ליום פרסום כתב

לרבות האסיפה, ים בנושא שעל סדר יומה של ינוילאחר פרסום כתב הצבעה זה, ייתכן ויהיו ש .15
ניתן יהיה לעיין בסדר היום להתפרסם הודעות עמדה.  הוספת נושא לסדר היום וכן, עשויות

ם בסדר היום ו/או העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה )ככל ויהיו שינויי
באתר האינטרנט של רך ויתפרסמו הודעות עמדה כאמור( באתר ההפצה של רשות ניירות ע

 ל. לעי 11רך בתל אביב בע"מ המפורטים בסעיף ניירות עהבורסה ל

)ב( לחוק החברות לכלול נושא בסדר יומה של האסיפה 66פי סעיף בקשה של בעל מניה ל .16
ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור  (7) שבעה הכללית תומצא לחברה עד

תפרסם החברה הכללית, מתאים להיות נדון באסיפה  א זהודירקטוריון החברה החליט כי נוש
 (7) מתוקן, וזאת לא יאוחר, משבעהה כללית זו וכתב הצבעה הודעה מתוקנת על זימון אסיפ

ושא על סדר היום ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נ
 כאמור לעיל.

 צבעה זהתב הבעל מניות יציין את אופן הצבעתו בחלק השני לכ

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


 

 

 ע"מב קבוצת אירודרום

 חברה"()"ה 

 2021 בדצמבר 13באוקטובר 42

 2005-)הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו תקנות החברותכתב הצבעה לפי 

 2021 בדצמבר 13טובראוקב 24מיום בקשר עם דיווח מיידי של החברה 

 שניחלק 

 

 בע"מ. קבוצת אירודרום: שם החברה

  .התקוו-, פתח2התנופה שברחוב י החברה משרד: וח כתבי הצבעה(מען החברה )למסירה ומשל

 . 520037607: מספר החברה

 . 004112:בשעה , 2021 רדצמבב בנובמבר 02 29, ב' ביום: המועד האסיפ

 ומיוחדת.כללית : האסיפהסוג 

 . 2021 נובמברב 1', בביום : עבהמועד הקו

  

 פרטי בעלי המניות:

 ___________________. מספר זהות: 2________________ . שם בעל המניות: ______1

 יות הוא תאגיד אם בעל המנ. 4 מניות תעודת זהות ישראלית.אם אין לבעל ה3

 

 מספר דרכון: ___________________

 

 __מספר תאגיד: ________________

 

 המדינה שבה הוצא: ______________

 

 מדינת ההתאגדות: __________________

 

 בתוקף עד: ____________________

 

אף  /3מנהל קרן( סדי )לרבותמשקיע מו /2נושא משרה בכירה /1. האם בעל המניות הוא בעל עניין5
 נטית(וואחד מאלה* )יש לסמן את החלופה הרל

 

משקיע מוסדי  רהיכנושא משרה ב בעל עניין
 אף אחד מהם )לרבות מנהל קרן(

    

ר ו הפרטים האמורים לעיל גם בקשתנלעיל הצביע על פי ייפוי כוח, יינבמידה והמצביע המנוי  * 
 יפה הכוח.למי

 

                                                      

 "(.ערךחוק ניירות )" 1968-תשכ"חהך, ות ערלחוק נייר 1כהגדרתו בסעיף   1
 .1968-ק ניירות ערך, התשכ"ח)ד( לחו37כהגדרתו בסעיף   2
קופות גמל( )השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית(, ) נסייםת הפיקוח על שירותים פינלתקנו 1 בתקנה כהגדרתו  3

 .1994-אמנות, התשנ"דנת בהשקעו, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק 2009-תשס"ט



 

 

 אופן ההצבעה:

 שא שעל סדר היוםהנו הנושא מס'
 (1אופן ההצבעה )

האם אתה בעל 
שליטה בחברה 

או בעל עניין 
 רואישי באיש

מענק ה
דירקטור, מר ל

 ואאריאל בן דיין 
עדכון הבאישור 

הסכם הניהול ל
 חברה עם הקיים

בבעלותו של מר 
 (2) ?דגני

כן  נמנע נגד בעד
 לא )*(

 3.1סעיף 

 לחלק הראשון

ל מבקר שרד רוה"ח המחדש של מש מינוי

ולתקופה שעד האסיפה  2021החברה לשנת 

השנתית הבאה של בעלי המניות של 

 .החברה

 ל.ר ל.ר   

 3.2סעיף 

 לחלק הראשון

לאשר את חידוש מינוי של מר ציון ספיר 

הן כיו"ר הדירקטוריון של החברה עד המכ

תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי 

 .ניות של החברההמ

 ל.ר ל.ר   

 3.3עיף ס

 שוןלק הראלח

לאשר את חידוש מינויו של מר רועי דגני 

 ,המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה

כדירקטור בחברה עד תום האסיפה 

השנתית הבאה של בעלי המניות של 

 .החברה

 ל.ר ל.ר   

לחלק  3.4סעיף 

 הראשון

ת חידוש מינויו של מר אריאל בן לאשר א

פה ן כדירקטור בחברה עד תום האסידיי

ל בעלי המניות של הבאה שהשנתית 

 .החברה

 ל.ר ל.ר   

לחלק  3.5סעיף 

 הראשון

מר רונן אביאני  לשלאשר את מינויו 

כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד תום 

לי המניות האסיפה השנתית הבאה של בע

 ה.של החבר

 ל.ר ל.ר   

 3.6.1עיף ס

 לחלק הראשון

גמול תגמול שנתי ו ,נן אביאנימר רוללאשר 

סכום ה'מזערי' גובה השיבה בהשתתפות לי

, בהתאם לדרגתה של גמולבתקנות ה

 .תהחברה, כפי שתהא מעת לע

 ל.ר ל.ר   

 3.6.2סעיף 

 לחלק הראשון

הענקת כתב התחייבות לשיפוי  לאשר

טור הבלתי תלוי, מר רונן אביאני לדירק

תאם לתנאים ולנוסחים המקובלים בה

 .ה וכפי שיהיו מעת לעתבחבר

 ל.ר ל.ר   



 

 

 3.6.3 סעיף

 לחלק הראשון

לאשר הענקת כתב פטור מאחריות 

ני אילדירקטור הבלתי תלוי, מר רונן אב

בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים 

 .פי שיהיו מעת לעתבחברה וכ

 ל.ר ל.ר   

 3.6.4סעיף 

 לחלק הראשון

ו של הדירקטור הבלתי תלוי, לאשר הכללת

ת אביאני, בפוליסת ביטוח אחריו מר רונן

אי משרה של החברה ם ונושדירקטורי

בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים 

 .וכפי שיהיו מעת לעת

 ל.ר ר.ל   

 3.7.1סעיף 

 לחלק הראשון

שיפוי לאשר הענקת כתב התחייבות ל

צוני, מר עופר אלשיך, לדירקטור החי

ולנוסחים המקובלים  בהתאם לתנאים

 יו מעת לעת.בחברה וכפי שיה

 ל.ר ל.ר   

 3.7.2 סעיף

 וןק הראשלחל

לאשר הענקת כתב פטור מאחריות 

לדירקטור החיצוני, מר עופר אלשיך, 

ים ולנוסחים המקובלים אנבהתאם לת

 בחברה וכפי שיהיו מעת לעת.

 ל.ר ל.ר   

 3.8.1סעיף 

 לק הראשוןלח

וי הענקת כתב התחייבות לשיפ

בן כנען לדירקטורית החיצונית, גב' מירב 

נוסחים הלר, בהתאם לתנאים ול

 בחברה וכפי שיהיו מעת לעת. ובלים המק

 ל.ר ל.ר   

 3.8.2סעיף 

 לחלק הראשון

ור מאחריות לדירקטורית טפהענקת כתב 

החיצונית, גב' מירב בן כנען הלר, בהתאם 

חים המקובלים בחברה וכפי סלתנאים ולנו

 לעת. שיהיו מעת

 ל.ר ל.ר   

 3.9סעיף 

 ראשוןלחלק ה

ש"ח אלפי  150לאשר מענק חד פעמי בסך 

ירקטור בחברה, מר אריאל בן דיין, לד

וזאת לאור תרומתו להנפקות פרטיות 

, בחריגה 2021ה בשנת רבשביצעה הח

 .ממדיניות התגמול של החברה

     

 1.3.10סעיף 

 ןלחלק הראשו

עדכון דמי הניהול החודשיים לחברת 

הניהול והענקה של אופציות לא רשומות 

הניתנות למימוש כל למסחר של החברה 

אחת למניה רגילה של החברה ואשר 

הבשלתן תהיה בשתי מנות שוות המותנית 

יהול ביעדים מצטברים נבעמידת חברת ה

של יעד הכנסות ויעד רווחיות, כפי שנקבעו 

כם וזאת לתקופה של שש בעדכון להס

שנים וכן אישור מחדש של הסכם הניהול 

לתקופה נוספת וזאת החל ממועד אישור 

אסיפה כללית זו ובהתאם שינויים 

מחוייבים שיחולו במנגנון המענק השנתי 

     



 

 

הול יר עדכון הסכם הנלאשלחברת הניהול

החברה עם ר.ד מריון קבוצה  הקיים של

ברה פרטית בבעלותו המלאה של בע"מ, ח

ל השליטה בחברה, המכהן ני, בעמר רועי דג

 תיוכדירקטור למתן שירו כמנכ"ל החברה

מצעות מר דגני וזאת מנכ"ל לחברה בא

 בחריגה ממדיניות התגמול של החברה.

 3.10.2סעיף 

 וןלחלק הראש

עמי לחברת הניהול בגין פאישור מענק חד 

לאור ייזום והובלה של עסקאות  2020שנת 

  2020כים מהותיים לחברה בשנת ותהלי

     

 3.10.3סעיף 

 וןלחלק הראש

אישור מענק חד פעמי מיוחד במקרה 

של חתימת עסקה במדינה זרה חדשה 

שהחברה טרם פועלת בה בתנאים 

  שנקבעו בעדכון להסכם הניהול

     

 .43.10סעיף 

 וןלחלק הראש

בפוליסת ביטוח של מר דגני הכללתו 

 משרה רקטורים ונושאיאחריות די
     

 .53.10סעיף 

 וןלחלק הראש

כתב של  למר דגני אישור מחדש

 מהחברההתחייבות לשיפוי 
     

 .63.10סעיף 

 וןלחלק הראש

פטור כתב של גני למר דאישור מחדש 

 מהחברה
     

 

 ועד לכך מתחת לטבלה.יהמ במקוםנא פרט בהמשך  )*(

 ושא.ימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו נאי ס (1)

 ין.רט, הצבעתו לא תבוא במני" ולא יפמן "כןבעל מניות שלא ימלא טור זה או שיס (2)

 

כתב  –( לחוק החברות( 1)177עלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה )לפי סעיף לב
 .בעלותהצבעה זה תקף רק בצירוף אישור 

זה תקף בצירוף צילום כתב הצבעה  –בעלי המניות של החברה עלי מניות הרשומים במרשם בל
 התאגדות.תעודת /דרכון/תעודת זהות

 

 ר ההחלטה המוצעתשוי באיפרטים אודות עניין איש

 פרטים בקשר עם היותי בעל עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

____________________________________________ _________________________ 

 

 

 חתימה: ________________   תאריך: __________________



 הצהרת דירקטור 
 "(( חוק החברות)להלן: " 1999-ב לחוק החברות, התשנ"ט224)לפי סעיף 

 
קבוצת אירודרום ב דירקטורכהונה כ, מועמד ל05437956, נושא ת.ז. ציון ספיראני הח"מ, מר 

 הצהרה זאת כדלקמן: ן"( נותהחברה)להלן: " בע"מ
 

 ק החברות.ב לחו224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1
 

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

 בחברה.
 

לתקנות ניירות ערך )דוחות  26הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  .3
המצורף להצהרה זאת,  בנספח א', המפורטים 1970-התש"לתקופתיים ומיידיים(, 

והכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם 
 נכונים ומלאים וכן, כי לא חל שינוי בפרטים האמורים.

 

ת לחוק החברות, לעניין הגבל 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין ומי שהוכרז פושט רגל כל עוד 

 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' 4ק ח'רך, שהוטל לפי פרע

לחוק  1, או לפי פרק י'1995 -השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה
, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור 1994-השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.
 
 

 

 
 

 ספיר ציון  13.10.2021

 חתימה  תאריך

 
 

 



 נספח א'

שם 
 הדירקטור

 מספר ת.ז
 

תאריך 
 לידה

 

מען 
להמצאת 

-כתבי בי
 דין 

חברות בועדה  נתינות
או ועדות של 

 הדירקטוריון 

דירקטור 
בלתי תלוי/ 

דירקטור 
 חיצוני

בעל מומחיות 
חשבונאית 

ופיננסית או 
כשירות 

 מקצועית 
 

תפקיד שממלא 
כעובד החברה, 

ברה בת ח של
לה, של חברה ש

קשורה שלה, או 
 של בעל עניין בה

התאריך שבו 
החלה כהונתו 

כדירקטור 
 של החברה

שנים  5-עיסוק ב השכלה
האחרונות ופירוט 
תאגידים בהם משמש 

 כדירקטור 

בן משפחה של בעל 
 עניין אחר בחברה

הברון  9.9.1956 05437956 ציון ספיר
, 7הירש 

 אביב-תל

תואר ראשון בוגר  21.6.2020 יןא לא לא לא ישראלית
ביחסים 

בינלאומיים, 
אוניברסיטת בר 

 אילן

 דירקטור ומנכ"ל
מקבוצת  RFEחברת ב

רפאל מערכות לחימה 
 מתקדמות בע"מ

נובמבר  – 2010)ינואר 
2018 ) 

 לא 



 הצהרת דירקטור 
 "(( חוק החברות)להלן: " 1999-ב לחוק החברות, התשנ"ט224)לפי סעיף 

 
 בקבוצת אירודרוםכדירקטור הונה כ, מועמד ל34723510, נושא ת.ז. רועי דגני אני הח"מ, מר

 הצהרה זאת כדלקמן: ן"( נותהחברה)להלן: " בע"מ
 

 ק החברות.ב לחו224הנני 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
המצורף להצהרה זאת,  בנספח א', המפורטים 1970-התש"לתקופתיים ומיידיים(, 

והכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם 
 נכונים ומלאים וכן, כי לא חל שינוי בפרטים האמורים.

 

ת לחוק החברות, לעניין הגבל 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין ומי שהוכרז פושט רגל כל עוד 

 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' 4ל לפי פרק ח'ערך, שהוט

לחוק  1, או לפי פרק י'1995 -השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה
, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור 1994-השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.
 

בתקנות החברות )תנאים ומבחנים  זהות מונח כמשמע כשירות מקצועיתהנני בעל  .6
 -, תשס"ו(לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית

2005 . 
 

 

 
 

 רועי דגני  21.10.2021

 חתימה  תאריך

 
 

 



 נספח א'

שם 
 הדירקטור

 מספר ת.ז
 

תאריך 
 לידה

 

מען 
להמצאת 

-כתבי בי
 דין 

 חברות בועדה נותיתנ
או ועדות של 

 הדירקטוריון 

דירקטור 
בלתי תלוי/ 

דירקטור 
 חיצוני

בעל מומחיות 
חשבונאית 

ופיננסית או 
כשירות 

 מקצועית 
 

תפקיד שממלא 
כעובד החברה, 
של חברה בת 
שלה, של חברה 
קשורה שלה, או 

 של בעל עניין בה

התאריך שבו 
החלה כהונתו 

כדירקטור 
 של החברה

שנים  5-ב קועיס השכלה
נות ופירוט תאגידים האחרו

 בהם משמש כדירקטור 

בן משפחה של 
בעל עניין אחר 

 בחברה

, 2התנופה  16.12.1985 34723510 רועי דגני
 פתח תקוה

כשירות  לא לא ישראלית
 מקצועית

 אירודרום בע"ממנכ"ל  תיכונית 22.4.2020 החברה  מנכ"ל
)החל מחודש ספטמבר 

דירקטור  ;(2014
 ם בע"מ;ורבאירוד

ר.ד מריון  -ב דירקטור
 תבובחברות ה קבוצה בע"מ

דרום ניהול מערכות אירו
אס.ג'י.סי העברת  -ובע"מ 

  ידע בע"מ.

 לא



 הצהרת דירקטור 
 "(( חוק החברות)להלן: " 1999-ב לחוק החברות, התשנ"ט224)לפי סעיף 

 
אירודרום בקבוצת  כדירקטורה כהונל , מועמד032246860ת.ז.  , נושאאריאל בן דיין מראני הח"מ, 

 הצהרה זאת כדלקמן: ן"( נותהחברהבע"מ )להלן: "
 

 לחוק החברות. ב224זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  הנני עושה הצהרה .1
 

 אוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטורהנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הר .2
 בחברה. לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטורבחברה, ו

 

לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  26בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  הנני מאשר .3
המצורף להצהרה זאת, והכוללים גם את כישוריי,  בנספח א', המפורטים 1970-ומיידיים(, תש"ל

בחברה, הינם נכונים ומלאים וכן, כי לא חל  ני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטורהשכלתי וניסיו
 שינוי בפרטים האמורים.

 
, 1999 -לחוק החברות, התשנ"ט 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4

לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין ומי שהוכרז פושט רגל 
 שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.כל עוד לא הופטר וכן תאגיד 

 
 -לב)א( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח52לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

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

לחוק השקעות משותפות  1, או לפי פרק י'1995 –השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה 
 , לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.1994 -בנאמנות, התשנ"ד

 

החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור כמשמעה בתקנות  חשבונאית ופיננסית מומחיות עלהנני ב .6
 . 2005 -, תשס"ו(בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית

 

 

 

 
 
 

 אריאל בן דיין  20.10.2021

 חתימה  תאריך 

 

 

 

  



 

 

 נספח א'
 

 

שם 
 הדירקטור

 מספר ת.ז
 

תאריך 
 לידה

 

מען 
להמצאת 

-כתבי בי
 דין 

חברות בועדה  נתינות
או ועדות של 
 הדירקטוריון 

דירקטור 
בלתי תלוי/ 

דירקטור 
 חיצוני

בעל מומחיות 
חשבונאית 

ופיננסית או 
כשירות 

 מקצועית 
 

תפקיד שממלא 
כעובד החברה, של 
חברה בת שלה, 
של חברה קשורה 
שלה, או של בעל 

 עניין בה

התאריך שבו 
החלה כהונתו 

ירקטור של כד
 החברה

שנים  5-עיסוק ב השכלה
האחרונות ופירוט 
תאגידים בהם משמש 

 כדירקטור 

בן משפחה 
של בעל עניין 

 אחר בחברה

יגאל אלון  14.3.1975 032246860 אריאל בן דיין
, קרית 9

 אונו

מנהל עסקים וגר ב 20.5.2020 אין כן לא לא ישראלית 
וכלכלה, אוניברסיטת 

מוסמך בן גוריון; 
במשפטים, 

 אילן-אוניברסיטת בר

בעלים ומנכ"ל בחברת 
אריאל בן דיין יזמות 

 -2018) והשקעות בע"מ
דירקטור ; (עד היום

בחברת אלקו בע"מ 
סמנכ"ל (; עד היום -2018)

קבוצת אדלסון ב תפעול
; מח"ט (2018-2017)

 בדרגת אל"מ, צה"ל
(2017-2012).  

 

 לא



 דירקטור בלתי תלויצהרת ה
 "(חוק החברות)להלן: " 1999-)ב( עד )ו( לחוק החברות, תשנ"ט240ב' וסעיף 224לפי סעיף  

 
קבוצת ב דירקטור בלתי תלויכ הלכהונ , מועמד032033284ת.ז.  , נושארונן אביאני מראני הח"מ, 

 :הצהרה זאת כדלקמןן "( נותהחברהבע"מ )להלן: " אירודרום
 

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

אוי, לשם ביצוע תפקידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הר הנני בעל .2
 שאני כשיר לכהן כדירקטור רולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבובחברה,  בלתי תלוי כדירקטור
 .בחברהבלתי תלוי 

 

לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  26ל הפרטים הנדרשים לפי תקנה בזאת שכ הנני מאשר .3
המצורף להצהרה זאת, והכוללים גם את  בנספח א', המפורטים 1970-ומיידיים(, תש"ל

 .בחברה, הינם נכונים ומלאים ני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטורכישוריי, השכלתי וניסיו
 

, 1999 -לחוק החברות, התשנ"ט 227 -ו 226בסעיפים ת הגבלות הקבועומתקיימות לגבי הלא  .4
לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין ומי שהוכרז פושט 

 רגל כל עוד לא הופטר וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.

 
לב)א( לחוק ניירות ערך, 52ף עישמונתה לפי ס האכיפה המנהלית לא הטילה עליי ועדת .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  1י'ק , או לפי פר1995 –ות, התשנ"ה השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקע
בחברה  ניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור, לפי הע1994 -השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 ציבורית.
 

של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין  אינני קרוב .6
מו לו, זיקה קדאו בשנתיים ש ו, במועד המינויהשליטה ב בעל או בעקיפין או לתאגיד שהנני

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

 לעניין זה:

קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן  –" זיקה"
 חיצוני בחברה י לכהן כדירקטורכהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כד

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

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

 
לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין  6מור בס' מבלי לגרוע מהא .7

שאסורה  או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי
לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל )למעט קשרים  6זיקה אליו כאמור בסעיף 

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

, כי תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם אני מצהיר .8
 בלתי תלוי ביכולתי לכהן כדירקטור, ואין בהם לפגוע בחברה בלתי תלוי רתפקידי כדירקטו

 .בחברה

 
 שלה. דירקטוריון בורסה בישראל או עובד עובד שלה, חבראיני חבר רשות ניירות ערך,  .9

 



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

 
א ולהבין דוחות כספיים הכל בהתאם להוראות תקנות החברות היכולת לקרו יש לי את .11

 .2010-דוחות הכספיים(, תש"ע)הוראות ותנאים לעניין הליך אישור ה

 
בתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל  הגדרתהככשירות מקצועית  עלהנני ב .12

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

לכהן כחבר בוועדה לבחינת הדוחות  כי הצהרתי זו ניתנת גם כמועמד ,מובהר למען הסר ספק .13
הליך )הוראות ותנאים לעניין אות תקנות החברות ורלהפיים של החברה )*( וזאת בהתאם הכס

 . 2010-"ע(, התשאישור הדוחות הכספיים
 

 כון למועד זה אין בחברה ועדה כאמור. )*( נ

 
 
 

 רונן אביאני  4.10.2021

 חתימה  תאריך 

 

 

 

  



 

 

 נספח א'
 

מען  תאריך לידה מספר זיהוי שם
להמצאת 

-כתבי בי
 דין

חברות  ינותנת
עדות בוו

דירקטוריון 
 החברה

דירקטור 
בלתי 
תלוי/ 

דירקטור 
 חיצוני

בעל 
מומחיות 

חשבונאית 
או  ופיננסית

כשירות 
 מקצועית

תפקיד שממלא 
כעובד של 

החברה, של 
חברת בת, של 

ברה קשורה או ח
של בעל עניין 

 בחברה

תאריך תחילת 
 כהונתו בחברה

שנים  5-עיסוק ב השכלה
האחרונות ופירוט 
התאגידים בהם 

 שמש כדירקטורמ

בן משפחה של 
בעל עניין 

 בחברה

רונן 
 אביאני

אחד העם  23.1.75 032033284
, תל 28

 אביב

 

בוועדות חבר  ישראלית
הביקורת 

והתגמול של 
 החברה

כשירות  בלתי תלוי
 מקצועית

, משפטיםבוגר  4.10.2021 אין
מכללת שערי 

משפט ומוסמך 
במדע המדינה 

ומדיניות 
, יתציבור

אוניברסיטת 
 אביב תל

שותף מנהל במשרד 
 BNACEעורכי הדין 

המתמחה בליטיגציה 
ומשפט מנהלי, ציבורי 

 היום(-2004י )וחוקת

 לא

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


