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1מיוחדת10:00 19884510.574904/05/20איידיאיי ביטוחהכשרה משתתף

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי , מר דורון שנידמן (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור . 1

√לארוב רגילעברבעדבעד.המניות של החברה

2מיוחדת10:00 19884510.574904/05/20איידיאיי ביטוחהכשרה משתתף

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של , שנידמן (מוקי)מר משה  (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור . 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.בעלי המניות של החברה

3מיוחדת10:00 19884510.574904/05/20איידיאיי ביטוחהכשרה משתתף

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי , יק'מר יוסי קוצ (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור . 3

√לארוב רגילעברבעדבעד.המניות של החברה

4מיוחדת10:00 19884510.574904/05/20איידיאיי ביטוחהכשרה משתתף

 שנים שתחילתה 3של  (כהונה שלישית)לתקופת כהונה נוספת , פנינה שנהב כדירקטורית חיצונית בחברה' לאשר את הארכת כהונתה של גב. 4

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.2020,  במאי15ביום 

5מיוחדת10:00 19884510.574904/05/20איידיאיי ביטוחהכשרה משתתף

 שנים שתחילתה 3של  (כהונה שלישית)לתקופת כהונה נוספת , לאשר את הארכת כהונתו של מר יהושע אברמוביץ כדירקטור חיצוני בחברה. 5

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.2020,  במאי15ביום 

6מיוחדת10:00 19884510.574904/05/20איידיאיי ביטוחהכשרה משתתף

לאשר מחדש את ,  שעל סדר היום לעיל4כאמור בנושא , פנינה שנהב כדירקטורית חיצונית בחברה' בכפוף לאישור הארכת כהונתה של גב. 6

√לארוב רגילעברבעדבעד.ב" לדוח הזימון המצ1.6.2- ו1.6.1כמפורט בסעיפים , תנאי הכהונה וההעסקה בעבורה

7מיוחדת10:00 19884510.574904/05/20איידיאיי ביטוחהכשרה משתתף

לאשר מחדש את תנאי הכהונה ,  שעל סדר היום לעיל5בכפוף לאישור מינויו של מר יהושע אברמוביץ כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בנושא . 7

√לארוב רגילעברבעדבעד.ב" שבדוח הזימון המצ1.6.2 - ו1.6.1 כמפורט בסעיפים , וההעסקה בעבורו

8מיוחדת10:00 19884510.574904/05/20איידיאיי ביטוחהכשרה משתתף

 ולתקופה שעד לאסיפה הכללית 2020גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת , פורר, אישור מינוי מחדש של משרד קוסט. 8

√לארוב רגילעברבעדבעד.השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2019 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 9מיוחדת10:00 19884510.574904/05/20איידיאיי ביטוחהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיון2019דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 1שנתית ומיוחדת16:00 3078952.069504/05/20מגוריטהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי רואה החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו. 22שנתית ומיוחדת16:00 3078952.069504/05/20מגוריטהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדאישור פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה והכללתם של הדירקטורים בחברה בפוליסה ו. 33שנתית ומיוחדת16:00 3078952.069504/05/20מגוריטהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדאישור פוליסות עתידיות. 44שנתית ומיוחדת16:00 3078952.069504/05/20מגוריטהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד והכללתם של הדירקטורים בחברה בפוליסה זוPOSIאישור פוליסת . 55שנתית ומיוחדת16:00 3078952.069504/05/20מגוריטהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד עתידיותPOSIאישור פוליסת . 66שנתית ומיוחדת16:00 3078952.069504/05/20מגוריטהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדאיחוד הון המניות של החברה והגדלת הונה הרשום. 77שנתית ומיוחדת16:00 3078952.069504/05/20מגוריטהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעד שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית3אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה לתקופה של . 11מיוחדת10:00 8066130.115905/05/20איסתאהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדר דירקטוריון לתקופה נוספת"אישור תנאי כהונתו והעסקתו של עמיחי גרין כיו. 22מיוחדת10:00 8066130.115905/05/20איסתאהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעדל החברה לתקופה נוספת"אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אחישי גל כמנכ. 33מיוחדת10:00 8066130.115905/05/20איסתאהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעדר פעיל באיסתא נכסים לתקופה נוספת"ל פיתוח עסקי ויו"אישור תנאי כהונתו והעסקתו של נבו גל כסמנכ. 44מיוחדת10:00 8066130.115905/05/20איסתאהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעדתיקון תקנון החברה. 55מיוחדת10:00 8066130.115905/05/20איסתאהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. לדוח הזימון1כמפורט בסעיף , אישור תיקון למדיניות תגמול לנושאי משרה של החברה. 11שנתית ומיוחדת14:00 5019000.603905/05/20נובולוגהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח הזימון2כמפורט בסעיף , כפי שהיו מעת לעת, הגמול המשולם לדירקטורים בחברה. 22שנתית ומיוחדת14:00 5019000.603905/05/20נובולוגהכשרה משתתף

3שנתית ומיוחדת14:00 5019000.603905/05/20נובולוגהכשרה משתתף

בת שלוש שנים לרבות אישור התגמול שישולם לה  (שניה)לתקופת כהונה נוספת , מירי נוה' גב, אישור מינויה מחדש של הדירקטורית החיצונית. 3

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. לדוח הזימון3כמפורט בסעיף , בעבור שירותיה כדירקטורית חיצונית

4שנתית ומיוחדת14:00 5019000.603905/05/20נובולוגהכשרה משתתף

בת שלוש שנים לרבות אישור התגמול שישולם לו  (שניה)לתקופת כהונה נוספת , מר דוד בן עמי, אישור מינויו מחדש של הדירקטור החיצוני. 4

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. לדוח הזימון3כמפורט בסעיף , בעבור שירותיו כדירקטור חיצוני

5שנתית ומיוחדת14:00 5019000.603905/05/20נובולוגהכשרה משתתף

כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה ', זהר ושות, אלמגור, ברייטמן- אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון דלויט . 5

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח הזימון4כמפורט בסעיף , הכללית השנתית הבאה של החברה

6שנתית ומיוחדת14:00 5019000.603905/05/20נובולוגהכשרה משתתף

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית , המכהן כדירקטור בחברה, (ר הדירקטוריון"יו)אישור מינויו מחדש של רמי דר . 6

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח הזימון5כמפורט בסעיף , הבאה של החברה

7שנתית ומיוחדת14:00 5019000.603905/05/20נובולוגהכשרה משתתף

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה , המכהן כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של ניתאי טל. 7

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח הזימון5כמפורט בסעיף , ועדכון תנאי כהונתו והעסקתו

8שנתית ומיוחדת14:00 5019000.603905/05/20נובולוגהכשרה משתתף

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה , המכהן כדירקטור בחברה, אישור מינויו מחדש של דורון שטיגר. 8

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח הזימון5כמפורט בסעיף , ועדכון תנאי כהונתו והעסקתו

9שנתית ומיוחדת14:00 5019000.603905/05/20נובולוגהכשרה משתתף

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית , המכהן כדירקטור בחברה, (כדירקטור בלתי תלוי)אישור מינויו מחדש של יהונתן קפלן . 9

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח הזימון5כמפורט בסעיף , השנתית הבאה של החברה ועדכון תנאי כהונתו והעסקתו

10שנתית ומיוחדת14:00 5019000.603905/05/20נובולוגהכשרה משתתף

 בדצמבר 31בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה של שנים עשר חודשים שהסתיימה ביום  (ללא החלטה)דיון . 10

√לאדיוןדיוןדיון.2019

√לאר.לדיוןדיוןדיון2019 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 1שנתית15:00 7096070.598205/05/20קלילהכשרה משתתף

2שנתית15:00 7096070.598205/05/20קלילהכשרה משתתף

כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד כינוס האסיפה השנתית , (EY)מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר . 2

√לארוב רגילעברבעדבעדוהסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכר טרחתו ויתר תנאי ההתקשרות עמו, הבאה של החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד.עד לתום האסיפה השנתית הבאה, מר צור דבוש, מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה. 33שנתית15:00 7096070.598205/05/20קלילהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.עד לתום האסיפה השנתית הבאה, מר קובי לוי, מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה. 44שנתית15:00 7096070.598205/05/20קלילהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.עד לתום האסיפה השנתית הבאה, נעמי אנוך' גב, מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה. 55שנתית15:00 7096070.598205/05/20קלילהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.(באמצעות חברה בבעלותו)עדכון תנאי התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ייעוץ כדירקטור מומחה עם מר קובי לוי . 66שנתית15:00 7096070.598205/05/20קלילהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדלא עברבעדבעד.מר אריה ריכטמן, ל לשעבר"אישור הארכת מועד תקופת מימוש כתבי אופציה למנכ. 77שנתית15:00 7096070.598205/05/20קלילהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיון2019,  בדצמבר31הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 1שנתית15:00 1827220.347505/05/20מדיפאוארהכשרה משתתף

2שנתית15:00 1827220.347505/05/20מדיפאוארהכשרה משתתף

כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת ' זהר ושות, אלמגור, מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן. 2

√לארוב רגילעברבעדבעדהנהלת החברה לקבוע את שכרם

√לארוב רגילעברבעדבעדלאשר את הארכת מינויו של מר יאיר גולדפינגר כדירקטור בחברה. 33שנתית15:00 1827220.347505/05/20מדיפאוארהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדלאשר את הארכת מינויו של מר אמיר שרף כדירקטור בחברה. 44שנתית15:00 1827220.347505/05/20מדיפאוארהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדלאשר את הארכת מינויו של מר פטרוס אדאמידס כדירקטור בחברה. 55שנתית15:00 1827220.347505/05/20מדיפאוארהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדלאשר את הארכת מינויו של מר לואיס קלאפאס כדירקטור בחברה. 66שנתית15:00 1827220.347505/05/20מדיפאוארהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדשירלי שטריפלר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה' לאשר את הארכת מינויה של גב. 77שנתית15:00 1827220.347505/05/20מדיפאוארהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעדצית בחברה ואישור גמולה"ה אביטל שטיין כדח"חידוש כהונת ה. 11מיוחדת17:00 34464220.186305/05/20מנורה מב החזקותהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדElection of Directors : Bradley A. Alford. 11שנתית08:00 219653840.012606/05/20פריגוהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדElection of Directors : Rolf A. Classon. 22שנתית08:00 219653840.012606/05/20פריגוהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדElection of Directors : Adriana Karaboutis. 33שנתית08:00 219653840.012606/05/20פריגוהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדElection of Directors: Murray S. Kessler. 44שנתית08:00 219653840.012606/05/20פריגוהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדElection of Directors:  Jeffrey B. Kindler. 55שנתית08:00 219653840.012606/05/20פריגוהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדElection of Directors:  Erica L. Mann. 66שנתית08:00 219653840.012606/05/20פריגוהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדElection of Directors: Donal O’Connor. 77שנתית08:00 219653840.012606/05/20פריגוהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדElection of Directors: Geoffrey M. Parker. 88שנתית08:00 219653840.012606/05/20פריגוהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדElection of Directors: Theodore R. Samuels. 99שנתית08:00 219653840.012606/05/20פריגוהכשרה משתתף

10שנתית08:00 219653840.012606/05/20פריגוהכשרה משתתף

10 .Ratify, in a non-binding advisory vote, the appointment of Ernst & Young LLP as the Company’s independent auditor ,

and authorize, in a binding vote, the Board of Directors, acting through the Audit Committee, to fix the remuneration of the 

auditorלארוב רגילעברבעדבעד√

√לארוב רגילעברבעדבעדAdvisory vote on executive compensation. . 1111שנתית08:00 219653840.012606/05/20פריגוהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדRenew the Board’s authority to issue shares under Irish law. 1212שנתית08:00 219653840.012606/05/20פריגוהכשרה משתתף

בעדבעדRenew the Board’s authority to opt-out of statutory pre-emption rights under Irish law. 1313שנתית08:00 219653840.012606/05/20פריגוהכשרה משתתף

רוב מיוחד )עבר 

√לארוב מיוחד(ללא פירוט

√לארוב רגילעברבעדבעדElect of Director Marcello V. Bottoli. 11שנתית10:00 561354680.012906/05/20אייאפאפהכשרה משתתף

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות
15:00 29/10/2020- עד  



√לארוב רגילעברבעדבעדElect of Director Michael L. Ducker. 22שנתית10:00 561354680.012906/05/20אייאפאפהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדElect of Director David R. Epstein. . 33שנתית10:00 561354680.012906/05/20אייאפאפהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.Elect of Director Roger W. Ferguson, Jr. . 44שנתית10:00 561354680.012906/05/20אייאפאפהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.Elect of Director John F. Ferraro. 55שנתית10:00 561354680.012906/05/20אייאפאפהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.Elect of Director Andreas Fibig. 66שנתית10:00 561354680.012906/05/20אייאפאפהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.Elect of Director Christina Gold. 77שנתית10:00 561354680.012906/05/20אייאפאפהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.Elect of Director Katherine M. Hudson. 88שנתית10:00 561354680.012906/05/20אייאפאפהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.Elect of Director Dale F. Morrison. 99שנתית10:00 561354680.012906/05/20אייאפאפהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.Elect of Director Dr. Li-Huei Tsai. 1010שנתית10:00 561354680.012906/05/20אייאפאפהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.Elect of Director Stephen Williamson. 1111שנתית10:00 561354680.012906/05/20אייאפאפהכשרה משתתף

12שנתית10:00 561354680.012906/05/20אייאפאפהכשרה משתתף

12 .Ratify the selection of PricewaterhouseCoopers LLP as our independent registered public accounting firm for the 2020 

fiscal year.לארוב רגילעברבעדבעד√

√לארוב רגילעברבעדבעד.Approve, on an advisory basis, the compensation of our named executive officers in 2019. 1313שנתית10:00 561354680.012906/05/20אייאפאפהכשרה משתתף

1מיוחדת15:30 12559750.294306/05/20קרסו מוטורסהכשרה משתתף

ר דירקטוריון החברה ובעל "יו)ה יואל קרסו "ה, מוצע לאשר מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות בנות שלה. 1

יוני גולדשטיין קרסו , (דירקטור ובעל שליטה בחברה)אריאל קרסו , (דירקטורית ובעלת שליטה בחברה)ציפורה מזרחי , (שליטה בחברה

משה , (דירקטורית ובעלת שליטה בחברה)שרה קרסו בוטון , (דירקטורית ובעלת שליטה בחברה)אורלי חשן , (דירקטורית ובעלת שליטה בחברה)

דירקטור וקרוב של בעלת )יורם בן חיים , (דירקטור ואביהן של יוני גולדשטיין ואורלי חשן)שלמה קרסו , (דירקטור ובעל שליטה בחברה)קרסו 

המכהן כדירקטור , דירקטורית בדירקטוריון החברה ובעלת שליטה בחברה, שרה בוטון קרסו' בעלה של הגב)רוני בוטון , (שליטה בחברה 

דירקטורית בדירקטוריון , אורלי חשן קרסו' בעלה של הגב)ויעקב חשן  (של החברה (33%)חברה כלולה , מ"בע (אחזקות)בדירקטוריון מטרו מוטור 

 (100%)מ חברות בת "ואוטו קאש שירותי מימון בע, מ"המכהן כדירקטור בדירקטוריון פסיפיק רכב ותחבורה בע, החברה ובעלת שליטה בחברה

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. לדוח הזימון2לפרטים נוספים ראו סעיף . (של החברה

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.ב"כמפורט בדוח העסקה המצ, מר אסף רוזנהק, ל החברה הנכנס"אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ. 11מיוחדת14:00 324401.143107/05/20סאטקום מערכותהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיון2019,  בדצמבר31דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 1שנתית14:00 26539140.179207/05/20מיטרוניקסהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד2019גבאי את קסירר ודיווח על שכרו לשנת , פורר, קוסט: מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר2שנתית14:00 26539140.179207/05/20מיטרוניקסהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר יונתן בשיא כדירקטור בחברה. 33שנתית14:00 26539140.179207/05/20מיטרוניקסהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר שמעון זילס כדירקטור בחברה. 44שנתית14:00 26539140.179207/05/20מיטרוניקסהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר דן ללוז כדירקטור בחברה. 55שנתית14:00 26539140.179207/05/20מיטרוניקסהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדרמי פרלינג כדירקטור בחברה'מינוי מחדש של מר ג. 66שנתית14:00 26539140.179207/05/20מיטרוניקסהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר אריאל ברין דולינקו כדירקטור בחברה. 77שנתית14:00 26539140.179207/05/20מיטרוניקסהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמורן קופרמן כדירקטורית בחברה' מינוי גב. 88שנתית14:00 26539140.179207/05/20מיטרוניקסהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מר רון כהן כדירקטור בחברה. 99שנתית14:00 26539140.179207/05/20מיטרוניקסהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיון2019,  בדצמבר31דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 1מיוחדת16:00 9445620.155907/05/20המלטהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדכדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת (ר הדירקטוריון"יו)מינוי מחדש של גילון בק . 22מיוחדת16:00 9445620.155907/05/20המלטהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של ישי דוידי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. 33מיוחדת16:00 9445620.155907/05/20המלטהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של עמירם בם כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. 44מיוחדת16:00 9445620.155907/05/20המלטהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של לימור בקר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת. 55מיוחדת16:00 9445620.155907/05/20המלטהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של שמואל וולק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. 66מיוחדת16:00 9445620.155907/05/20המלטהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדכדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת (דירקטור בלתי תלוי)מינוי מחדש של שלמה זהר . 77מיוחדת16:00 9445620.155907/05/20המלטהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמשרד קוסט פורר גבאי את קסירר– מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה . 88מיוחדת16:00 9445620.155907/05/20המלטהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה. 99מיוחדת16:00 9445620.155907/05/20המלטהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעדאישור תיקון תקנון החברה. 1010מיוחדת16:00 9445620.155907/05/20המלטהכשרה משתתף

1מיוחדת12:00 16359720.202508/05/20גילתהכשרה משתתף

1 .The approval of (i) the Agreement and Plan of Merger dated as of January 29, 2020 (as it may be amended from time to 

time, the “Merger Agreement”) by and among the Company, Comtech Telecommunications Corp., a Delaware corporation 

(“Comtech”), and Convoy Ltd., a company organized under the laws of the State of Israel and a wholly- owned subsidiary of 

Comtech (“Merger Sub”); (ii) the merger of Merger Sub with and into the Company in accordance with Sections 314-327 of 

the Israeli Companies Law, 5759-1999 (the “ICL”), following which Merger Sub will cease to exist as a separate legal entity 

and the Company will become a wholly-owned subsidiary of Comtech (the “Merger”); (iii) the right to receive a combination 

of (A) $7.18 in cash, without interest, plus (B) 0.08425 of a validly issued, fully paid and nonassessable share of the common 

stock of Comtech, par value $0.10 per share (the “Comtech Common Stock”), with cash payable in lieu of fractional shares 

of Comtech Common Stock, subjectבעדבעד

רוב מיוחד )עבר 

√לארוב מיוחד(ללא פירוט

2מיוחדת12:00 16359720.202508/05/20גילתהכשרה משתתף

2 .To approve the purchase of a seven-year “tail” endorsement to the Company’s current directors’ and officers’ liability 

insurance policy.בעדבעד

רוב מיוחד )עבר 

√לארוב מיוחד(ללא פירוט

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.To approve the payment of a transaction bonus to the Chief Executive Officer of the Company. 33מיוחדת12:00 16359720.202508/05/20גילתהכשרה משתתף

בעדבעד.To approve the payment of a transaction bonus to the Chief Financial Officer of the Company. 44מיוחדת12:00 16359720.202508/05/20גילתהכשרה משתתף

רוב מיוחד )עבר 

√לארוב מיוחד(ללא פירוט

5מיוחדת12:00 16359720.202508/05/20גילתהכשרה משתתף

5 .To approve an amendment to the executive bonus payment schedule set forth in the Company’s Compensation Policy for 

Executive Officers and Directors.בעדבעד

רוב מיוחד )עבר 

√לארוב מיוחד(ללא פירוט

6מיוחדת12:00 16359720.202508/05/20גילתהכשרה משתתף

6 .To reelect Elyezer Shkedy to serve as an External Director (within the meaning of the ICL) on the Company’s Board of 

Directors, for an additional three-year term or until his prior termination or resignation.בעדבעד

רוב מיוחד )עבר 

√לארוב מיוחד(ללא פירוט

1ח"אג13:00 1342250.143710/05/20דלק קבוצההכשרה משתתף

היועצים המשותפים והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע לפעולות , דיווח של הנציגות המשותפת. 1.2. עדכון ודיווח על ידי החברה. 1.1

דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע לפעולות . 1.3. שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו

דיון של מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי ונקיטת הליכים . 1.4. עתידיות

או הנציגות המשותפת /י הנאמנים ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו ע. 1.5. משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי ההצבעה שיתפרסמו בסמוך לזימון זה

√לאדיון.או מחזיקי אגרות החוב/או היועצים המשותפים ו/ו

1ח"אג13:00 178565.80.478410/05/20דלק קבוצההכשרה משתתף

היועצים המשותפים והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב , דיווח של הנציגות המשותפת.1.2. עדכון ודיווח על ידי החברה.1.1: על סדר היום. 1

דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע .1.3. בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו

דיון של מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי ונקיטת .1.4. לפעולות עתידיות

או הנציגות /י הנאמנים ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו ע.1.5. הליכים משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי ההצבעה שיתפרסמו בסמוך לזימון זה

√לאדיון.או מחזיקי אגרות החוב/או היועצים המשותפים ו/המשותפת ו

1ח"אג13:00 11095340.232410/05/20דלק קבוצההכשרה משתתף

היועצים המשותפים והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב , דיווח של הנציגות המשותפת.1.2. עדכון ודיווח על ידי החברה.1.1: על סדר היום. 1

דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע .1.3. בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו

דיון של מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי ונקיטת .1.4. לפעולות עתידיות

או הנציגות /י הנאמנים ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו ע.1.5. הליכים משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי ההצבעה שיתפרסמו בסמוך לזימון זה

√לאדיוןדיון.או מחזיקי אגרות החוב/או היועצים המשותפים ו/המשותפת ו

1ח"אג13:00 238868.21.413710/05/20דלק קבוצההכשרה משתתף

היועצים המשותפים והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב , דיווח של הנציגות המשותפת.1.2. עדכון ודיווח על ידי החברה.1.1: על סדר היום. 1

דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע .1.3. בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו

דיון של מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי ונקיטת .1.4. לפעולות עתידיות

או הנציגות /י הנאמנים ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו ע.1.5. הליכים משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי ההצבעה שיתפרסמו בסמוך לזימון זה

√לאדיון.או מחזיקי אגרות החוב/או היועצים המשותפים ו/המשותפת ו

1ח"אג13:00 186442.70.002210/05/20דלק קבוצההכשרה משתתף

היועצים המשותפים והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב , דיווח של הנציגות המשותפת.1.2. עדכון ודיווח על ידי החברה.1.1: על סדר היום. 1

דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע .1.3. בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו

דיון של מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי ונקיטת .1.4. לפעולות עתידיות

או הנציגות /י הנאמנים ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו ע.1.5. הליכים משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי ההצבעה שיתפרסמו בסמוך לזימון זה

√לאדיון.או מחזיקי אגרות החוב/או היועצים המשותפים ו/המשותפת ו

√לאדיוןדיוןדיון2019דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 1שנתית15:00 6834132.085410/05/20נאויהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדכמשרד רואי החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון, זיו האפט, BDOמינוי משרד רואי החשבון . 22שנתית15:00 6834132.085410/05/20נאויהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר שאול נאוי כדירקטור בדירקטוריון החברה. 33שנתית15:00 6834132.085410/05/20נאויהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר דורי נאוי כדירקטור בדירקטוריון החברה. 44שנתית15:00 6834132.085410/05/20נאויהכשרה משתתף



√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר אפרים אברהם כדירקטור בדירקטוריון החברה. 55שנתית15:00 6834132.085410/05/20נאויהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש מר יצחק פיינגולד כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה. 66שנתית15:00 6834132.085410/05/20נאויהכשרה משתתף

7שנתית15:00 6834132.085410/05/20נאויהכשרה משתתף

' ב כנספח ב"בנוסח המצ, מראש ובדיעבד, מוצע לאשר מתן התחייבות לשיפוי. (ר הדירקטוריון"יו)מתן התחייבות לשיפוי למר אפרים אברהם . 7

כי ההתחייבות לשיפוי הינה זהה להתחייבות לשיפוי שניתנה בעבר לנושאי המשרה הנמנים על בעלי , יודגש. לדוח הזימון למר אפרים אברהם

 30יובהר כי ההתחייבות לשיפוי תהיה בתוקף לתקופה אשר תחול רטרואקטיבית החל מיום . וליתר נושאי המשרה בחברה, השליטה וקרוביהם

ותמשיך לחול ביחס לאירועים שעילתם בתקופת , ("תקופת ההתחייבות: "להלן)מועד תחילת כהונתו של מר אפרים אברהם , 2019בדצמבר 

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח הזימון2.4לפרטים נוספים ראה סעיף . גם אם ההתחייבות לשיפוי לא תחודש בעתיד, ההתחייבות

8שנתית15:00 6834132.085410/05/20נאויהכשרה משתתף

אשר תחול , למר אפרים אברהם, מוצע לאשר מתן התחייבות לפטור. (ר הדירקטוריון"יו)מתן התחייבות לפטור למר אפרים אברהם . 8

כי , יודגש. לדוח הזימון' ב כנספח ג"מועד תחילת כהונתו של מר אפרים אברהם בנוסח המצ, 2019 בדצמבר 30רטרואקטיבית החל מיום 

וליתר נושאי המשרה , ההתחייבות לפטור הינה זהה להתחייבות לפטור שניתנה בעבר לנושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח הזימון2.5לפרטים נוספים ראה סעיף . בחברה

9שנתית15:00 6834132.085410/05/20נאויהכשרה משתתף

מוצע . בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה וכן בפוליסות ביטוח עתידיות (ר הדירקטוריון"יו)הכללת מר אפרים אברהם . 9

בפוליסות ביטוח אחריות , 2019 בדצמבר 30ביום , רטרואקטיבית החל ממועד תחילת כהונתו, לאשר את הכללתו של מר אפרים אברהם

כי , יודגש. כמפורט במדיניות התגמול של החברה, ("פוליסות הביטוח: "ביחד להלן)דירקטורים ונושאי משרה של החברה וכן בפוליסות עתידיות 

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח הזימון2.6לפרטים נוספים ראה סעיף . תנאי הביטוח זהים לאלו של כל נושאי המשרה והדירקטורים בחברה

10שנתית15:00 6834132.085410/05/20נאויהכשרה משתתף

שרה גאני '' מוצע לאשר את מינויה מחדש של הגב. לתקופת כהונה נוספת, שרה גאני כדירקטורית חיצונית בחברה'' מינוי מחדש של הגב. 10

מיד לאחר תום תקופת כהונתה הנוכחית , בת שלוש שנים שתחול רטרואקטיבית, לתקופת כהונה שלישית, המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה

, ועדת מאזן, המשמשת כוועדת ביקורת)שרה גאני מכהנת גם כחברה בוועדת הדירקטוריון של החברה '' גב. 2020 באפריל 13החל מיום , קרי

גאני מסווגת בחברה כדירקטורית בעלת '' הגב. תמשיך לכהן כחברה בועדות האמורות, ובכפוף לאישור מינויה מחדש (ועדת תגמול וועדת האשראי

תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל )מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם להוראות תקנות החברות 

לחוק ( 2()1א)245ידי דירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף -גאני מוצעת על'' מועמדותה של הגב. 2005-ו"התשס, (כשירות מקצועית

 לחוק 241גאני חתמה על הצהרה כי מתקיימים לגביה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית בהתאם להוראות סעיף '' הגב. החברות

ההצהרה . ב לחוק החברות224בהתאם להוראות סעיף , וכן כי מתקיימים לגביה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית בחברה, החברות

√לארוב מיוחדעברבעדבעדוניתן לעיין'' האמורה מצורפת לדוח זה כנספח ד

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.החל ממועד אישור האסיפה, עינת צפריר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים' מינוי של הגב. 11מיוחדת16:00 26462110.707310/05/20חילןהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיון2019 בדצמבר 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 1שנתית16:00 37118270.390910/05/20ביגהכשרה משתתף

2שנתית16:00 37118270.390910/05/20ביגהכשרה משתתף

כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית , (Ernst and Young)אישור מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר 

√לארוב רגילעברבעדבעד2019השנתית הבאה ודיווח על שכרם בשנת 

√לארוב רגילעברבעדבעדאישור מינוי מחדש של מר איתן בר זאב לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. 33שנתית16:00 37118270.390910/05/20ביגהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדאישור מינוי מחדש של מר ברק בן אליעזר לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. 44שנתית16:00 37118270.390910/05/20ביגהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדאישור מינוי מחדש של מר ישראל יעקבי לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. 55שנתית16:00 37118270.390910/05/20ביגהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדאישור מינוי מחדש של מר דניאל נפתלי לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. 66שנתית16:00 37118270.390910/05/20ביגהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדנועה נפתלי לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה' אישור מינוי מחדש של גב. 77שנתית16:00 37118270.390910/05/20ביגהכשרה משתתף

8שנתית16:00 37118270.390910/05/20ביגהכשרה משתתף

מבעלי השליטה , והינה בתו של מר יהודה נפתלי, המכהנת כדירקטורית בחברה, נועה נפתלי' אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי ולפטור לגב. 8

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.בחברה

9שנתית16:00 37118270.390910/05/20ביגהכשרה משתתף

מבעלי , נפתלי (רוני)והינו בנו של מר רון , המכהן כדירקטור בחברה, אישור הענקה מחדש של כתב התחייבות לשיפוי ולפטור למר דניאל נפתלי. 9

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.השליטה בחברה

√לארוב רגילעברבעדבעדאישור מחדש של התקשרויות החברה מעת לעת בפוליסות לביטוח אחריות נושאי משרה של החברה. 1010שנתית16:00 37118270.390910/05/20ביגהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מחדש כדירקטור של מר גיל בינו המכהן כדירקטור בחברה. 11שנתית15:00 36197150.277411/05/20פיביהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מחדש כדירקטור של מר גארי סטוק המכהן כדירקטור בחברה. 22שנתית15:00 36197150.277411/05/20פיביהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.דפנה בינו אור המכהנת כדירקטורית בחברה' מינוי מחדש כדירקטורית של גב. 33שנתית15:00 36197150.277411/05/20פיביהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מחדש כדירקטור של מר הרי קופר המכהן כדירקטור בחברה. 44שנתית15:00 36197150.277411/05/20פיביהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.דבי ספיריה המכהנת כדירקטורית בחברה' מינוי מחדש כדירקטורית של גב. 55שנתית15:00 36197150.277411/05/20פיביהכשרה משתתף

6שנתית15:00 36197150.277411/05/20פיביהכשרה משתתף

בהתאם להיקף ,  סומך חייקין כרואי החשבון המבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרוKPMGח ''אישור מינויו של משרד רו. 6

√לארוב רגילעברבעדבעד.השירותים שיינתנו על ידו

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2019דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת . 77שנתית15:00 36197150.277411/05/20פיביהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2019 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום . 88שנתית15:00 36197150.277411/05/20פיביהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.2020 במאי 21מינוי מחדש של מר ארז שפירא כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל מיום . 99שנתית15:00 36197150.277411/05/20פיביהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעדא לחוק החברות267אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה בהתאם להוראות סעיף . 11מיוחדת16:00 6782640.398611/05/20מהדריןהכשרה משתתף

√לאדיוןדיון.ובקשה לאישור חלוקה נוספת לנושים הבלתי מובטחים של החברה  (26' מס)ח עדכון "דיווח מאת בעל התפקיד בקשר עם דו. 11ח"אג15:00 012/05/20אורבנקורפהכשרה משתתף

√לאדיוןדיוןובקשה לאישור חלוקה נוספת לנושים הבלתי מובטחים של החברה (26' מס)ח עדכון "דיון בנושא דו. 22ח"אג15:00 012/05/20אורבנקורפהכשרה משתתף

√לאדיוןדיוןאו מחזיקי אגרות החוב/י הנאמן ו"דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו במסגרת האסיפה ע. 33ח"אג15:00 012/05/20אורבנקורפהכשרה משתתף

1שנתית16:00 4346390.251413/05/20אלומיי קפיטלהכשרה משתתף

1 .To reelect Shlomo Nehama as a director of the Company to hold office until the next annual general meeting of the 

Company’s shareholders and until his successor is duly elected and qualifiedלארוב רגילעברבעדבעד√

2שנתית16:00 4346390.251413/05/20אלומיי קפיטלהכשרה משתתף

2 .To reelect Ran Fridrich as a director of the Company to hold office until the next annual general meeting of the 

Company’s shareholders and until his successor is duly elected and qualifiedלארוב רגילעברבעדבעד√

3שנתית16:00 4346390.251413/05/20אלומיי קפיטלהכשרה משתתף

3 .To reelect Hemi Raphael as a director of the Company to hold office until the next annual general meeting of the 

Company’s shareholders and until his successor is duly elected and qualifiedלארוב רגילעברבעדבעד√

4שנתית16:00 4346390.251413/05/20אלומיי קפיטלהכשרה משתתף

4 .To reelect Anita Leviant as a director of the Company to hold office until the next annual general meeting of the 

Company’s shareholders and until her successor is duly elected and qualifiedלארוב רגילעברבעדבעד√

5שנתית16:00 4346390.251413/05/20אלומיי קפיטלהכשרה משתתף

5 .To resolve that the terms and conditions for the purchase, renewal, extension and/or replacement of the directors’ and 

officers’ liability insurance policy of the Company and its subsidiaries, for all office holders of the Company and its 

subsidiaries, who may serve from time to time, as set forth in the Proxy Statement, be and hereby are ratified and approved ,

that all actions heretofore taken by the Company’s management in connection with the subject matter of the foregoing 

resolution are hereby ratified and approved, and that these resolutions are for the benefit of the Companyבעדבעד

רוב מיוחד )עבר 

√לארוב מיוחד(ללא פירוט

6שנתית16:00 4346390.251413/05/20אלומיי קפיטלהכשרה משתתף

6 .to reappoint Somekh Chaikin, a member of KPMG International, as the independent auditors of the Company for the 

fiscal year ending December 31, 2020, and until the next annual general meeting of shareholders, and that the Board of 

Directors, following the approval of the Audit Committee, be, and it hereby is, authorized to approve the payment of fees of 

said independent auditors, considering the volume and nature of their servicesלארוב רגילעברבעדבעד√

7שנתית16:00 4346390.251413/05/20אלומיי קפיטלהכשרה משתתף

7 .Receipt and consideration of the Auditors’ Report and the Financial Statements of the Company for the fiscal year ended 

December 31, 2019לאר.לדיוןדיוןדיון√

1מיוחדת10:00 66052850.366214/05/20חברה לישראלהכשרה משתתף

, החל ממועד תום תקופת כהונתו הנוכחית, ר יהושע רוזנצוויג כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים"למנות את ד. ""1

√לארוב מיוחדעברבעדבעד."אשר יהיה זכאי לתנאי כהונה כאמור בדוח זימון האסיפה, 2020 במאי 8היינו החל מיום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2019דיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנת 1שנתית11:00 73451300.234314/05/20בזקהכשרה משתתף

2שנתית11:00 73451300.234314/05/20בזקהכשרה משתתף

 עד לאסיפה השנתית 2020 כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת KPMGאישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון סומך חייקין . 2

√לארוב רגילעברבעדבעדהבאה של בעלי המניות של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

3שנתית11:00 73451300.234314/05/20בזקהכשרה משתתף

לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד לאסיפה , מר שלמה רודב, (ר הדירקטוריון"המכהן כיו)אישור מינויו מחדש של הדירקטור . 3

√לארוב רגילעברבעדבעדהשנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

4שנתית11:00 73451300.234314/05/20בזקהכשרה משתתף

לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות , מר דארן גלאט, אישור מינויו מחדש של הדירקטור. 4

√לארוב רגילעברבעדבעדשל החברה

5שנתית11:00 73451300.234314/05/20בזקהכשרה משתתף

לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של , מר רן פורר, אישור מינויו מחדש של הדירקטור. 5

√לארוב רגילעברבעדבעדהחברה

6שנתית11:00 73451300.234314/05/20בזקהכשרה משתתף

לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של , מר דוד גרנות, אישור מינויו מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי. 6

√לארוב רגילעברבעדבעדבעלי המניות של החברה

7שנתית11:00 73451300.234314/05/20בזקהכשרה משתתף

לכהונה בדירקטוריון החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של , יל'מר יוסי אברג, בחירה על ידי האסיפה הכללית של הדירקטור מקרב העובדים. 7

√לארוב רגילעברבעדבעדבעלי המניות של החברה

8שנתית11:00 73451300.234314/05/20בזקהכשרה משתתף

אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור למועמד לכהונת דירקטור מקרב העובדים בנוסח הזהה לכתבי ההתחייבות לשיפוי ופטור שאושרו לכל . 8

√לארוב רגילעברבעדבעד6.2.2020יתר הדירקטורים בחברה באסיפה הכללית של החברה ביום 



9שנתית11:00 73451300.234314/05/20בזקהכשרה משתתף

עד לאסיפה השנתית הבאה , מ"בהתאם לבקשת בי קומיוניקיישנס בע, ד"מר תומר ראב, אישור מינויו של דירקטור רגיל לדירקטוריון החברה. 9

√לארוב רגילעברבעדבעדשל בעלי המניות של החברה

10שנתית11:00 73451300.234314/05/20בזקהכשרה משתתף

על ידי ,  לתקופה בת שלוש שנים2019 במאי 23כפי שאושרה ביום , אישור ביצוע תיקונים ועדכונים למדיניות התגמול הקיימת של החברה. 10

√לארוב מיוחדעברבעדבעד2020 בפברואר 6ותוקנה ביום , האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה

√לארוב רגיללא עברנגדנגדאישור תיקון תקנון החברה לבקשת ביקום להכללת נושא זה בסדר היום. 1111שנתית11:00 73451300.234314/05/20בזקהכשרה משתתף

√לאדיוןדיון.31.12.2019דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה ליום 1שנתית11:00 5115850.023814/05/20עמיר שיווקהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדלתקופת כהונה נוספת, מר דב אמיתי, ר דירקטוריון החברה"מינוי מחדש של יו. 22שנתית11:00 5115850.023814/05/20עמיר שיווקהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמר אילן לוין לתקופת כהונה נוספת, מינוי מחדש של חבר דירקטוריון החברה. 33שנתית11:00 5115850.023814/05/20עמיר שיווקהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדלתקופת כהונה נוספת, מר עדי שוורץ, מינוי מחדש של חבר דירקטוריון החברה. 44שנתית11:00 5115850.023814/05/20עמיר שיווקהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדלתקופת כהונה נוספת, מר ישראל קרניאל, מינוי מחדש של חבר דירקטוריון החברה. 55שנתית11:00 5115850.023814/05/20עמיר שיווקהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדלתקופת כהונה נוספת, מר דוד היימן, מינוי מחדש של חבר דירקטוריון החברה. 66שנתית11:00 5115850.023814/05/20עמיר שיווקהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדלתקופת כהונה נוספת, מר נעם לויט, מינוי מחדש של חבר דירקטוריון החברה. 77שנתית11:00 5115850.023814/05/20עמיר שיווקהכשרה משתתף

8שנתית11:00 5115850.023814/05/20עמיר שיווקהכשרה משתתף

את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את , פורר גבאי, מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט. 8

√לארוב רגילעברבעדבעדשכרו

√לארוב מיוחדעברבעדבעדרונית שוורץ לכהונה שנייה כדירקטורית חיצונית בחברה' מינויה של גב. 99שנתית11:00 5115850.023814/05/20עמיר שיווקהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעדאיריס אבנר לכהונה שנייה כדירקטורית חיצונית בחברה' מינויה של גב. 1010שנתית11:00 5115850.023814/05/20עמיר שיווקהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעדמינוי מר אלי גונן לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בחברה. 1111שנתית11:00 5115850.023814/05/20עמיר שיווקהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעדאישור מדיניות התגמול החדשה של החברה לתקופה נוספת בת שלוש שנים. 1212שנתית11:00 5115850.023814/05/20עמיר שיווקהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדביחד עם קידר פיקוח וניהול כמפקח לשותפות ואישור שכר המפקח, רואי חשבון', מינוי פאהן קנה ושות. 11מיוחדת בוטלה16:00 120433390.107514/05/20דלק קידוחים יהשהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדאישור התקשרות עם יועץ מומחה מטעם המפקח. 22מיוחדת בוטלה16:00 120433390.107514/05/20דלק קידוחים יהשהכשרה משתתף

√לארוב רגילדיוןדיוןדיון2019דיון והצגת הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת 1מיוחדת10:00 3689500.453417/05/20כפריתהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר איציק שריר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה. 22מיוחדת10:00 3689500.453417/05/20כפריתהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר רז דיאור לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה. 33מיוחדת10:00 3689500.453417/05/20כפריתהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר רפאל עדס לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה. 44מיוחדת10:00 3689500.453417/05/20כפריתהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר נועם שטהל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה. 55מיוחדת10:00 3689500.453417/05/20כפריתהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר אביב קוץ לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה. 66מיוחדת10:00 3689500.453417/05/20כפריתהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר אורי אפשטיין לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה. 77מיוחדת10:00 3689500.453417/05/20כפריתהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של גברת תירצה אוטולונגי פלורנטין לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה. 88מיוחדת10:00 3689500.453417/05/20כפריתהכשרה משתתף

9מיוחדת10:00 3689500.453417/05/20כפריתהכשרה משתתף

לתקופה בת שלוש , לאשר חידוש כתבי פטור מאחריות לדירקטורים ולנושאי משרה שהינם חברי קיבוץ כפר עזה או המועסקים על ידי הקיבוץ. 9

√לארוב מיוחדעברבעדבעדשנים (3)

10מיוחדת10:00 3689500.453417/05/20כפריתהכשרה משתתף

לתקופה בת שלוש , לאשר חידוש כתבי התחייבות לשיפוי לנושאי משרה ודירקטורים שהינם חברי קיבוץ כפר עזה או המועסקים על ידי הקיבוץ. 10

√לארוב מיוחדעברבעדבעדשנים (3)

1ח התייעצות"אג13:00 1265750.142117/05/20דלק קבוצההכשרה משתתף

היועצים המשותפים והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע למשא ומתן , דיווח של הנציגות המשותפת. 1.2. עדכון ודיווח על ידי החברה. 1.1

דיון של מחזיקי אגרות החוב בנוגע . 1.3. עם החברה ולפעולות שבצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו

דיון . 1.4. להצעת ההחלטה להעמדת חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי ונקיטת הליכים משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי ההצבעה

√לאדיון.או מחזיקי אגרות החוב/או היועצים המשותפים ו/או הנציגות המשותפת ו/י הנאמנים ו"בנושאים נוספים שיועלו ע

1ח התייעצות"אג13:00 151923.60.478417/05/20דלק קבוצההכשרה משתתף

היועצים המשותפים והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב , דיווח של הנציגות המשותפת. 1.2. עדכון ודיווח על ידי החברה. 1.1: על סדר היום. 1

דיון של מחזיקי . 1.3. בנוגע למשא ומתן עם החברה ולפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו

אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי ונקיטת הליכים משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי 

√לאדיון.או מחזיקי אגרות החוב/או היועצים המשותפים ו/או הנציגות המשותפת ו/י הנאמנים ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו ע. 1.4. ההצבעה

1ח התייעצות"אג13:00 884208.20.230717/05/20דלק קבוצההכשרה משתתף

היועצים המשותפים והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב , דיווח של הנציגות המשותפת. 1.2. עדכון ודיווח על ידי החברה. 1.1: על סדר היום. 1

דיון של מחזיקי . 1.3. בנוגע למשא ומתן עם החברה ולפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו

אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי ונקיטת הליכים משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי 

√לאדיון.או מחזיקי אגרות החוב/או היועצים המשותפים ו/או הנציגות המשותפת ו/י הנאמנים ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו ע. 1.4. ההצבעה

1ח התייעצות"אג13:00 196590.71.413717/05/20דלק קבוצההכשרה משתתף

היועצים המשותפים והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב , דיווח של הנציגות המשותפת. 1.2. עדכון ודיווח על ידי החברה. 1.1: על סדר היום. 1

דיון של מחזיקי . 1.3. בנוגע למשא ומתן עם החברה ולפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו

אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי ונקיטת הליכים משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי 

√לאדיון.או מחזיקי אגרות החוב/או היועצים המשותפים ו/או הנציגות המשותפת ו/י הנאמנים ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו ע. 1.4. ההצבעה

1ח התייעצות"אג13:00 153690.717/05/20דלק קבוצההכשרה משתתף

היועצים המשותפים והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב , דיווח של הנציגות המשותפת. 1.2. עדכון ודיווח על ידי החברה. 1.1: על סדר היום. 1

דיון של מחזיקי . 1.3. בנוגע למשא ומתן עם החברה ולפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו

אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי ונקיטת הליכים משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי 

√לאדיון.או מחזיקי אגרות החוב/או היועצים המשותפים ו/או הנציגות המשותפת ו/י הנאמנים ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו ע. 1.4. ההצבעה

1ח"אג09:00 1265750.142118/05/20דלק קבוצההכשרה משתתף

היועצים המשותפים והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע למשא ומתן , דיווח של הנציגות המשותפת. 1.2. עדכון ודיווח על ידי החברה. 1.1

דיון של מחזיקי אגרות החוב בנוגע . 1.3. עם החברה ולפעולות שבצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו

דיון . 1.4. להצעת ההחלטה להעמדת חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי ונקיטת הליכים משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי ההצבעה

√לאדיון.או מחזיקי אגרות החוב/או היועצים המשותפים ו/או הנציגות המשותפת ו/י הנאמנים ו"בנושאים נוספים שיועלו ע

1ח"אג09:00 151923.60.478418/05/20דלק קבוצההכשרה משתתף

היועצים המשותפים והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב , דיווח של הנציגות המשותפת. 1.2. עדכון ודיווח על ידי החברה. 1.1: על סדר היום. 1

דיון של מחזיקי . 1.3. בנוגע למשא ומתן עם החברה ולפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו

אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי ונקיטת הליכים משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי 

√לאדיון.או מחזיקי אגרות החוב/או היועצים המשותפים ו/או הנציגות המשותפת ו/י הנאמנים ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו ע. 1.4. ההצבעה

1ח"אג09:00 884208.20.230718/05/20דלק קבוצההכשרה משתתף

היועצים המשותפים והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב , דיווח של הנציגות המשותפת. 1.2. עדכון ודיווח על ידי החברה. 1.1: על סדר היום. 1

דיון של מחזיקי . 1.3. בנוגע למשא ומתן עם החברה ולפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו

אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי ונקיטת הליכים משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי 

√לאדיון.או מחזיקי אגרות החוב/או היועצים המשותפים ו/או הנציגות המשותפת ו/י הנאמנים ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו ע. 1.4. ההצבעה

1ח"אג09:00 196590.71.413718/05/20דלק קבוצההכשרה משתתף

היועצים המשותפים והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב , דיווח של הנציגות המשותפת. 1.2. עדכון ודיווח על ידי החברה. 1.1: על סדר היום. 1

דיון של מחזיקי . 1.3. בנוגע למשא ומתן עם החברה ולפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו

אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי ונקיטת הליכים משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי 

√לאדיון.או מחזיקי אגרות החוב/או היועצים המשותפים ו/או הנציגות המשותפת ו/י הנאמנים ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו ע. 1.4. ההצבעה

1ח"אג09:00 153690.718/05/20דלק קבוצההכשרה משתתף

היועצים המשותפים והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב , דיווח של הנציגות המשותפת. 1.2. עדכון ודיווח על ידי החברה. 1.1: על סדר היום. 1

דיון של מחזיקי . 1.3. בנוגע למשא ומתן עם החברה ולפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו

אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי ונקיטת הליכים משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי 

√לא.או מחזיקי אגרות החוב/או היועצים המשותפים ו/או הנציגות המשותפת ו/י הנאמנים ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו ע. 1.4. ההצבעה

1מיוחדת10:00 3569001.753818/05/20מנרב פרויקטיםהכשרה משתתף

והכל , הטעונות אישור האסיפה הכללית, הפעולות וההתקשרויות בקשר עם המיזוג, לאשר את המיזוג על פי הסכם המיזוג ואת כל העסקאות. 1

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.כמפורט בדוח זימון האסיפה

√לארוב מיוחדעברבעדבעדהארכה ועדכון מדיניות התגמול של החברה. 11שנתית ומיוחדת נדחית15:00 22660010.533518/05/20סאמיטהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעדמר זוהר לוי, ר הדירקטוריון ובעל השליטה בחברה"אישור הארכה ועדכון הגמול ליו. 22שנתית ומיוחדת נדחית15:00 22660010.533518/05/20סאמיטהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעדמר זוהר לוי, אחיו של בעל השליטה בחברה, עדכון תנאי התגמול של מר שלומי לוי. 33שנתית ומיוחדת נדחית15:00 22660010.533518/05/20סאמיטהכשרה משתתף

4שנתית ומיוחדת נדחית15:00 22660010.533518/05/20סאמיטהכשרה משתתף

בסכום אשר ייקבע , למימון המימוש של אופציות של החברה, מר זוהר לוי, אחיו של בעל השליטה בחברה,  אישור מתן הלוואה למר שלומי לוי2.4

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.בסמוך למועד האסיפה

√לארוב מיוחדעברבעדבעדבסכום אשר ייקבע בסמוך למועד האסיפה, מר זוהר לוי, אחיו של בעל השליטה בחברה, אישור מענק למר שלומי לוי. 55שנתית ומיוחדת נדחית15:00 22660010.533518/05/20סאמיטהכשרה משתתף



√לארוב מיוחדעברבעדבעדמר זוהר לוי, אחיו של בעל השליטה בחברה,  עם מר שלומי לוי17.6.2019תיקון הסכם אופציות שנחתם ביום . 66שנתית ומיוחדת נדחית15:00 22660010.533518/05/20סאמיטהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיון2019דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת . 77שנתית ומיוחדת נדחית15:00 22660010.533518/05/20סאמיטהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה. 88שנתית ומיוחדת נדחית15:00 22660010.533518/05/20סאמיטהכשרה משתתף

9שנתית ומיוחדת נדחית15:00 22660010.533518/05/20סאמיטהכשרה משתתף

לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של , למנות את מר אמיר שגיא כדירקטור בחברה. 9

√לארוב רגילעברנגדנגד.החברה

10שנתית ומיוחדת נדחית15:00 22660010.533518/05/20סאמיטהכשרה משתתף

לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של , למנות את מר זוהר לוי כדירקטור בחברה. 10

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

11שנתית ומיוחדת נדחית15:00 22660010.533518/05/20סאמיטהכשרה משתתף

לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של , למנות את מר אילן רייזנר כדירקטור בחברה. 11

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

1מיוחדת15:00 574920.398518/05/20פנאקסיה ישראלהכשרה משתתף

 (" פנאקסיה ישראל: "להלן)מ "פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות בישראל בע, בבעלותה המלאה, אישור התקשרותה של חברת הבת של החברה. 1

בהתאם , בהסכם לפיו פנאקסיה ישראל תהא רשאית, ("בעלת השליטה: "להלן)מ "פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות בע- עם בעלת השליטה בחברה 

√לארוב מיוחדעברנגדנגד.(מלטה)לעשות שימוש במתקן למחקר ופיתוח קנאביס רפואי של בעלת השליטה באירופה , לשיקול דעתה הבלעדי

√לאר.לדיוןדיוןדיון31.12.2019לשנה שהסתיימה ביום , דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה1שנתית נדחית15:00 1482880.253619/05/20רפקהכשרה משתתף

2שנתית נדחית15:00 1482880.253619/05/20רפקהכשרה משתתף

למנות מחדש את מר חיים כהן כדירקטור בחברה מר כהן זכאי לגמול : נוסח ההחלטה המוצעת. מינוי מחדש של מר חיים כהן כדירקטור בחברה. 2

והכל , עוד זכאי מר כהן להיכלל בפוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה וכן לכתב שיפוי. ב"דירקטורים כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ

√לארוב רגילעברבעדבעד.ב"כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ

3שנתית נדחית15:00 1482880.253619/05/20רפקהכשרה משתתף

למנות מחדש את מר תנחום אורן כדירקטור בחברה מר אורן זכאי : מינוי מחדש של מר תנחום אורן כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת. 3

√לארוב רגילעברבעדבעד.עוד זכאי מר אורן להיכלל בפוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה. ב"לגמול דירקטורים כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ

4שנתית נדחית15:00 1482880.253619/05/20רפקהכשרה משתתף

' למנות מחדש את גברת לימור דנש כדירקטורית בחברה הגב: מינוי מחדש של גברת לימור דנש כדירקטורית בחברה נוסח ההצעה המוצעת. 4

דנש להיכלל בפוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה וכן ' עוד זכאית הגב. ב"דנש זכאית לגמול דירקטורים כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ

√לארוב רגילעברבעדבעד.ב"והכל כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ, לכתב שיפוי

5שנתית נדחית15:00 1482880.253619/05/20רפקהכשרה משתתף

מר חלוץ זכאי לגמול . למנות מחדש את מר חלוץ כדירקטור בחברה- מינוי מחדש של מר דן חלוץ כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת. 5

והכל , עוד זכאי מר חלוץ להיכלל בפוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה וכן לכתב שיפוי. ב"דירקטורים כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ

√לארוב רגילעברבעדבעד.ב"כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ

6שנתית נדחית15:00 1482880.253619/05/20רפקהכשרה משתתף

כרואי החשבון , ח"רו, למנות מחדש את סומך חייקין:  נוסח ההחלטה המוצעת2019מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם בגין שנת . 6

√לארוב רגילעברבעדבעדהמבקרים של החברה

√לארוב מיוחדעברבעדבעד לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון . 77שנתית נדחית15:00 1482880.253619/05/20רפקהכשרה משתתף

1בוטלה23:30 1607750.143720/05/20דלק קבוצההכשרה משתתף

וכן להורות  (''סדרה כב)פירעון מידי של יתרת הערך הנקוב שבמחזור להעמיד לפירעון מיידי את מלוא חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב . 1

לרבות צו לפתיחת הליכים וסעדים זמניים לפי , כ הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב"לנאמן לנקוט בהליכים המשפטיים הנדרשים בהתאם להמלצת ב

כחלק . עם הנציגות המשותפת (לרבות בשאלת עיתוי נקיטת ההליכים)ותוך התייעצות  ("החוק") 2018-ח"תשע, חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

להסכים כי בגדר ההליכים המשפטיים כאמור יוצע להעניק לנושים המובטחים של החברה ושל דלק מערכות אנרגיה , בלתי נפרד מהחלטה זו

כדי למנוע מימוש , בעדיפות על מחזיקי אגרות החוב, שאינם משועבדים להם, הגנה הולמת שעשויה לאפשר להם להיפרע מנכסי החברה, מ"בע

אזי , ובית המשפט יורה על מתן צו לפתיחת הליכים, מובהר כי ככל שיינקטו הליכים על פי החוק. שעבודים על ידי הנושים המובטחים האמורים

מובהר כי . צו הקפאת הליכים כנגד החברה ומינוי נאמן על פי החוק לשם יישום הליכי חדלות הפירעון- תוצאות הצו לפתיחת הליכים הינן בין היתר 

כחלק בלתי נפרד מהצעת , 9ולעניין זה יראו את האמור בסעיף ,  לזימון לאסיפה9ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

√לארוב מיוחדנגדההחלטה

1בוטלה23:30 191194.60.478420/05/20דלק קבוצההכשרה משתתף

סדרה )להעמיד לפירעון מיידי את מלוא חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב : פירעון מידי של יתרת הערך הנקוב שבמחזור  נוסח ההחלטה. 1

לרבות צו לפתיחת הליכים , כ הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב"וכן להורות לנאמן לנקוט בהליכים המשפטיים הנדרשים בהתאם להמלצת ב (''יט

עם הנציגות , (לרבות בשאלת עיתוי נקיטת ההליכים)ותוך התייעצות  ("החוק") 2018-ח"תשע, וסעדים זמניים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

להסכים כי בגדר ההליכים המשפטיים כאמור יוצע להעניק לנושים המובטחים של החברה ושל דלק , כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו. המשותפת

כדי , בעדיפות על מחזיקי אגרות החוב, שאינם משועבדים להם, הגנה הולמת שעשויה לאפשר להם להיפרע מנכסי החברה, מ"מערכות אנרגיה בע

ובית המשפט יורה על מתן צו לפתיחת , מובהר כי ככל שיינקטו הליכים על פי החוק. למנוע מימוש שעבודים על ידי הנושים המובטחים האמורים

צו הקפאת הליכים כנגד החברה ומינוי נאמן על פי החוק לשם יישום הליכי חדלות - אזי תוצאות הצו לפתיחת הליכים הינן בין היתר , הליכים

כחלק ,  להלן7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה,  לזימון המצורף7ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף .  הפירעון

√לארוב מיוחדנגדבלתי נפרד

1בוטלה23:30 11601930.232820/05/20דלק קבוצההכשרה משתתף

סדרה )להעמיד לפירעון מיידי את מלוא חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב : פירעון מידי של יתרת הערך הנקוב שבמחזור  נוסח ההחלטה. 1

לרבות צו לפתיחת הליכים , כ הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב"וכן להורות לנאמן לנקוט בהליכים המשפטיים הנדרשים בהתאם להמלצת ב (''לא

עם הנציגות , (לרבות בשאלת עיתוי נקיטת ההליכים)ותוך התייעצות  ("החוק") 2018-ח"תשע, וסעדים זמניים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

להסכים כי בגדר ההליכים המשפטיים כאמור יוצע להעניק לנושים המובטחים של החברה ושל דלק , כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו. המשותפת

כדי , בעדיפות על מחזיקי אגרות החוב, שאינם משועבדים להם, הגנה הולמת שעשויה לאפשר להם להיפרע מנכסי החברה, מ"מערכות אנרגיה בע

ובית המשפט יורה על מתן צו לפתיחת , מובהר כי ככל שיינקטו הליכים על פי החוק. למנוע מימוש שעבודים על ידי הנושים המובטחים האמורים

צו הקפאת הליכים כנגד החברה ומינוי נאמן על פי החוק לשם יישום הליכי חדלות - אזי תוצאות הצו לפתיחת הליכים הינן בין היתר , הליכים

כחלק ,  להלן7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה,  לזימון המצורף7ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף .  הפירעון

√לארוב מיוחדנגדבלתי נפרד

1בוטלה23:30 2430961.413720/05/20דלק קבוצההכשרה משתתף

סדרה )להעמיד לפירעון מיידי את מלוא חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב : פירעון מידי של יתרת הערך הנקוב שבמחזור  נוסח ההחלטה. 1

לרבות צו לפתיחת הליכים , כ הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב"וכן להורות לנאמן לנקוט בהליכים המשפטיים הנדרשים בהתאם להמלצת ב (''לג

עם הנציגות , (לרבות בשאלת עיתוי נקיטת ההליכים)ותוך התייעצות  ("החוק") 2018-ח"תשע, וסעדים זמניים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

להסכים כי בגדר ההליכים המשפטיים כאמור יוצע להעניק לנושים המובטחים של החברה ושל דלק , כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו. המשותפת

כדי , בעדיפות על מחזיקי אגרות החוב, שאינם משועבדים להם, הגנה הולמת שעשויה לאפשר להם להיפרע מנכסי החברה, מ"מערכות אנרגיה בע

ובית המשפט יורה על מתן צו לפתיחת , מובהר כי ככל שיינקטו הליכים על פי החוק. למנוע מימוש שעבודים על ידי הנושים המובטחים האמורים

צו הקפאת הליכים כנגד החברה ומינוי נאמן על פי החוק לשם יישום הליכי חדלות - אזי תוצאות הצו לפתיחת הליכים הינן בין היתר , הליכים

כחלק ,  להלן7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה,  לזימון המצורף7ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף .  הפירעון

√לארוב מיוחדנגדבלתי נפרד

1בוטלה23:30 195318.50.002320/05/20דלק קבוצההכשרה משתתף

סדרה )להעמיד לפירעון מיידי את מלוא חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב : פירעון מידי של יתרת הערך הנקוב שבמחזור  נוסח ההחלטה. 1

לרבות צו לפתיחת הליכים , כ הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב"וכן להורות לנאמן לנקוט בהליכים המשפטיים הנדרשים בהתאם להמלצת ב (''לד

עם הנציגות , (לרבות בשאלת עיתוי נקיטת ההליכים)ותוך התייעצות  ("החוק") 2018-ח"תשע, וסעדים זמניים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

להסכים כי בגדר ההליכים המשפטיים כאמור יוצע להעניק לנושים המובטחים של החברה ושל דלק , כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו. המשותפת

כדי , בעדיפות על מחזיקי אגרות החוב, שאינם משועבדים להם, הגנה הולמת שעשויה לאפשר להם להיפרע מנכסי החברה, מ"מערכות אנרגיה בע

ובית המשפט יורה על מתן צו לפתיחת , מובהר כי ככל שיינקטו הליכים על פי החוק. למנוע מימוש שעבודים על ידי הנושים המובטחים האמורים

צו הקפאת הליכים כנגד החברה ומינוי נאמן על פי החוק לשם יישום הליכי חדלות - אזי תוצאות הצו לפתיחת הליכים הינן בין היתר , הליכים

כחלק ,  להלן7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה,  לזימון המצורף7ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף .  הפירעון

√לארוב מיוחדנגדבלתי נפרד

1שנתית13:00 60579460.095721/05/20אנרגיאןהכשרה משתתף

1 .To receive and adopt the Company’s annual accounts for the financial year ended 31 December 2019 together with the 

Directors’ report and the Auditor’s report on those accountsלארוב רגילעברבעד√

√לארוב רגילעברבעדTo approve the Directors’ Remuneration Report. 22שנתית13:00 60579460.095721/05/20אנרגיאןהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדTo re-appoint Ms Karen Simon as a director of the Company. 33שנתית13:00 60579460.095721/05/20אנרגיאןהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדTo re-appoint Mr Matthaios Rigas as a director of the Company. 44שנתית13:00 60579460.095721/05/20אנרגיאןהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדTo re-appoint Mr Panagiotis Benos as a director of the Company. 55שנתית13:00 60579460.095721/05/20אנרגיאןהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדTo re-appoint Mr Andrew Bartlett as a director of the Company. 66שנתית13:00 60579460.095721/05/20אנרגיאןהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדTo re-appoint Mr Robert Peck as a director of the Company. 77שנתית13:00 60579460.095721/05/20אנרגיאןהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדTo re-appoint Mr Ohad Marani as a director of the Company. 88שנתית13:00 60579460.095721/05/20אנרגיאןהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדTo re-appoint Mr Efstathios Topouzoglou as a director of the Company. 99שנתית13:00 60579460.095721/05/20אנרגיאןהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדTo re-appoint Mr David Bonanno as a director of the Company. 1010שנתית13:00 60579460.095721/05/20אנרגיאןהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדTo appoint Ms. Amy Lashinsky as a director of the Company. 1111שנתית13:00 60579460.095721/05/20אנרגיאןהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדTo re-appoint Ernst &amp; Young LLP as auditor of the Company. 1212שנתית13:00 60579460.095721/05/20אנרגיאןהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדTo authorise the Directors to set the remuneration of the auditors. 1313שנתית13:00 60579460.095721/05/20אנרגיאןהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגדTo authorise the Directors to allot relevant securities. 1414שנתית13:00 60579460.095721/05/20אנרגיאןהכשרה משתתף



נגדTo authorise the Directors to disapply pre-emption rights. 1515שנתית13:00 60579460.095721/05/20אנרגיאןהכשרה משתתף

רוב מיוחד )עבר 

√לארוב מיוחד(ללא פירוט

נגדTo authorise the Directors to further disapply pre-emption rights. 1616שנתית13:00 60579460.095721/05/20אנרגיאןהכשרה משתתף

רוב מיוחד )עבר 

√לארוב מיוחד(ללא פירוט

√לארוב מיוחדעברבעדThat a general meeting, other than an Annual General Meeting, may be called on not less than 14 clear days’ notice. 1717שנתית13:00 60579460.095721/05/20אנרגיאןהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדTo authorise the Company to make market purchases of its own ordinary shares. 1818שנתית13:00 60579460.095721/05/20אנרגיאןהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדThat the name of the Company be changed to Energean PLC. 1919שנתית13:00 60579460.095721/05/20אנרגיאןהכשרה משתתף

1ח נדחית"אג22:00 565725.70.002321/05/20פתאל החזקותהכשרה משתתף

 לשטר הנאמנות בתקופה שממועד פרסום הדוח הרבעוני 5.6.3לא תיבדק אמת המידה הפיננסית שבסעיף  (i)- לאשר את הצעת החברה לפיה . 1

 2021 ביוני 30החל ממועד פרסום הדוח הרבעוני ליום  (ii)- ו; 2021 במרץ 31מועד פרסום הדוח הרבעוני ליום  (כולל) ועד 2020 במרץ 31ליום 

- בדיקת אמת המידה הפיננסית האמורה תעשה בדרך של נטרול נתוני ה2021 בדצמבר 31מועד פרסום הדוח התקופתי ליום  (כולל)ועד 

EBITDA לאשר את הצעת החברה לפיה: נוסח ההחלטה. לפי העניין , 2021 והרבעון הראשון בשנת 2020 ברבעונים הראשון עד הרביעי בשנת ,

יחס ") בשטר הנאמנות 5.6.3אמת המידה הפיננסית הנכללת בסעיף  (i)–  ("פירעון מיידי") לשטר הנאמנות 9.1.25לצורכי עמידה בהוראות סעיף 

מועד ( כולל)ועד 2020 במרץ 31לא תיבדק החל ממועד פרסום הדוח הרבעוני של החברה ליום , (" מתואםEBITDA-חוב פיננסי נטו מתואם ל

מועד  (כולל) ועד 2021 ביוני 30החל ממועד פרסום הדוח הרבעוני של החברה ליום  (ii)-ו; 2021 במרץ 31פרסום הדוח הרבעוני של החברה ליום 

-בדיקת אמת המידה הפיננסית האמורה תעשה בדרך של נטרול נתוני ה, 2021בדצמבר 31פרסום הדוח התקופתי של החברה ליום 

EBITDA לארוב מיוחדלא עברבעד20ברבעונים הראשון עד הרביעי בשנת√

1ח נדחית"אג22:00 170506.11.712221/05/20פתאל החזקותהכשרה משתתף

 31 לשטר הנאמנות בתקופה שממועד פרסום הדוח הרבעוני ליום 5.6.3לא תיבדק אמת המידה שבסעיף  (i)– לאשר את הצעת החברה לפיה . 1

 (כולל) ועד 2021 ביוני 30החל ממועד פרסום הדוח הרבעוני ליום (ii)-ו; 2021במרץ 31מועד פרסום הדוח הרבעוני ליום  (כולל) ועד 2020במרץ 

 ברבעונים EBITDA- בדיקת אמת המידה הפיננסית האמורה תעשה בדרך של נטרול נתוני ה2021 בדצמבר 31מועד פרסום הדוח התקופתי ליום 

לצורכי עמידה , לאשר את הצעת החברה לפיה: לפי העניין נוסח ההחלטה, 2021 והרבעון הראשון בשנת 2020הראשון עד הרביעי בשנת 

התחייבות לשמירה ") בשטר הנאמנות 5.6.3אמת המידה הפיננסית הנכללת בסעיף  (i)–  ("פירעון מיידי") לשטר הנאמנות 9.1.25בהוראות סעיף 

מועד פרסום הדוח הרבעוני של ( כולל) ועד 2020 במרץ 31לא תיבדק החל ממועד פרסום הדוח הרבעוני של החברה ליום ("מינימליEBITDAעל 

מועד פרסום הדוח התקופתי של  (כולל) ועד 2021 ביוני 30החל ממועד פרסום הדוח הרבעוני של החברה ליום (ii)-ו; 2021 במרץ 31החברה ליום 

 ברבעונים הראשון עד הרביעי EBITDA-בדיקת אמת המידה הפיננסית האמורה תעשה בדרך של נטרול נתוני ה, 2021 בדצמבר 31החברה ליום 

√לארוב מיוחדעברבעד והרבעון הראשון בשנ2020בשנת 

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.בקשר עם כהונתו כמנהל מקומי באנגליה, הנמנה עם בעלי השליטה בחברה, אישור הארכת תנאי ההתקשרות עם מר ארנון רובינשטין. 11מיוחדת נדחית15:00 2064260.127925/05/20בית הזהבהכשרה משתתף

√לאדיוןדיוןדיון.2019 בדצמבר 31דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 1שנתית13:00 85073640.120727/05/20איירפורט סיטיהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד. כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכר טרחתוKPMGחייקין -חידוש מינוי רואה חשבון סומך. 22שנתית13:00 85073640.120727/05/20איירפורט סיטיהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה. 33שנתית13:00 85073640.120727/05/20איירפורט סיטיהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינויו מחדש של מר איתן וולוך כדירקטור בחברה. 44שנתית13:00 85073640.120727/05/20איירפורט סיטיהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינויו מחדש של מר איתמר וולקוב כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואישור תגמולו. 55שנתית13:00 85073640.120727/05/20איירפורט סיטיהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינויו של מר בעז מרדכי סימונס כדירקטור בחברה. 66שנתית13:00 85073640.120727/05/20איירפורט סיטיהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.שינוי תקנון החברה. 77שנתית13:00 85073640.120727/05/20איירפורט סיטיהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות את מר שמואל וולודינגר לדירקטור בחברה. 11שנתית14:00 2629140.382727/05/20גניגרהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות את מר אסף רענן לדירקטור בחברה. 22שנתית14:00 2629140.382727/05/20גניגרהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות את מר איתן פרלמן לדירקטור בחברה. 33שנתית14:00 2629140.382727/05/20גניגרהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות את מר דן עייק לדירקטור בחברה. 44שנתית14:00 2629140.382727/05/20גניגרהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות את מר אורי מרום לדירקטור בחברה. 55שנתית14:00 2629140.382727/05/20גניגרהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות את מר אבי לבנה לדירקטור בחברה. 66שנתית14:00 2629140.382727/05/20גניגרהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות את מר חנוך פפושדו לדירקטור בחברה. 77שנתית14:00 2629140.382727/05/20גניגרהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדורדה טריואקס לדירקטורית בחברה' למנות את הגב. 88שנתית14:00 2629140.382727/05/20גניגרהכשרה משתתף

9שנתית14:00 2629140.382727/05/20גניגרהכשרה משתתף

כרואה החשבון המבקר ', גבאי את קסירר ושות, פורר, קוסט (Ernst &amp; Young)למנות מחדש את משרד רואי החשבון ארנסט אנד יאנג . 9

√לארוב רגילעברבעדבעד.ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, גלית זידמן כדירקטורית חיצונית בחברה' לאשר את מינויה של גב. 1010שנתית14:00 2629140.382727/05/20גניגרהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.לדוח זימון האסיפה' ב כנספח ג"בנוסח המצ, גלית זידמן' הגב, לאשר מתן כתב שיפוי למועמדת לכהונת דירקטורית חיצונית. 1111שנתית14:00 2629140.382727/05/20גניגרהכשרה משתתף

1ח"אג16:00 027/05/20אורבנקורפהכשרה משתתף

למעט , הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה– החלטה רגילה )מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב . 1

ללוות ולסייע בידי הנאמן ובא כוחו במגעים . א.1.1: אשר סמכויותיה יהיו כמפורט להלן, "(הנציגות)"למנות נציגות למחזיקי אגרות החוב  (הנמנעים

קבלת מידע בדבר סטטוס החברה והחברות הבנות של החברה ונכסיהן וגיבוש הצעות אשר תובאנה בפני . ב.1.1. ובמהלכים עם בעל התפקיד

חלות על , בשל היות הנציגות שלוח של הנאמן, בנוסף. ג.1.1. מחזיקי אגרות החוב בקשר עם המשך ניהול הליך חדלות הפירעון של החברה

. ד.1.1. לרבות חובות אמון וסודיות, 1979-ט"תשל,  וחוק הנאמנות1965-ה"תשכ, חבריה כל החובות המוטלות על שלוח מכח חוק השליחות

 לזימון כפופה להתחייבות השיפוי והמימון 1.1ההחלטה בסעיף . סמכויותיה של הנציגות לא תפגענה גם אם מי מחבריה יחדל לכהן כחבר בה

√לארוב רגילעברנגד.ל"כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ,  לזימון 9ולעניין זה יראו את האמור בסעיף ,  לזימון 9שבסעיף 

2ח"אג16:00 027/05/20אורבנקורפהכשרה משתתף

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות – החלטה רגילה )נקיטת הליכים בקשר עם הבקשות לאישור תובענות ייצוגיות . 2

להורות לנאמן לנקוט בהליכים הנדרשים על מנת שבית המשפט יורה על סילוק הבקשות לאישור תובענות  (למעט הנמנעים, המשתתפים בהצבעה

 1746-04-16 (כלכלית)צ "ותיק ת; מ"איפקס הנפקות בע'  מונרוב נ16652-04-16 (כלכלית)צ "ייצוגיות שהגישו מונרוב ופכטהולד במסגרת תיק ת

ובכלל זה להגיש בקשה לבית המשפט של הסדר נושים שיורה על סילוק אותן תביעות ושחרור הכספים המשוריינים . אורבנקורפ אינק' פכטהולד נ

 לזימון כפופה 1.2ההחלטה בסעיף . 26.9.2017לאור הוראות הסדר הנושים שאושר על ידי בית המשפט ביום , בין היתר,עבור תביעות אלו וזאת 

√לארוב רגילעברבעד.ל"כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ,  לזימון 9ולעניין זה יראו את האמור בסעיף ,  לזימון 9להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

√לאדיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב. 11ח"אג18:00 255779.227/05/20דלק קבוצההכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיון2019דיון בדוח התקופתי לשנת 1שנתית ומיוחדת14:00 57860830.819531/05/20הראל השקעותהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד2020כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת  (KPMG)מינוי מחדש של סומך חייקין 2שנתית ומיוחדת14:00 57860830.819531/05/20הראל השקעותהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של יאיר המבורגר כדירקטור בחברה. 33שנתית ומיוחדת14:00 57860830.819531/05/20הראל השקעותהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של בן המבורגר כדירקטור בחברה. 44שנתית ומיוחדת14:00 57860830.819531/05/20הראל השקעותהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של גדעון המבורגר כדירקטור בחברה. 55שנתית ומיוחדת14:00 57860830.819531/05/20הראל השקעותהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של יואב מנור כדירקטור בחברה. 66שנתית ומיוחדת14:00 57860830.819531/05/20הראל השקעותהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינויו מחדש של דורון כהן כדירקטור בחברה. 77שנתית ומיוחדת14:00 57860830.819531/05/20הראל השקעותהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדחנובר כדירקטור בחברה'מינויו מחדש של מר יוסף צ. 88שנתית ומיוחדת14:00 57860830.819531/05/20הראל השקעותהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר אלי דפס כדירקטור בחברה. 99שנתית ומיוחדת14:00 57860830.819531/05/20הראל השקעותהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדר דירקטוריון"אישור תנאי כהונתו של בן המבורגר המכהן כסגן יו. 1010שנתית ומיוחדת14:00 57860830.819531/05/20הראל השקעותהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעדצ בחברה"אר כדח'מינוי מר נעים נג. 1111שנתית ומיוחדת14:00 57860830.819531/05/20הראל השקעותהכשרה משתתף

15:001 574920.398531/05/20פנאקסיה ישראלהכשרה משתתף

, ח" ש7,269,001להשקיע בחברה סך כולל של , כהגדרתם בדוח זימון האסיפה, אישור מימוש התחייבות שהוענקה לחברה מטעם הניצעים. 1

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.במסגרת מימוש ההתחייבות כאמור, ואישור התקשרות החברה בהסכמי השקעה נפרדים עם הניצעים, בתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה

√לארוב מיוחדעברבעדבעדלתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה, לפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה" עסקת מסגרת"עדכון תנאי . 15:0022 574920.398531/05/20פנאקסיה ישראלהכשרה משתתף

16:00 120433390.104201/06/20דלק קידוחים יהשהכשרה משתתף

יחידת השתתפות שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים. 11ומיוחדת

16:00 120433390.104201/06/20דלק קידוחים יהשהכשרה משתתף

יחידת השתתפות שנתית 

√לאר.לדיוןדיוןדיון2019 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים של השותפות ובדיווח דירקטוריון חברת השותף הכללי לשנה שנסתיימה ביום 2ומיוחדת

16:00 120433390.104201/06/20דלק קידוחים יהשהכשרה משתתף

יחידת השתתפות שנתית 

√לארוב מיוחדעברנגדנגדכמפקח לשותפות ואישור שכר המפקח, ביחד עם קידר פיקוח וניהול, רואי חשבון', מינוי פאהן קנה ושות. 33ומיוחדת

16:00 120433390.104201/06/20דלק קידוחים יהשהכשרה משתתף

יחידת השתתפות שנתית 

√לארוב מיוחדלא עברבעדבעדכמפקח לשותפות ואישור שכר המפקח, (Deloitte)רואי חשבון ', מינוי בריטמן אלמגור זהר ושות. 44ומיוחדת

16:00 120433390.104201/06/20דלק קידוחים יהשהכשרה משתתף

יחידת השתתפות שנתית 

√לארוב מיוחדעברנגדנגדאישור התקשרות עם יועץ מומחה מטעם המפקח. 55ומיוחדת

16:00 120433390.104201/06/20דלק קידוחים יהשהכשרה משתתף

יחידת השתתפות שנתית 

√לארוב מיוחדלא עברנגדנגדכמפקח לשותפות ואישור שכר המפקח, ח אסף ברקוביץ"ד ורו"מינוי חברת עורך הדין חיים זקס ביחד עם עו. 66ומיוחדת

√לארוב רגילעברנגד)כהגדרתה ברקע להחלטה זו(להורות לנאמן למסור לקביעת הפוסק את מנגנון האיזון ולהתקשר בתוספת . 11ח נדחית"אג23:30 1675000.026101/06/20דלק קבוצההכשרה משתתף



בעדלצורך קביעת מנגנון האיזון בין סדרות אגרות החוב (עודד שריג '''' פרופ )בחירת זהות הפוסק . 22ח נדחית"אג23:30 1675000.026101/06/20דלק קבוצההכשרה משתתף

נבחרה חלופה 

√לארוב רגילאחרת

√לארוב רגילעברבעדלצורך קביעת מנגנון האיזון בין סדרות אגרות החוב (ר ''''''''קליר סטרקצ )בחירת זהות הפוסק . 3. 3ח נדחית"אג23:30 1675000.026101/06/20דלק קבוצההכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגד)כהגדרתה ברקע להחלטה זו(להורות לנאמן למסור לקביעת הפוסק את מנגנון האיזון ולהתקשר בתוספת . 11ח נדחית"אג23:30 191152.70.478401/06/20דלק קבוצההכשרה משתתף

√לארוב רגיללא עברבעדלצורך קביעת מנגנון האיזון בין סדרות אגרות החוב (עודד שריג '''' פרופ )בחירת זהות הפוסק . 22ח נדחית"אג23:30 191152.70.478401/06/20דלק קבוצההכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדלצורך קביעת מנגנון האיזון בין סדרות אגרות החוב (ר ''''''''קליר סטרקצ )בחירת זהות הפוסק . 3. 3ח נדחית"אג23:30 191152.70.478401/06/20דלק קבוצההכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגד)כהגדרתה ברקע להחלטה זו(להורות לנאמן למסור לקביעת הפוסק את מנגנון האיזון ולהתקשר בתוספת . 11ח נדחית"אג23:30 10989670.230701/06/20דלק קבוצההכשרה משתתף

√לאלא עברבעדלצורך קביעת מנגנון האיזון בין סדרות אגרות החוב (עודד שריג '''' פרופ )בחירת זהות הפוסק . 22ח נדחית"אג23:30 10989670.230701/06/20דלק קבוצההכשרה משתתף

√לאעברבעדלצורך קביעת מנגנון האיזון בין סדרות אגרות החוב (ר ''''''''קליר סטרקצ )בחירת זהות הפוסק . 3. 3ח נדחית"אג23:30 10989670.230701/06/20דלק קבוצההכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגד)כהגדרתה ברקע להחלטה זו(להורות לנאמן למסור לקביעת הפוסק את מנגנון האיזון ולהתקשר בתוספת . 11ח נדחית"אג23:30 246619.11.413701/06/20דלק קבוצההכשרה משתתף

√לארוב רגיללא עברבעדלצורך קביעת מנגנון האיזון בין סדרות אגרות החוב (עודד שריג '''' פרופ )בחירת זהות הפוסק . 22ח נדחית"אג23:30 246619.11.413701/06/20דלק קבוצההכשרה משתתף

√לאעברבעדלצורך קביעת מנגנון האיזון בין סדרות אגרות החוב (ר ''''''''קליר סטרקצ )בחירת זהות הפוסק . 3. 3ח נדחית"אג23:30 246619.11.413701/06/20דלק קבוצההכשרה משתתף

1שנתית ומיוחדת10:00 1261491.079802/06/20פוליגוןהכשרה משתתף

הכולל דיווח על , 2019 בדצמבר 31ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום "חות הכספיים ובדו"דיון בדו-  שעל סדר היום 1' נושא מס. 1

√לאדיוןדיוןדיוןלא תתקיים הצבעה בנושא. שכר טרחת רואה החשבון המבקר ותנאי ההתקשרות עמו

2שנתית ומיוחדת10:00 1261491.079802/06/20פוליגוןהכשרה משתתף

: תמצית ההחלטה המוצעת. מינוי מחדש של משרד סומך חייקין רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה-  שעל סדר היום 2' נושא מס. 2

כרואי החשבון המבקרים של החברה עד , רואי חשבון, לאשר את מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה משרד סומך חייקין

√לארוב רגילעברבעדבעד.לאסיפה השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

3שנתית ומיוחדת10:00 1261491.079802/06/20פוליגוןהכשרה משתתף

למנות מחדש את מר יעקב מימון : תמצית ההחלטה המוצעת. למנות מחדש את מר יעקב מימון כדירקטור בחברה-  שעל סדר היום 3' נושא מס. 3

√לארוב רגילעברנגדנגד.כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

4שנתית ומיוחדת10:00 1261491.079802/06/20פוליגוןהכשרה משתתף

רונית ' למנות מחדש את גב: תמצית ההחלטה המוצעת. רונית בן יעקב כדירקטורית בחברה' למנות מחדש את גב-  שעל סדר היום 4' נושא מס. 4

√לארוב רגילעברנגדנגדבן יעקב כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

5שנתית ומיוחדת10:00 1261491.079802/06/20פוליגוןהכשרה משתתף

למנות מחדש את מר ניר מימון : תמצית ההחלטה המוצעת. למנות מחדש את מר ניר מימון כדירקטור בחברה-  שעל סדר היום 5' נושא מס. 5

√לארוב רגילעברנגדנגדכדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

6שנתית ומיוחדת10:00 1261491.079802/06/20פוליגוןהכשרה משתתף

למנות מחדש את מר : תמצית ההחלטה המוצעת. למנות מחדש את מר אורן ונונו כדירקטור בלתי תלוי בחברה-  שעל סדר היום 6' נושא מס. 6

√לארוב רגילעברבעדבעדאורן ונונו כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

7שנתית ומיוחדת10:00 1261491.079802/06/20פוליגוןהכשרה משתתף

רונית בן יעקב ואישור מתן כתב התחייבות לשיפוי למר ' הארכת כתבי ההתחייבות לשיפוי של מר קובי מימון וגב-  שעל סדר היום 7' נושא מס. 7

שהינה , רונית בן יעקב' בעל השליטה בחברה ולגב, ניר מימון תמצית ההחלטה המוצעת לאשר את הארכת תוקף כתבי השיפוי למר קובי מימון

√לארוב מיוחדהורד מסדר היוםנגדנגדבנו של בעל השליטה בחברה, קרובה של בעל השליטה ומתן כתב התחייבות לשיפוי למר ניר מימון

1ח"אג18:00 563384.40.002302/06/20פתאל החזקותהכשרה משתתף

הרוב הדרוש )והמצורפת לכתב ההצבעה 27.05.2020לאשר את הצעת החברה המשופרת כפי שפורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי מיום . 1

נוסח  (מבלי למנות את קולות הנמנעים,  מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה66%לקבלת ההחלטה הינו רוב של לפחות 

אסמכתא ) 20.05.2020כפי שפורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי מיום )לאשר את הצעת החברה המשופרת ביחס להצעתה הקודמת : ההחלטה

-2020: אסמכתא )27.05.2020כפי שפורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי מיום , הכוללת התחייבויות נוספות של החברה, ((2020-01-050505

יראו את , ולעניין זה,  לזימון המצורף7ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף . והמצורפת לכתב ההצבעה (01-053727

√לארוב מיוחדעברבעד.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ,  להלן7האמור בסעיף 

√לארוב רגילעברבעדElection of Director Isaac Angel. 11שנתית09:30 114293730.057603/06/20אורמת טכנוהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדElection of Director  Ravit Barniv. 22שנתית09:30 114293730.057603/06/20אורמת טכנוהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדElection of Director Albertus Bruggink. 33שנתית09:30 114293730.057603/06/20אורמת טכנוהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדElection of Director Dan Falk. 44שנתית09:30 114293730.057603/06/20אורמת טכנוהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדElection of Director David Granot. 55שנתית09:30 114293730.057603/06/20אורמת טכנוהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדElection of Director Stan H. Koyanagi. 66שנתית09:30 114293730.057603/06/20אורמת טכנוהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדElection of Director Dafna Sharir. 77שנתית09:30 114293730.057603/06/20אורמת טכנוהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדElection of Director Stanley B. Stern. 88שנתית09:30 114293730.057603/06/20אורמת טכנוהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדElection of Director Hidetake Takahash. 99שנתית09:30 114293730.057603/06/20אורמת טכנוהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדElection of Director Byron G. Wong. 1010שנתית09:30 114293730.057603/06/20אורמת טכנוהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדElection of Director Byron G. Wong. 1010שנתית09:30 114293730.057603/06/20אורמת טכנוהכשרה משתתף

11שנתית09:30 114293730.057603/06/20אורמת טכנוהכשרה משתתף

11 .To ratify the Kesselman Kesselman, a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited as independent 

registered public accounting firm of the Company for 2020.לארוב רגילעברבעד√

√לארוב רגילעברבעד.To approve, in a non-binding, advisory vote, the compensation of our named executive officers. 1212שנתית09:30 114293730.057603/06/20אורמת טכנוהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיון2019 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 1שנתית11:00 14874870.563204/06/20דלק רכבהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של רואה החשבון המבקר. 22שנתית11:00 14874870.563204/06/20דלק רכבהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעד30/06/2020 שנים החל מיום 3ורד ארביב כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של ' מינוי הגב. 33שנתית11:00 14874870.563204/06/20דלק רכבהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדהענקת כתבי פטור ושיפוי של החברה למר אסי ברטפלד והכללתו בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה. 44שנתית11:00 14874870.563204/06/20דלק רכבהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדר דירקטוריון החברה וכדירקטור בחברות בנות"אישור התקשרות החברה בתוספת רביעית להסכם עם מר אבינועם פינקלמן בעניין כהונתו כיו. 55שנתית11:00 14874870.563204/06/20דלק רכבהכשרה משתתף

6שנתית11:00 14874870.563204/06/20דלק רכבהכשרה משתתף

, בפוליסת ביטוח לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ("כלל: "להלן)מ "לאשר התקשרות החברה עם כלל חברה לביטוח בע. 6

וכן לביטוח , או מטעם החברות הבנות שלה/המכהנים בהן מטעמה של החברה ו, בחברות הבנות שלה ובחברות קשורות עבור נושאי משרה

 30.11.2020לתקופה של שנה עד ליום , וזאת במסגרת תפקידיהם מעת לעת כנושאי משרה בחברה, אחריותם של בעלי השליטה וקרוביהם

√לארוב רגילעברבעדבעד.ה לדוח המיידי של החברה בדבר כינוס אסיפה כללית.2.6בתנאים המפורטים בסעיף ,  (כולל)

7שנתית11:00 14874870.563204/06/20דלק רכבהכשרה משתתף

בפוליסות לביטוח , מעת לעת ומבלי שיידרש אישור נוסף של האסיפה הכללית, לאשר את התקשרויות החברה עם כלל או כל מבטח אחר. 7

או /בחברות הבנות שלה ובחברות קשורות עבור נושאי המשרה המכהנים בהן מטעמה של החברה ו, אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה

ובלבד שלא תעלינה כל תקופות , או נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם/מטעם החברות הבנות שלה לרבות דירקטורים ו

 לדוח מיידי של החברה בדבר כינוס אסיפה 2.7 והכל בתנאים המפורטים בסעיף 1.12.2020הביטוח במצטבר על תקופה של שלוש שנים מיום 

√לארוב רגילעברבעדבעד.כללית

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.ל החברה"מנכ, אישור תנאי כהונה והעסקה למר דורון כהן. 11מיוחדת15:00 8544600.304504/06/20דיסקונט השקעותהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.אישור מדיניות תגמול נושאי משרה עדכנית בחברה. 11מיוחדת10:00 5908600.425307/06/20ספאנטקהכשרה משתתף

1ח"אג16:00 007/06/20אורבנקורפהכשרה משתתף

לקבוע  [למעט הנמנעים, הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה– החלטה רגילה ]מספר חברי הנציגות . 1

• : מובהר בזאת כדלקמן, בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה. כי הנציגות למחזיקי אגרות החוב תמנה חבר נציגות אחד או שני חברי נציגות

 (2)משמעה הצבעה על מינוי שני " נגד"הצבעה . (1)משמעה הצבעה על מינוי חבר נציגות אחד " בעד"הצבעה : במערכת ההצבעות האלקטרונית

כחלק בלתי ,  לזימון9ולעניין זה יראו את האמור בסעיף ,  לזימון 9ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף . חברי נציגות

√לארוב רגילעברבעד.ל"נפרד מהצעת ההחלטה הנ

2ח"אג16:00 007/06/20אורבנקורפהכשרה משתתף

למעט , הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה– החלטה רגילה ]זהות חברי הנציגות המשותפת . 2

: לבחור את זהות חברי הנציגות מבין המועמדים שלהלן,  לעיל1.1בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף  [הנמנעים

הצהרת המועמד והצעת שכר –  מעיין פז 1.2.2. לכתב ההצבעה' א1הצהרת המועמד מצורפת כנספח – מ " אילים קרנות נאמנות בע1.2.1

ההחלטה . לכתב ההצבעה' ג1ב כנפסח "הצהרת המועמד והצעת שכר הטרחה מצ-  קובי שגב1.2.3. לכתב ההצבעה' ב1הטרחה מצורפים כנספח 

כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ,  לזימון9ולעניין זה יראו את האמור בסעיף ,  לזימון 9בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

בהתאם לתוצאות הצבעה במסגרת הצעת )חבר הנציגות או חברי הנציגות • :  לזימון מובהר כדלקמן1.2בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף . ל"הנ

√לארוב רגילהורד מסדר היוםמבוטלת. זו1.2ו את מירב הקולות במסגרת הצעת החלטה /ים אשר קיבל/ו המועמד/ו יהיה/שייבחר ( לזימון1.1ההחלטה שבסעיף 

3ח"אג16:00 007/06/20אורבנקורפהכשרה משתתף

לבחור את זהות חברי הנציגות ,  לעיל1זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף . 3

√לארוב רגיללא עברנגד.לכתב ההצבעה'' א1הצהרת המועמד מצורפת כנספח – מ "אילים קרנות נאמנות בע: המשותפת מבין המועמדים שלהלן

4ח"אג16:00 007/06/20אורבנקורפהכשרה משתתף

לבחור את זהות חברי הנציגות ,  לעיל1זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף . 4

√לארוב רגילעברנגד.לכתב ההצבעה'' ב1הצהרת המועמד והצעת שכר הטרחה מצורפים כנספח – מעיין פז : המשותפת מבין המועמדים שלהלן

5ח"אג16:00 007/06/20אורבנקורפהכשרה משתתף

לבחור את זהות חברי הנציגות ,  לעיל1זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף . 5

√לארוב רגיללא עברבעד.לכתב ההצבעה'' ג1ב כנפסח "הצהרת המועמד והצעת שכר הטרחה מצ- קובי שגב: המשותפת מבין המועמדים שלהלן

√לאר.לדיוןדיוןדיון2020,  במרץ26 ופורסמו ביום 2019,  בדצמבר31הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לתקופה שנסתיימה ביום . 11מיוחדת11:00 233682.161508/06/20איאלדיהכשרה משתתף

2מיוחדת11:00 233682.161508/06/20איאלדיהכשרה משתתף

מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת . 2

√לארוב רגילעברבעדבעדהנהלת החברה לקבוע את השכר



3מיוחדת11:00 233682.161508/06/20איאלדיהכשרה משתתף

לתקופת כהונה נוספת ממועד אישור אסיפה זו עד , ל דירקטור ובעל שליטה בחברה"מנכ, נשיא, ר זיגמונד בלובבנד"הארכת כהונתו של ד. 3

√לארוב רגילעברבעדבעדלאסיפה השנתית הבאה

√לארוב רגילעברבעדבעדלתקופת כהונה נוספת ממועד אישור אסיפה זו עד לאסיפה השנתית הבאה, ר דירקטוריון החברה"המכהן ביו, הארכת כהונתו של מר חן דר. 44מיוחדת11:00 233682.161508/06/20איאלדיהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדלתקופת כהונה נוספת ממועד אישור אסיפה זו עד לאסיפה השנתית הבאה, המכהן כדירקטור בחברה, הארכת כהונתו של נדב פונדק. 55מיוחדת11:00 233682.161508/06/20איאלדיהכשרה משתתף

6מיוחדת11:00 233682.161508/06/20איאלדיהכשרה משתתף

לתקופת כהונה נוספת ממועד אישור אסיפה זו עד לאסיפה השנתית , המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, הארכת כהונתו של מר יוסף כבשני. 6

√לארוב רגילעברבעדבעדהבאה

√לארוב רגילעברנגדנגדלתקופת כהונה נוספת ממועד אישור אסיפה זו עד לאסיפה השנתית הבאה, המכהנת כדירקטורית בחברה, יפית בוכריס' הארכת כהונתה של גב. 77מיוחדת11:00 233682.161508/06/20איאלדיהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעד29.5.2020לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל מיום , המכהן כדירקטור חיצוני, הארכת כהונתו של מר זאב צל. 88מיוחדת11:00 233682.161508/06/20איאלדיהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעד1.5.2020לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל מיום , המכהן כדירקטור חיצוני, הארכת כהונתו של מר מוטי פרנקו. 99מיוחדת11:00 233682.161508/06/20איאלדיהכשרה משתתף

10מיוחדת11:00 233682.161508/06/20איאלדיהכשרה משתתף

ואישור תנאי , ל"ל תפעול בחברה ומשנה למנכ"כסמנכ, קרוב של בעל השליטה בחברה, אישור מחדש של תנאי הכהונה של מר דותן משה. 10

√לארוב מיוחדעברבעדבעדהעסקתו

11מיוחדת11:00 233682.161508/06/20איאלדיהכשרה משתתף

ל תפעול בחברה ומשנה "ומכהן כסמנכ, קרוב של בעל השליטה בחברה, אישור הענקת אופציות בלתי סחירות של החברה למר דותן משה. 11

√לארוב מיוחדעברבעדבעדל"למנכ

√לאדיוןדיוןדיוןעדכון ודיון. 11ח התייעצות"אג12:00 0.935109/06/20עד-אספיסי אלהכשרה משתתף

√לאדיוןדיוןדיוןעדכון ודיון. 11ח התייעצות"אג12:00 0.154409/06/20עד-אספיסי אלהכשרה משתתף

1מיוחדת16:00 37118270.412409/06/20ביגהכשרה משתתף

בהתאם לתנאים המפורטים להלן בסעיף , ר דירקטוריון פעיל של החברה"המכהן כיו, אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר איתן בר זאב. 1

√לארוב רגילעברנגדנגד.2020 במאי 1בתוקף החל מיום ,  לדוח זימון האסיפה המצורף2.1

2מיוחדת16:00 37118270.412409/06/20ביגהכשרה משתתף

 לדוח זימון האסיפה 2.2בהתאם לתנאים המפורטים להלן בסעיף , ל החברה"המכהן כמנכ, אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר חי גאליס. 2

√לארוב מיוחדלא עברנגדנגד.המצורף

√לארוב מיוחדלא עברנגדנגד. לדוח זימון האסיפה המצורף2.3כמפורט בסעיף , אישור עדכון מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה. 33מיוחדת16:00 37118270.412409/06/20ביגהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדTo appoint Dr. Sol J. Barer to serve on the Board of Directors until the 2023 annual meeting of shareholders. 11שנתית16:30 332218450.014909/06/20טבעהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדTo appoint Jean-Michel Halfon to serve on the Board of Directors until the 2023 annual meeting of shareholders. 22שנתית16:30 332218450.014909/06/20טבעהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדTo appoint Nechemia (Chemi) J. Peres to serve on the Board of Directors until the 2023 annual meeting of shareholders. 33שנתית16:30 332218450.014909/06/20טבעהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדTo appoint Janet S. Vergis to serve on the Board of Directors until the 2023 annual meeting of shareholders. 44שנתית16:30 332218450.014909/06/20טבעהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדTo approve, on a non-binding advisory basis, the compensation for Teva’s named executive officers. 55שנתית16:30 332218450.014909/06/20טבעהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדTo approve Teva's 2020 Long-Term Equity-Based Incentive Plan. 66שנתית16:30 332218450.014909/06/20טבעהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדTo Approve an amendment to the terms of office and employment of Teva's President and CEO. 77שנתית16:30 332218450.014909/06/20טבעהכשרה משתתף

√לאעברבעדבעדTo approve an amendment to Teva's Articles of Association. 88שנתית16:30 332218450.014909/06/20טבעהכשרה משתתף

9שנתית16:30 332218450.014909/06/20טבעהכשרה משתתף

9 .To appoint Kesselman &amp; Kesselman, a member of PricewaterhouseCoopers International Ltd., as Teva’s 

independent registered public accounting firm until the 2021 annual meeting of shareholdersלארוב רגילעברבעדבעד√

√לאר.לדיוןדיוןPresentation of Teva’s annual consolidated financial statements for the year ended December 31, 2019. 1010שנתית16:30 332218450.014909/06/20טבעהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדאי חידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה ומינוי רואה חשבון מבקר חלופי: 1' נושא מס. 11מיוחדת13:00 515830.962810/06/20טק-מיטהכשרה משתתף

1ח נדחית"אג15:00 272702.60.569310/06/20ש-אינטרנט זהבהכשרה משתתף

הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו ]החלטה מיוחדת  – 15.9.2020עד ליום  ('סדרה ד)דחיית מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב . 1

לדחות את מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב  [למעט הנמנעים, ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה (2/3)רוב של שני שלישים 

המועד הקובע ידחה : למועדים הבאים, (13.6.2020ואשר המועד הקובע בגינם קבוע ליום ) 25.6.2020של החברה אשר קבועים ליום  ('סדרה ד)

דחיית מועד , למען הסר ספק• : להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שלעיל. 15.9.2020מועד התשלום ידחה ליום . 3.9.2020ליום 

תשלום הקרן כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סדרת אגרות החוב מן היתרה במסלקת הבורסה ודחיית המועדים בקשר עם תשלום הריבית כאמור 

הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה למחזיקים • . שלא בצמוד לאגרות החוב" זכאי ריבית"לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת 

או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל משום ויתור או מחילה של מחזיקי /אין בהצעת ההחלטה לעיל ו• . תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות

או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי , ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, אגרות החוב

√לארוב מיוחדעברנגדביצוע התחייבויות ה

√לארוב רגילעברבעדבעדElection of Director peter block. 11שנתית10:00 60106200.001311/06/20לייבפרסוןהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדElection of Director fred mossler. 22שנתית10:00 60106200.001311/06/20לייבפרסוןהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד;to ratify the appointment of BDO USA, LLPas our independent registered public accounting firm for fiscal year 2020. 33שנתית10:00 60106200.001311/06/20לייבפרסוןהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד;to approve on an advisory basis the compensation of the Company''s named executive officers. 44שנתית10:00 60106200.001311/06/20לייבפרסוןהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדto approve amendments to the 2019 Stock Incentive Plan; and. 55שנתית10:00 60106200.001311/06/20לייבפרסוןהכשרה משתתף

1שנתית10:00 39381330.285411/06/20קנון הולדינגסהכשרה משתתף

1 .To re-elect each of the following Directors to the Board of Directors: (a) Mr. Cyril Pierre-Jean Ducau; (b) Mr. Antoine 

Bonnier; (c) Mr. Laurence N. Charney; (d) Mr. Barak Cohen; (e) Mr. N. Scott Fine; (f) Dr. Bill Foo; (g) Mr. Aviad Kaufman ;

and (h) Mr. Arunava Sen.לארוב רגילעברבעדבעד√

2שנתית10:00 39381330.285411/06/20קנון הולדינגסהכשרה משתתף

2 .To re-appoint KPMG LLP as our statutory Auditor for the financial year ending December 31, 2020, and to authorize the 

Directors (which may act through the Audit Committee) to fix their remuneration.לארוב רגילעברבעדבעד√

√לארוב רגילעברנגדנגד.To authorize the ordinary share issuances. 33שנתית10:00 39381330.285411/06/20קנון הולדינגסהכשרה משתתף

4שנתית10:00 39381330.285411/06/20קנון הולדינגסהכשרה משתתף

4 .To authorize the grant of awards under the SIP 2014 and/or options under the SOP 2014 and the allotment and issuance 

of ordinary shares.לארוב רגילעברנגדנגד√

√לארוב רגילעברבעדבעד.To approve the Share Purchase Authorization. 55שנתית10:00 39381330.285411/06/20קנון הולדינגסהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיון31.12.2019דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לתקופה של שנה שהסתיימה ביום 1שנתית ומיוחדת14:00 2198380.757111/06/20צרפתיהכשרה משתתף

2שנתית ומיוחדת14:00 2198380.757111/06/20צרפתיהכשרה משתתף

לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית , כרואה החשבון המבקר של החברה, רואי חשבון', אלמגור זוהר ושות, למנות מחדש את בריטמן. 2

√לארוב רגילעברבעדבעדולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, השנתית הבאה

3שנתית ומיוחדת14:00 2198380.757111/06/20צרפתיהכשרה משתתף

לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחילתה במועד , לאשר את מינוי מר תומר כץ כדירקטור חיצוני בחברה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית. 3

√לארוב מיוחדעברבעדבעדח זה"אישור האסיפה המזומנת על פי דו

4שנתית ומיוחדת14:00 2198380.757111/06/20צרפתיהכשרה משתתף

גמול שנתי וגמול השתתפות בסכום המזערי כאמור , לאשר כי בגין כהונתו של תומר כץ כדירקטור חיצוני בחברה הוא יהא זכאי להחזר הוצאות. 4

בתוספת השנייה ובתוספת השלישית בהתאם לתקנות הגמול וכן ייכלל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ויהיה זכאי 

√לארוב רגילעברבעדבעדלשיפוי על פי כתב שיפוי שאושרה הענקתו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

5שנתית ומיוחדת14:00 2198380.757111/06/20צרפתיהכשרה משתתף

ר דירקטוריון החברה " מתן תנאים נלווים למר צבי צרפתי בגין כהונתו כיו14.11.2020 ועד ליום 15.11.2017לאשר ולאשרר לתקופה שמיום . 5

√לארוב מיוחדעברבעדבעדח זימון האסיפה" לדו3כמפורט בסעיף , וחברות הבת של החברה

6שנתית ומיוחדת14:00 2198380.757111/06/20צרפתיהכשרה משתתף

ר דירקטוריון החברה וחברות " מתן תנאים נלווים למר צבי צרפתי בגין כהונתו כיו14.11.2023 ועד ליום 15.11.2020לאשר לתקופה שמיום . 6

√לארוב מיוחדעברבעדבעדח זימון האסיפה" לדו3כמפורט בסעיף , הבת של החברה

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.ב" לדוח הזימון המצ2.1אישור תיקונים לסעיף ביטוח נושאי משרה ודירקטורים במדיניות התגמול של החברה כמפורט בסעיף . 11מיוחדת15:00 9601770.530811/06/20תמר פטרוליוםהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.ב" לדוח הזימון המצ2.2לפרטים נוספים ראו סעיף . אישור מינוי מחדש של מר גיורא ענבר כדירקטור חיצוני בחברה. 22מיוחדת15:00 9601770.530811/06/20תמר פטרוליוםהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.ב" לדוח הזימון המצ2.3לפרטים נוספים ראו סעיף . אישור מינוי מחדש של מר אלון כהן כדירקטור חיצוני בחברה. 33מיוחדת15:00 9601770.530811/06/20תמר פטרוליוםהכשרה משתתף

1ח התייעצות"אג10:00 200005.40.478414/06/20דלק קבוצההכשרה משתתף

: אסמכתא) 10.6.2020דיווח מאת נציגי החברה בדבר ההצעה המחייבת המעודכנת לתיקון שטרי הנאמנות של החברה כפי שפורסמה ביום . 1

או הנציגות /י הנאמנים ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו ע.3. .דיון והתייעצות בנוגע להצעת החברה.2"(. .הצעת החברה )"(2020-01-060348

√לאדיון.או מחזיקי אגרות החוב/או היועצים המשותפים ו/המשותפת ו

1ח התייעצות"אג10:00 11086010.225514/06/20דלק קבוצההכשרה משתתף

: אסמכתא) 10.6.2020דיווח מאת נציגי החברה בדבר ההצעה המחייבת המעודכנת לתיקון שטרי הנאמנות של החברה כפי שפורסמה ביום . 1

או הנציגות /י הנאמנים ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו ע.3. .דיון והתייעצות בנוגע להצעת החברה.2"(. .הצעת החברה )"(2020-01-060348

√לאדיון.או מחזיקי אגרות החוב/או היועצים המשותפים ו/המשותפת ו

1ח התייעצות"אג10:00 250846.81.413714/06/20דלק קבוצההכשרה משתתף

: אסמכתא) 10.6.2020דיווח מאת נציגי החברה בדבר ההצעה המחייבת המעודכנת לתיקון שטרי הנאמנות של החברה כפי שפורסמה ביום . 1

או הנציגות /י הנאמנים ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו ע.3. .דיון והתייעצות בנוגע להצעת החברה.2"(. .הצעת החברה )"(2020-01-060348

√לאדיון.או מחזיקי אגרות החוב/או היועצים המשותפים ו/המשותפת ו

1מיוחדת15:00 9819850.062815/06/20ישראל קנדההכשרה משתתף

ר "להעמדת שירותי יו, מוצע לאשר את התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלותו ובשליטתו המלאה של מר אסף טוכמאיר בלבד. 1

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.("דוח הזימון: "להלן) לדוח הזימון המצורף לדוח זה 1.4- ו1.2בתנאים המפורטים בסעיפים , דירקטוריון לחברה באמצעות אסף טוכמאיר

2מיוחדת15:00 9819850.062815/06/20ישראל קנדההכשרה משתתף

לות "להעמדת שירותו מנכ, מוצע לאשר את התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלותו ובשליטתו המלאה של מר ברק רוזן בלבד. 2

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. לדוח הזימון1.4-  ו1.3בתנאים המפורטים בסעיפים , ל החברה"חברה באמצעות ברק רוזן בתפקיד מנכ

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. לדוח הזימון9.1.3כמפורט בסעיף , מוצע לאשר מדיניות תגמול חדשה בחברה. 33מיוחדת15:00 9819850.062815/06/20ישראל קנדההכשרה משתתף



1ח"אג16:00 015/06/20אורבנקורפהכשרה משתתף

למעט , ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה (75%)הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים ]– החלפת הנאמן . 1

ככל שההחלטה שבסעיף זה )החלפת הנאמן למחזיקי אגרות החוב בנאמן אחר אשר ייבחר על ידי מחזיקי אגרות החוב באסיפה נפרדת  [הנמנעים

ולעניין זה יראו את האמור ,  לזימון 9 לזימון כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 1.1מובהר כי ההחלטה בסעיף . (תתקבל ברוב הנדרש

√לארוב מיוחדלא עברנגד.ל"כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ,  לזימון 9בסעיף 

1מיוחדת15:00 6834132.085416/06/20נאויהכשרה משתתף

שרה , דירקטור חיצוני בחברה, אלטמן (גידי)גדעון , ר דירקטוריון החברה"יו, ה אפרים אברהם"ה, מוצע לאשר את הכללתם של הדירקטורים. 1

, בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה, דירקטורית חיצונית בחברה ויצחק פיינגולד דירקטור בלתי תלוי בחברה, גאני

כי תנאי הביטוח זהים לאלו , יודגש.  וכן בפוליסות ביטוח עתידיות בהתאם למדיניות התגמול של החברה2020 במאי 1רטרואקטיבית החל מיום 

√לארוב רגילעברבעדבעד.ב" לדוח הזימון המצ2.1לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף . של כל נושאי המשרה והדירקטורים בחברה

√לארוב רגילעברבעדבעד(שאינם רשומים למסחר) כתבי אופציה 133,765אישור מינויו ותנאי כהונתו של מר אורי מור כדירקטור בחברה לרבות הקצאת . 11מיוחדת10:00 501711.788617/06/20אליום מדיקלהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיון2019 בדצמבר 31הצגת דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 1מיוחדת14:00 9616050.376617/06/20לוינשטין נכסיםהכשרה משתתף

2מיוחדת14:00 9616050.376617/06/20לוינשטין נכסיםהכשרה משתתף

כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לכינוס אסיפת בעלי המניות הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון ' ח פאהן קנה ושות"מינוי משרד רו. 2

√לארוב רגילעברבעדבעדהחברה לקבוע את שכרו

√לארוב רגילעברבעדבעדאישור תיקון תקנון. 33מיוחדת14:00 9616050.376617/06/20לוינשטין נכסיםהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעדשינוי תקנון בדבר פטור שיפוי או ביטוח. 44מיוחדת14:00 9616050.376617/06/20לוינשטין נכסיםהכשרה משתתף

1ח"אג23:30 196271.30.478417/06/20דלק קבוצההכשרה משתתף

לאשר את הצעת החברה לתיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב : אישור הצעת החברה לתיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב נוסח ההחלטה. 1

או כל הצעה מעודכנת לתיקון שטר הנאמנות , (2020-01-061104: אסמכתא) 11.6.2020בהתאם להצעה שפורסמה על ידי החברה ביום 

מסמיכים מחזיקי , ככל שתתקבל, כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו. ("תיקון שטר הנאמנות")שתפורסם על ידי החברה עד למועד נעילת ההצבעה 

. אגרות החוב את הנאמן לבצע את כל הפעולות הנדרשות ולחתום על כל המסמכים הנדרשים לשם הוצאתו לפועל של התיקון לשטר הנאמנות

', יט', יח', סדרות יג- החלטה זו כפופה לכך שהצעת החלטה דומה תאושר גם על ידי מחזיקי אגרות החוב כלל סדרות אגרות החוב של החברה 

אזי יראו החלטה זו כהחלטה , ככל שתיקון שטר הנאמנות לא יאושר באיזה מסדרות אגרות החוב האחרות המנויות לעיל. 'סדרה לד-ו' לג', לא', כב

 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון 1.1ההחלטה בסעיף . הצעת ההחלטה" בעד"שנדחתה וזאת גם במקרה בו יתקבל הרוב הנדרש באסיפה זו 

√לארוב מיוחדעברבעד.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ,  להלן7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה,  לזימון המצורף7שבסעיף 

1ח"אג23:30 10890210.225517/06/20דלק קבוצההכשרה משתתף

לאשר את הצעת החברה לתיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב : אישור הצעת החברה לתיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב נוסח ההחלטה. 1

או כל הצעה מעודכנת לתיקון שטר הנאמנות , (2020-01-061104: אסמכתא) 11.6.2020בהתאם להצעה שפורסמה על ידי החברה ביום 

מסמיכים מחזיקי , ככל שתתקבל, כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו. ("תיקון שטר הנאמנות")שתפורסם על ידי החברה עד למועד נעילת ההצבעה 

. אגרות החוב את הנאמן לבצע את כל הפעולות הנדרשות ולחתום על כל המסמכים הנדרשים לשם הוצאתו לפועל של התיקון לשטר הנאמנות

', יט', יח', סדרות יג- החלטה זו כפופה לכך שהצעת החלטה דומה תאושר גם על ידי מחזיקי אגרות החוב כלל סדרות אגרות החוב של החברה 

אזי יראו החלטה זו כהחלטה , ככל שתיקון שטר הנאמנות לא יאושר באיזה מסדרות אגרות החוב האחרות המנויות לעיל. 'סדרה לד-ו' לג', לא', כב

 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון 1.1ההחלטה בסעיף . הצעת ההחלטה" בעד"שנדחתה וזאת גם במקרה בו יתקבל הרוב הנדרש באסיפה זו 

√לארוב מיוחדעברבעד.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ,  להלן7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה,  לזימון המצורף7שבסעיף 

1ח"אג23:30 246619.11.413717/06/20דלק קבוצההכשרה משתתף

לאשר את הצעת החברה לתיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב : אישור הצעת החברה לתיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב נוסח ההחלטה. 1

או כל הצעה מעודכנת לתיקון שטר הנאמנות , (2020-01-061104: אסמכתא) 11.6.2020בהתאם להצעה שפורסמה על ידי החברה ביום 

מסמיכים מחזיקי , ככל שתתקבל, כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו. ("תיקון שטר הנאמנות")שתפורסם על ידי החברה עד למועד נעילת ההצבעה 

. אגרות החוב את הנאמן לבצע את כל הפעולות הנדרשות ולחתום על כל המסמכים הנדרשים לשם הוצאתו לפועל של התיקון לשטר הנאמנות

', יט', יח', סדרות יג- החלטה זו כפופה לכך שהצעת החלטה דומה תאושר גם על ידי מחזיקי אגרות החוב כלל סדרות אגרות החוב של החברה 

אזי יראו החלטה זו כהחלטה , ככל שתיקון שטר הנאמנות לא יאושר באיזה מסדרות אגרות החוב האחרות המנויות לעיל. 'סדרה לד-ו' לג', לא', כב

 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון 1.1ההחלטה בסעיף . הצעת ההחלטה" בעד"שנדחתה וזאת גם במקרה בו יתקבל הרוב הנדרש באסיפה זו 

√לארוב מיוחדעברבעד.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ,  להלן7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה,  לזימון המצורף7שבסעיף 

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח הזימון2.1הכול כמפורט בסעיף , לתקופת כהונה נוספת, כדירקטור בחברה, ר הדירקטוריון"יו, אישור מינויו מחדש של מר אריאל הרצפלד. 11שנתית ומיוחדת15:00 9452110.023618/06/20תדיראן הולדינגסהכשרה משתתף

2שנתית ומיוחדת15:00 9452110.023618/06/20תדיראן הולדינגסהכשרה משתתף

 2.1הכול כמפורט בסעיף , לתקופת כהונה נוספת, כדירקטור בחברה, ל החברה"בעל השליטה ומנכ, אישור מינויו מחדש של מר משה ממרוד. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.לדוח הזימון

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח הזימון2.1הכול כמפורט בסעיף , לתקופת כהונה נוספת, כדירקטור בלתי תלוי בחברה, אישור מינויו מחדש של מר אברהם עיני. 33שנתית ומיוחדת15:00 9452110.023618/06/20תדיראן הולדינגסהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיון. לדוח הזימון2.2הכול כמפורט בסעיף , 2019 בדצמבר 31סקירה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום . 44שנתית ומיוחדת15:00 9452110.023618/06/20תדיראן הולדינגסהכשרה משתתף

5שנתית ומיוחדת15:00 9452110.023618/06/20תדיראן הולדינגסהכשרה משתתף

עד לתום האסיפה , כרואה החשבון המבקר של החברה, אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון. 5

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח הזימון2.3הכול כמפורט בסעיף , הכללית השנתית הבאה של החברה

6שנתית ומיוחדת15:00 9452110.023618/06/20תדיראן הולדינגסהכשרה משתתף

, לתפקיד מנהלת חדשנות בחברה, בתו של בעל השליטה בחברה, ירדן ממרוד' עם הגב (באמצעות חברת בת)אישור התקשרותה של החברה . 6

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. לדוח הזימון2.4הכול כמפורט בסעיף 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.מ והאפשרויות הקיימות למחזיקי אגרות החוב לשם הגנה על זכויותיהם"מצבה של חברת אלעד גרופ בע, דיון והתייעצות בנוגע למצב החברה. 11ח נדחית"אג14:00 0.935122/06/20עד-אספיסי אלהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיון.או המחזיקים/י הנאמן ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע. 22ח נדחית"אג14:00 0.935122/06/20עד-אספיסי אלהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיון.מ והאפשרויות הקיימות למחזיקי אגרות החוב לשם הגנה על זכויותיהם"מצבה של חברת אלעד גרופ בע, דיון והתייעצות בנוגע למצב החברה. 11ח נדחית"אג14:00 0.154422/06/20עד-אספיסי אלהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיון.או המחזיקים/י הנאמן ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע. 22ח נדחית"אג14:00 0.154422/06/20עד-אספיסי אלהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיון31.12.2019דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ליום 1שנתית ומיוחדת15:00 74214400.000423/06/20דלק קבוצההכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של רואה חשבון מבקר. 22שנתית ומיוחדת15:00 74214400.000423/06/20דלק קבוצההכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדשינוי בהון הרשום של החברה– תיקון תקנון החברה . 33שנתית ומיוחדת15:00 74214400.000423/06/20דלק קבוצההכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. 11ח"אג15:00 423870.41.006923/06/20אגוד הנפקותהכשרה משתתף

2ח"אג15:00 423870.41.006923/06/20אגוד הנפקותהכשרה משתתף

 (סדרה י)מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב : אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה: הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה. של החברה

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. 11ח"אג15:00 4154360.132523/06/20אלקטרההכשרה משתתף

2ח"אג15:00 4154360.132523/06/20אלקטרההכשרה משתתף

 (סדרה ה)מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב : אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה: הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה. של החברה

1ח נדחית"אג23:00 53830.73.790723/06/20יעקובי קבוצההכשרה משתתף

 לרבות כל תיקון שיבוצע 7.06.2020לאשר לתקן את שטר הנאמנות בהתאם להצעת החברה כפי שפורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי מיום . 1

 מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג 66%הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לפחות )בה ככל שיפורסם כזה עד מועד האסיפה 

 7.6.2020א בדיווח מיידי מיום "כפי שפורסמה במגנ, בהתאם לבקשת החברה- רקע: נוסח ההחלטה (מבלי למנות את קולות הנמנעים, בהצבעה

לאשר לתקן את שטר הנאמנות בהתאם להצעת . מתבקשים מחזיקי אגרות חוב ליתן החלטתם כמפורט להלן, (202001-057864-אסמכתא )

לרבות כל תיקון שיפורסם להצעה זו , (2020-01-057864אסמכתא ) 7.6.2020כפי שפורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי מיום , החברה

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון . ולהסמיך את הנאמן לחתום על תיקון לשטר הנאמנות בנוסח שיהיה תואם להצעת החברה

√לארוב מיוחדעברבעד.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ,  להלן7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה,  לזימון המצורף7שבסעיף 

√לאר.לדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. 11ח"אג15:00 2155640.382824/06/20דה זראסאי גרופהכשרה משתתף

2ח"אג15:00 2155640.382824/06/20דה זראסאי גרופהכשרה משתתף

 (סדרה ד)מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב : אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה: הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה. של החברה

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. 11ח"אג15:00 232317.20.002324/06/20אמגיגיהכשרה משתתף

2ח"אג15:00 232317.20.002324/06/20אמגיגיהכשרה משתתף

 (סדרה א)מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב : אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה: הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה. של החברה

√לארוב מיוחדיעל רוזנמן גרוס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית' מינוי גב. 11מיוחדת בוטלה12:00 14802750.525725/06/20סלע קפיטל נדלןהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדמינוי מר דוד בועז כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית. 22מיוחדת בוטלה12:00 14802750.525725/06/20סלע קפיטל נדלןהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדאיריס ציבולסקי חביליו כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית' מינוי גב. 33מיוחדת בוטלה12:00 14802750.525725/06/20סלע קפיטל נדלןהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדמינוי מחדש של מר זאב מילבאואר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית. 44מיוחדת בוטלה12:00 14802750.525725/06/20סלע קפיטל נדלןהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדמינוי מר אמיר שפיצר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית. 55מיוחדת בוטלה12:00 14802750.525725/06/20סלע קפיטל נדלןהכשרה משתתף

1מיוחדת14:00 85161390.437725/06/20מליסרוןהכשרה משתתף

 למדיניות התגמול לנושאי 30לעדכן את תקרת סכום המסגרת עבור פרמיה שנתית של ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקבוע בסעיף . 1

 2והכל כאמור בסעיף , ב" אלפי דולר ארה200ב לסכום של " אלפי דולר ארה100משרה בחברה כך שתקרת הפרמיה השנתית תעודכן מסכום של 

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.לדוח זימון האסיפה



1שנתית17:00 25225180.080725/06/20נובההכשרה משתתף

1 .Re-election of Dr. Michael Brunstein as a director of the Company to hold office until the close of the next annual general 

meeting.לארוב רגילעברבעדבעד√

√לארוב רגילעברבעדבעד.Re-election of Mr. Avi Cohen as a director of the Company to hold office until the close of the next annual general meeting. 22שנתית17:00 25225180.080725/06/20נובההכשרה משתתף

3שנתית17:00 25225180.080725/06/20נובההכשרה משתתף

3 .Re-election of Mr. Raanan Cohen as a director of the Company to hold office until the close of the next annual general 

meeting.לארוב רגילעברבעדבעד√

4שנתית17:00 25225180.080725/06/20נובההכשרה משתתף

4 .Re-election of Ms. Dafna Gruber as a director of the Company to hold office until the close of the next annual general 

meeting.לארוב רגילעברבעדבעד√

5שנתית17:00 25225180.080725/06/20נובההכשרה משתתף

5 .Re-election of Mr. Ronnie (Miron) Kenneth as a director of the Company to hold office until the close of the next annual 

general meeting.לארוב רגילעברבעדבעד√

6שנתית17:00 25225180.080725/06/20נובההכשרה משתתף

6 .Re-election of Ms. Zehava Simon as a director of the Company to hold office until the close of the next annual general 

meeting.לארוב רגילעברבעדבעד√

7שנתית17:00 25225180.080725/06/20נובההכשרה משתתף

7 .Election of Mr. Eitan Oppenhaim as a director of the Company to hold office until the close of the next annual general 

meeting.לארוב רגילעברבעדבעד√

8שנתית17:00 25225180.080725/06/20נובההכשרה משתתף

8 .Approval of amendments to the employment terms of Mr. Eitan Oppenhaim, the President and Chief Executive Officer of 

the Company.לארוב רגילעברבעדבעד√

9שנתית17:00 25225180.080725/06/20נובההכשרה משתתף

9 .Approval of an amendment to the Company’s compensation policy for directors and officers to increase the maximum 

permitted annual premium for the Company’s D&amp;O insurance and ratification of the purchase of the Company’s 

D&amp;O insurance policy.בעדבעד

רוב מיוחד )עבר 

√לארוב מיוחד(ללא פירוט

√לארוב רגילעברבעדבעד.Approval of amendments to the memorandum and articles of association of the Company. 1010שנתית17:00 25225180.080725/06/20נובההכשרה משתתף

11שנתית17:00 25225180.080725/06/20נובההכשרה משתתף

11 .Approval and ratification of the re-appointment of Kost Forer Gabbay &amp; Kasierer, a member of Ernest &amp ;

Young, as the independent auditors of the Company for the period ending at the close of the next annual general meeting.לארוב רגילעברבעדבעד√

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. 11ח"אג15:00 279014.10.002328/06/20מנורה מב הוןהכשרה משתתף

2ח"אג15:00 279014.10.002328/06/20מנורה מב הוןהכשרה משתתף

 (סדרה ה)מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב : אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה: הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה. של החברה

1שנתית14:00 3317520.096629/06/20אסאר אקורדהכשרה משתתף

 באפריל 30 כפי שפורסם על ידי החברה ביום 2019 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום . 1

√לאר.לדיוןדיוןדיון.(2020-01-042999: 'אסמכתא מס) 2020

2שנתית14:00 3317520.096629/06/20אסאר אקורדהכשרה משתתף

 ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה 2020כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת ' ח שטיינמץ עמינח ושות"מינוי מחדש של משרד רו. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.בהתאם להמלצת ועדת הביקורת כפי שתינתן, והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו, של בעלי מניות החברה

3שנתית14:00 3317520.096629/06/20אסאר אקורדהכשרה משתתף

כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית , (ר דירקטוריון החברה"יו)לאשר את מינויו מחדש של מר יאיר פודים . 3

√לארוב רגילעברבעדבעד.השנתית הבאה של החברה

4שנתית14:00 3317520.096629/06/20אסאר אקורדהכשרה משתתף

לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של , כדירקטורית בחברה, זהבית כהן' לאשר את מינויה מחדש של גב. 4

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

5שנתית14:00 3317520.096629/06/20אסאר אקורדהכשרה משתתף

לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית , כדירקטור בחברה (דירקטור בלתי תלוי)לאשר את מינויו מחדש של מר אברהם בניהו . 5

√לארוב רגילעברבעדבעד.השנתית הבאה של החברה

6שנתית14:00 3317520.096629/06/20אסאר אקורדהכשרה משתתף

לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של , כדירקטור בחברה, לאשר את מינויו מחדש של מר חגי ישראלוביץ. 6

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד.ניר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה (אודי)לאשר את מינויו של מר יהודה . 77שנתית14:00 3317520.096629/06/20אסאר אקורדהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.לאשר את מינויו של מר גיל הוכבוים כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. 88שנתית14:00 3317520.096629/06/20אסאר אקורדהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגדנגד.לאשר את מינויו של מר אלעד הייזר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. 99שנתית14:00 3317520.096629/06/20אסאר אקורדהכשרה משתתף

10שנתית14:00 3317520.096629/06/20אסאר אקורדהכשרה משתתף

כהגדרת מונח זה , (לא חריגה)ובתוך כך לאשר הצעה פרטית מהותית , מ"אישור התקשרות החברה בהסכם הקצאה עם עדי צים אחזקות בע. 10

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה1.4הכל כמפורט בסעיף , בתקנות הצעה פרטית

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.לדוח זימון האסיפה' אישור מדיניות התגמול המוצעת של החברה בנוסח המצורף כנספח ג. 1111שנתית14:00 3317520.096629/06/20אסאר אקורדהכשרה משתתף

12שנתית14:00 3317520.096629/06/20אסאר אקורדהכשרה משתתף

,  לדוח זימון האסיפה1.6.2בתנאים בסעיף , ניר (אודי)אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר יהודה , בכפוף לאישור מדיניות התגמול המוצעת. 12

והכל כפי שיהיו מעת לעת ובתנאים , הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות, לרבות הכללתו בהסדרי הביטוח לנושאי משרה בחברה

√לארוב רגילעברבעדבעד.זהים ליתר נושאי המשרה בחברה ולמדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה

13שנתית14:00 3317520.096629/06/20אסאר אקורדהכשרה משתתף

 לדוח זימון 1.7.2ל החברה על פי הסכם ההעסקה המוצע המתואר בסעיף "אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר גיל הוכבוים בתפקידו כמנכ. 13

לרבות הכללתו בהסדרי ביטוח לנושאי , 2020 במאי 19היינו מיום , אשר יכנס לתוקפו החל ממועד מינויו לתפקיד, לתקופה בלתי קצובה, האסיפה

כפי שיהיו מעת לעת ובתנאים זהים ליתר נושאי המשרה בחברה ולמדיניות התגמול לנושאי משרה , הענקת כתבי שיפוי ופטור מאחריות, משרה

, (לא סחירים) כתבי אופציה 30,000של , כהגדרת מונח זה בתקנות הצעה פרטית, (לא חריגה)ובתוך כך לאשר הצעה פרטית מהותית , בחברה

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.לדוח זימון האסיפה'  בנספח ב2בתנאים המפורטים בסעיף ,  מניות רגילות של החברה30,000הניתנים למימוש לעד , ללא תמורה

14שנתית14:00 3317520.096629/06/20אסאר אקורדהכשרה משתתף

בתפקידו כמשנה , קרובו של בעל השליטה, אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלעד הייזר, בכפוף לאישור מדיניות התגמול המוצעת. 14

 1.8.2בתנאים המפורטים בסעיף , 2020 במאי 19היינו מיום , ממועד מינויו לתפקיד, שנים שתחילתה (3)לתקופה של שלוש , ל החברה"למנכ

כפי שיהיו מעת לעת ובתנאים זהים ליתר , הענקת כתבי שיפוי ופטור מאחריות, לרבות הכללתו בהסדרי ביטוח לנושאי משרה, לדוח זימון האסיפה

 כתבי אופציה 30,000של  (לא חריגה)ובתוך כך לאשר הקצאה פרטית מהותית , נושאי המשרה בחברה ולמדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.לדוח זימון האסיפה'  בנספח ב2בתנאים המפורטים בסעיף ,  מניות של החברה30,000הניתנים למימוש לעד , ללא תמורה, (לא סחירים)

15שנתית14:00 3317520.096629/06/20אסאר אקורדהכשרה משתתף

- ר ו" מ450בהסכם שכירות וניהול ביחס לשטח מושכר נוסף של עד , באמצעות חברות בשליטתו, אישור התקשרות החברה עם מר עדי צים. 15

 ביולי 1שתחילתה ביום , חודשים (18)וזאת לתקופה של שמונה עשר ,  לדוח זימון האסיפה 1.9.3 חניות מקורות ובתנאים המפורטים בסעיף 25

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.2020

16שנתית14:00 3317520.096629/06/20אסאר אקורדהכשרה משתתף

או /שהועמדו או יועמדו על ידי בעל השליטה ו, מ בהסכם לתשלום עמלת ערבויות ושיפוי"אישור התקשרות החברה עם עדי צים אחזקות בע. 16

ולרבות שיפוי לבעל השליטה , להבטחת התחייבויות החברה כלפיהם, או עתידיים/קיימים ו, מ לתאגידים בנקאיים מממנים"עדי צים אחזקות בע

 ביולי 1בתוקף למפרע מיום , שנים (3)וזאת לתקופה של שלוש ,  לדוח זימון האסיפה1.10.2והכל בתנאים המפורטים בסעיף , ולצים אחזקות

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.2019

√לאדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. 11ח"אג15:00 029/06/20פועלים הנפקותהכשרה משתתף

2ח"אג15:00 029/06/20פועלים הנפקותהכשרה משתתף

מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של כתבי ההתחייבות : אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה. 2

רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי כתבי ההתחייבות הנדחים המשתתפים : הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה. של החברה (סדרה יח)הנדחים 

√לארוב רגילעברבעדבעד.בהצבעה

1ח התייעצות"אג12:00 0.935130/06/20עד-אספיסי אלהכשרה משתתף

 בנוגע למצב החברה והאפשרויות 1.1.1 ביום שהתקיימו ההתייעצות לאסיפות בהמשך 9.6.2020 וביום 22.6.2020,  עדכון ודיון  והתייעצות דיון1

√לאדיוןדיוןדיון.הקיימות למחזיקי אגרות החוב לשם הגנה על זכויותיהם

1ח התייעצות"אג12:00 0.205830/06/20עד-אספיסי אלהכשרה משתתף

 בנוגע למצב החברה והאפשרויות 1.1.1 ביום שהתקיימו ההתייעצות לאסיפות בהמשך 9.6.2020 וביום 22.6.2020,  עדכון ודיון  והתייעצות דיון1

√לאדיוןדיוןדיון.הקיימות למחזיקי אגרות החוב לשם הגנה על זכויותיהם

√לאדיוןדיוןדיון31.12.2019דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 1שנתית13:00 11301040.228930/06/20אבגולהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדכרואה החשבון המבקר של החברה' למנות מחדש את משרד רואי החשבון דלוייט ברייטמן אלמגור זהר ושות. 22שנתית13:00 11301040.228930/06/20אבגולהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות את מר אודיי פול סינג גיל כדירקטור בחברה. 33שנתית13:00 11301040.228930/06/20אבגולהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות את מר שקהר קומר ארגוול כדירקטור בחברה. 44שנתית13:00 11301040.228930/06/20אבגולהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות את מר אשוק קומר ארורה כדירקטור בחברה. 55שנתית13:00 11301040.228930/06/20אבגולהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדיי פימפליקר כדירקטור בחברה'למנות את מר שישיר ויג. 66שנתית13:00 11301040.228930/06/20אבגולהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגדנגדלמנות את מר שחר רחים כדירקטור בחברה. 77שנתית13:00 11301040.228930/06/20אבגולהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות מחדש את מר יעקב גולדמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה. 88שנתית13:00 11301040.228930/06/20אבגולהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעדלאשר מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה. 99שנתית13:00 11301040.228930/06/20אבגולהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדלאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה. 1010שנתית13:00 11301040.228930/06/20אבגולהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיון31.12.2019ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום "דיון בדוחות הכספיים ובדו1שנתית14:30 29210020.11330/06/20אנרגיקסהכשרה משתתף



2שנתית14:30 29210020.11330/06/20אנרגיקסהכשרה משתתף

 ועד למועד 2020כרואה חשבון מבקר לחברה לשנת  (רואה החשבון הקיים של החברה)' מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות. 2

לדוח ' החלטה א) 2019האסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ושכרו בגין שירותים נוספים לשנת 

√לארוב רגילעברבעדבעד(הזימון

√לארוב רגילעברבעדבעד.( לדוח הזימון1'החלטה ב)מינוי מחדש של מר נתן חץ לכהונה נוספת כדירקטור בחברה . 33שנתית14:30 29210020.11330/06/20אנרגיקסהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד( לדוח הזימון2'החלטה ב)מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים לכהונה נוספת כדירקטור בחברה . 44שנתית14:30 29210020.11330/06/20אנרגיקסהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד( לדוח הזימון3'החלטה ב)מינוי מחדש של מר אורן פרנקל לכהונה נוספת כדירקטור בחברה . 55שנתית14:30 29210020.11330/06/20אנרגיקסהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד( לדוח הזימון4'החלטה ב)מינוי מחדש של מר מאיר שני לכהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי בחברה . 66שנתית14:30 29210020.11330/06/20אנרגיקסהכשרה משתתף

7שנתית14:30 29210020.11330/06/20אנרגיקסהכשרה משתתף

,  למשך תקופה של שלוש שנים2020 באוגוסט 1החל מיום , כדירקטורית חיצונית בחברה (קארו)אישור מינויה מחדש של הגברת אלונה שפר . 7

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.(לדוח המיידי' החלטה ג)

8שנתית14:30 29210020.11330/06/20אנרגיקסהכשרה משתתף

,  למשך תקופה של שלוש שנים2020 באוגוסט 1החל מיום , אישור מינויה מחדש של הגברת לינדה בן שושן כדירקטורית חיצונית בחברה. 8

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.(לדוח המיידי' החלטה ד)

9שנתית14:30 29210020.11330/06/20אנרגיקסהכשרה משתתף

 1.7.2020 שנים החל ביום 3אלוני חץ והארכתו לתקופה של , אישור התקשרות החברה בתיקון לתנאי הסכם הניהול עם בעלת השליטה. 9

√לארוב מיוחדעברבעדבעד(לדוח המיידי' החלטה ה)

√לאדיוןדיוןדיון2019 ולשנת 2018דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 1שנתית ומיוחדת10:00 19057750.737201/07/20מגה אורהכשרה משתתף

2שנתית ומיוחדת10:00 19057750.737201/07/20מגה אורהכשרה משתתף

מר צחי נחמיאס לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של  (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור . 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

3שנתית ומיוחדת10:00 19057750.737201/07/20מגה אורהכשרה משתתף

מר עמית ברגר לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של  (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור . 3

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

4שנתית ומיוחדת10:00 19057750.737201/07/20מגה אורהכשרה משתתף

מר משה הרפז לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי  (דירקטור בלתי תלוי)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור . 4

√לארוב רגילעברבעדבעדהמניות של החברה

√לארוב רגילעברבעדבעדח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו"מינוי מחדש של רו. 55שנתית ומיוחדת10:00 19057750.737201/07/20מגה אורהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעדר הדירקטוריון"יו- אישור הארכת תוקף הסכם ניהול עם מר צחי נחמיאס . 66שנתית ומיוחדת10:00 19057750.737201/07/20מגה אורהכשרה משתתף

7שנתית ומיוחדת10:00 19057750.737201/07/20מגה אורהכשרה משתתף

לאשר מתן כתב פטור מאחריות למר ,  לעיל6ר הדירקטוריון כאמור בסעיף "יו- בכפוף לאישור הארכת תוקף הסכם ניהול עם מר צחי נחמיאס . 7

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.בהתאם לתנאים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת, נחמיאס

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.רעייתו של בעל השליטה בחברה, אפרת דרורי' גב, אישור הארכת תוקף הסכם העסקה בין החברה לבין היועצת המשפטית של החברה. 88שנתית ומיוחדת10:00 19057750.737201/07/20מגה אורהכשרה משתתף

9שנתית ומיוחדת10:00 19057750.737201/07/20מגה אורהכשרה משתתף

רעייתו של בעל השליטה , אפרת דרורי' הגב, בכפוף לאישור הארכת תוקף הסכם העסקה בין החברה לבין היועצת המשפטית של החברה. 9

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.בהתאם לתנאים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת, דרורי' לאשר מתן כתב פטור מאחריות לגב,  לעיל8כאמור בסעיף , בחברה

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. 11ח"אג15:00 220484.40.041701/07/20אלטיטיוד השקעותהכשרה משתתף

2ח"אג15:00 220484.40.041701/07/20אלטיטיוד השקעותהכשרה משתתף

 ('סדרה א)מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב : אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה: הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה. של החברה

1מיוחדת15:00 1159620.614201/07/20גיפי גלובלהכשרה משתתף

ואת תנאי כהונתו  (החל ממועד מינויו)שנים  (שלוש) 3לאשר את מינויו של מר הייבלום כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת . 1

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה3.2כאמור בסעיף 

2מיוחדת15:00 1159620.614201/07/20גיפי גלובלהכשרה משתתף

, לתקופה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה, כרואה החשבון המבקר של החברה, רואי חשבון, למנות מחדש את קוסט פורר גבאי את קסירר. 2

√לארוב רגילהורד מסדר היוםבעדבעדולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

√לארוב רגילהורד מסדר היוםבעדבעדך כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות בחברה"לאשר את מינויו מחדש של מר בן ש. 33מיוחדת15:00 1159620.614201/07/20גיפי גלובלהכשרה משתתף

√לארוב רגילהורד מסדר היוםבעדבעדלאשר את מינויה מחדש של גברת ורד מיכלס כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה. 44מיוחדת15:00 1159620.614201/07/20גיפי גלובלהכשרה משתתף

√לארוב רגילהורד מסדר היוםבעדבעדלאשר את מינויו מחדש של מר ירון רווח כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה. 55מיוחדת15:00 1159620.614201/07/20גיפי גלובלהכשרה משתתף

√לארוב רגילהורד מסדר היוםבעדבעדלאשר את מינויה מחדש של גברת דנה כספי כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה. 66מיוחדת15:00 1159620.614201/07/20גיפי גלובלהכשרה משתתף

√לארוב רגילהורד מסדר היוםבעדבעדלאשר את מינויה מחדש של גברת רגינה אונגר כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה. 77מיוחדת15:00 1159620.614201/07/20גיפי גלובלהכשרה משתתף

1ח נדחית"אג23:00 279654.80.569301/07/20ש-אינטרנט זהבהכשרה משתתף

הרוב הדרוש לקבלת – החלטה רגילה ]- להלן7 עד 2קידום אילו מההצעות בקשר עם שלד החברה המפורטות בהצעות ההחלטה שבסעיפים . 1

להורות לנאמן להודיע לחברה כי מחזיקי אגרות החוב תומכים בקידום אחת  [למעט הנמנעים,  מקולות המשתתפים בהצבעה50%ההחלטה הינו 

 זה 1לעניין הצעת ההחלטה שבסעיף .  להלן בקשר עם השלד הבורסאי של החברה2-7מההצעות המפורטות בהצעות ההחלטה שבסעיפים 

יודיע הנאמן לחברה כי מחזיקי אגרות החוב תומכים בקידום ההצעה אשר תקבל ,  זה1ככל שתתקבל הצעת ההחלטה שבסעיף • : מובהר כדלקמן

ביחס לשלד הבורסאי של , ככל שיהא, החלטה סופית ומחייבת בדבר הסדר• .  להלן 2-7את מירב הקולות במסגרת הצעות ההחלטה שבסעיפים 

אישור מחזיקי אגרות החוב , בין היתר, ל תתקבל רק לאחר שיתקיים ההליך המתאים על פי דין לשם קבלת"החברה לרבות ביחס להצעה הנ

תוגש לאישור בית המשפט במסגרת הסדר , ככל שתיבחר, ההצעה שתבחר (1): על פי המתווה שפרסמה החברה, בנוסף• . למסמכי ההסדר

, שיוגש על ידי החברה וזאת זמן סביר לאחר המועד שבו כונסו אסיפות הנושים במסגרת הסדר הנושים הקיים שיזמה החברה, נושים של החברה

√לארוב רגילעברבעדלאחר בחירת אחת מן הה (2). וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה

2ח נדחית"אג23:00 279654.80.569301/07/20ש-אינטרנט זהבהכשרה משתתף

קבלת עמדת מחזיקי אגרות ,  לעיל תתקבל1ככל שהצעת ההחלטה שבסעיף - קבלת עמדת המחזיקים בדבר ההצעה אותה תומכים לקדם. 2גרי

הצעה מאת :  להלן7 עד 2החוב בדבר ההצעה בקשר עם השלד הבורסאי של החברה בה הם תומכים לקדם מבין ההצעות המפורטות בסעיפים 

לעניין הצעת ההחלטה שבסעיף זה מובהר .  לכתב ההצבעה1.2.1 המצורפת כנספח 10.6.2020מ מיום "ן פילדס קפיטל בע.סי.אף.י''חברת ג

• .  לעיל תתקבל ברוב הדרוש כמפורט לעיל1תוצאות הצעת ההחלטה שבהצעת החלטה זו תיבדקנה ככל שהצעת ההחלטה שבסעיף • : כדלקמן

הצבעתו של . רשאי להצביע בעד אחת ההצעות שלעיל בלבד (לרבות מחזיקים המצביעים באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית)כל מחזיק 

מ " להלן בקשר עם ההצעה מאת חברת ביוביס פארמה בע7ביחס לחלופה המפורטת בסעיף • . מחזיק שיצביע בעד יותר מהצעה אחת תיפסל

ותנאי ההסכם )הצעה זו לא הוגשה על בסיס טופס ההזמנה שצורף להזמנה להציע הצעות , שימת לב מחזיקי אגרות החוב מופנית גם לכך כי

לרבות בקשר עם , מ וגיבוש הסכם משלים מול המציעה ביחס לחלופה זו"יהא צורך לניהול מו, ככל שחלופת הצעה זו תיבחר , כמו כן. (הכלולים בו

נגדהעמדת בטוחות להבטחת ההצעה ואין בטחון כי משא ומתן זה יבשיל

רוב מיוחד )עבר 

√לארוב מיוחד(ללא פירוט

3ח נדחית"אג23:00 279654.80.569301/07/20ש-אינטרנט זהבהכשרה משתתף

קבלת עמדת מחזיקי אגרות ,  לעיל תתקבל1ככל שהצעת ההחלטה שבסעיף - קבלת עמדת המחזיקים בדבר ההצעה אותה תומכים לקדם. 3

הצעה מאת :  להלן7 עד 2החוב בדבר ההצעה בקשר עם השלד הבורסאי של החברה בה הם תומכים לקדם מבין ההצעות המפורטות בסעיפים 

תוצאות הצעת • : לעניין הצעת ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן.  לכתב ההצבעה1.2.2 המצורפת כנספח 11.6.2020מר יעקב זרחיה מיום 

לרבות מחזיקים )כל מחזיק • .  לעיל תתקבל ברוב הדרוש כמפורט לעיל1ההחלטה שבהצעת החלטה זו תיבדקנה ככל שהצעת ההחלטה שבסעיף 

הצבעתו של מחזיק שיצביע בעד יותר . רשאי להצביע בעד אחת ההצעות שלעיל בלבד (המצביעים באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית

מ שימת לב מחזיקי אגרות " להלן בקשר עם ההצעה מאת חברת ביוביס פארמה בע7ביחס לחלופה המפורטת בסעיף • . מהצעה אחת תיפסל

ככל , כמו כן. (ותנאי ההסכם הכלולים בו)הצעה זו לא הוגשה על בסיס טופס ההזמנה שצורף להזמנה להציע הצעות , החוב מופנית גם לכך כי

לרבות בקשר עם העמדת בטוחות להבטחת , מ וגיבוש הסכם משלים מול המציעה ביחס לחלופה זו"יהא צורך לניהול מו, שחלופת הצעה זו תיבחר 

בעדמחזיק• . ההצעה ואין בטחון כי משא ומתן זה יבשיל לכדי הסכם מחייב

נבחרה חלופה 

√לארוב מיוחדאחרת

4ח נדחית"אג23:00 279654.80.569301/07/20ש-אינטרנט זהבהכשרה משתתף

קבלת עמדת מחזיקי אגרות ,  לעיל תתקבל1ככל שהצעת ההחלטה שבסעיף - קבלת עמדת המחזיקים בדבר ההצעה אותה תומכים לקדם. 4

הצעה מאת :  להלן7 עד 2החוב בדבר ההצעה בקשר עם השלד הבורסאי של החברה בה הם תומכים לקדם מבין ההצעות המפורטות בסעיפים 

: לעניין הצעת ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן.  לכתב ההצבעה1.2.3 המצורפת כנספח 10.6.2020מ מיום "איי פיור קפיטל בע.אי.חברת אל

כל מחזיק • .  לעיל תתקבל ברוב הדרוש כמפורט לעיל1תוצאות הצעת ההחלטה שבהצעת החלטה זו תיבדקנה ככל שהצעת ההחלטה שבסעיף • 

הצבעתו של מחזיק . רשאי להצביע בעד אחת ההצעות שלעיל בלבד (לרבות מחזיקים המצביעים באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית)

מ שימת לב " להלן בקשר עם ההצעה מאת חברת ביוביס פארמה בע7ביחס לחלופה המפורטת בסעיף • . שיצביע בעד יותר מהצעה אחת תיפסל

. (ותנאי ההסכם הכלולים בו)הצעה זו לא הוגשה על בסיס טופס ההזמנה שצורף להזמנה להציע הצעות , מחזיקי אגרות החוב מופנית גם לכך כי

לרבות בקשר עם העמדת , מ וגיבוש הסכם משלים מול המציעה ביחס לחלופה זו"יהא צורך לניהול מו, ככל שחלופת הצעה זו תיבחר , כמו כן

נגדבטוחות להבטחת ההצעה ואין בטחון כי משא ומתן זה יבשיל לכדי הס

נבחרה חלופה 

√לארוב מיוחדאחרת

5ח נדחית"אג23:00 279654.80.569301/07/20ש-אינטרנט זהבהכשרה משתתף

קבלת עמדת מחזיקי אגרות ,  לעיל תתקבל1ככל שהצעת ההחלטה שבסעיף - קבלת עמדת המחזיקים בדבר ההצעה אותה תומכים לקדם. 5

הצעה מאת :  להלן7 עד 2החוב בדבר ההצעה בקשר עם השלד הבורסאי של החברה בה הם תומכים לקדם מבין ההצעות המפורטות בסעיפים 

• : לעניין הצעת ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן.  לכתב ההצבעה1.2.4 המצורפת כנספח 11.6.2020מ מיום "חברת עדי צים אחזקות בע

כל מחזיק • .  לעיל תתקבל ברוב הדרוש כמפורט לעיל1תוצאות הצעת ההחלטה שבהצעת החלטה זו תיבדקנה ככל שהצעת ההחלטה שבסעיף 

הצבעתו של מחזיק . רשאי להצביע בעד אחת ההצעות שלעיל בלבד (לרבות מחזיקים המצביעים באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית)

מ שימת לב " להלן בקשר עם ההצעה מאת חברת ביוביס פארמה בע7ביחס לחלופה המפורטת בסעיף • . שיצביע בעד יותר מהצעה אחת תיפסל

. (ותנאי ההסכם הכלולים בו)הצעה זו לא הוגשה על בסיס טופס ההזמנה שצורף להזמנה להציע הצעות , מחזיקי אגרות החוב מופנית גם לכך כי

לרבות בקשר עם העמדת , מ וגיבוש הסכם משלים מול המציעה ביחס לחלופה זו"יהא צורך לניהול מו, ככל שחלופת הצעה זו תיבחר , כמו כן

נגדבטוחות להבטחת ההצעה ואין בטחון כי משא ומתן זה יבשיל לכדי הסכם מחי

נבחרה חלופה 

√לארוב מיוחדאחרת



6ח נדחית"אג23:00 279654.80.569301/07/20ש-אינטרנט זהבהכשרה משתתף

קבלת עמדת מחזיקי אגרות ,  לעיל תתקבל1ככל שהצעת ההחלטה שבסעיף - קבלת עמדת המחזיקים בדבר ההצעה אותה תומכים לקדם. 6

הצעה מאת :  להלן7 עד 2החוב בדבר ההצעה בקשר עם השלד הבורסאי של החברה בה הם תומכים לקדם מבין ההצעות המפורטות בסעיפים 

 ממניות 99.99%החלופה במסגרתה מוצע לרכוש –  לכתב ההצבעה 1.2.5 המצורפת כנספח 11.6.2020מ מיום "חברת ביוביס פארמה בע

תוצאות הצעת ההחלטה שבהצעת החלטה זו תיבדקנה ככל שהצעת ההחלטה • : לעניין הצעת ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן. החברה

רשאי  (לרבות מחזיקים המצביעים באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית)כל מחזיק • .  לעיל תתקבל ברוב הדרוש כמפורט לעיל1שבסעיף 

 להלן 7ביחס לחלופה המפורטת בסעיף • . הצבעתו של מחזיק שיצביע בעד יותר מהצעה אחת תיפסל. להצביע בעד אחת ההצעות שלעיל בלבד

הצעה זו לא הוגשה על בסיס טופס , מ שימת לב מחזיקי אגרות החוב מופנית גם לכך כי"בקשר עם ההצעה מאת חברת ביוביס פארמה בע

מ וגיבוש הסכם "יהא צורך לניהול מו, ככל שחלופת הצעה זו תיבחר , כמו כן. (ותנאי ההסכם הכלולים בו)ההזמנה שצורף להזמנה להציע הצעות 

נגדלרבות בקשר עם העמדת בטוחות להבטחת ההצעה, משלים מול המציעה ביחס לחלופה זו

נבחרה חלופה 

√לארוב מיוחדאחרת

7ח נדחית"אג23:00 279654.80.569301/07/20ש-אינטרנט זהבהכשרה משתתף

קבלת עמדת מחזיקי אגרות ,  לעיל תתקבל1ככל שהצעת ההחלטה שבסעיף - קבלת עמדת המחזיקים בדבר ההצעה אותה תומכים לקדם. 7

הצעה מאת :  להלן7 עד 2החוב בדבר ההצעה בקשר עם השלד הבורסאי של החברה בה הם תומכים לקדם מבין ההצעות המפורטות בסעיפים 

 לכתב 1.2.6 המצורפים כנספח 15.6.2020 ובמכתב ההבהרה מיום 11.6.2020מ כפי שמפורטת במכתב הנלווה מיום "חברת ביוביס פארמה בע

תוצאות הצעת • : לעניין הצעת ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן.  ממניות החברה74.99%החלופה במסגרתה מוצע לרכוש – ההצבעה 

לרבות מחזיקים )כל מחזיק • .  לעיל תתקבל ברוב הדרוש כמפורט לעיל1ההחלטה שבהצעת החלטה זו תיבדקנה ככל שהצעת ההחלטה שבסעיף 

הצבעתו של מחזיק שיצביע בעד יותר . רשאי להצביע בעד אחת ההצעות שלעיל בלבד (המצביעים באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית

מ שימת לב מחזיקי אגרות " להלן בקשר עם ההצעה מאת חברת ביוביס פארמה בע7ביחס לחלופה המפורטת בסעיף • . מהצעה אחת תיפסל

ככל , כמו כן. (ותנאי ההסכם הכלולים בו)הצעה זו לא הוגשה על בסיס טופס ההזמנה שצורף להזמנה להציע הצעות , החוב מופנית גם לכך כי

נגדמ וגיבוש הסכם משלים מול המציעה"יהא צורך לניהול מו, שחלופת הצעה זו תיבחר 

נבחרה חלופה 

√לארוב מיוחדאחרת

√לארוב מיוחדעברבעדבעדאישור מדיניות תגמול נושאי משרה עדכנית בחברה. 11מיוחדת11:00 2449830.122602/07/20ניסןהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיון2019דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 1שנתית14:00 11573980.430902/07/20ארדהכשרה משתתף

2שנתית14:00 11573980.430902/07/20ארדהכשרה משתתף

כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה ', משרד בריטמן אלמגור זהר ושות, מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה. 2

√לארוב רגילעברבעדבעדוכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו, הכללית השנתית הבאה של החברה

1מיוחדת14:30 29210020.109102/07/20אנרגיקסהכשרה משתתף

ח " ש0.01 מניות רגילות רשומות על שם בנות 500,000,000-שווה ערך ל, ח" ש5,000,000- אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה ב. 1

√לארוב רגילעברבעדבעדכל אחת ותיקון תקנון החברה בהתאם. נ.ע

√לארוב מיוחדעברבעדבעד לדוח הזימון1כמפורט בסעיף , לתקופת כהונה בת שלוש שנים, אישור מינויו של מר אברהם צובל כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה. 11מיוחדת15:00 9819850.064702/07/20ישראל קנדההכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיון2019 בדצמבר 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 15:301 40152080.401502/07/20ישראמקו יהשהכשרה משתתף

15:302 40152080.401502/07/20ישראמקו יהשהכשרה משתתף

כרואי החשבון המבקרים של השותפות עד לאסיפה השנתית הבאה של מחזיקי יחידות , רואי חשבון, חידוש מינויו של משרד סומך חייקין. 2

√לארוב רגילעברבעדבעדלקבוע את שכרו ("השותף הכללי: "להלן)השותף הכללי בשותפות , מ"ההשתתפות בשותפות והסמכת דירקטוריון ישראמקו אויל אנד גז בע

15:303 40152080.401502/07/20ישראמקו יהשהכשרה משתתף

תאוחדנה . נ.ח ע" ש1 יחידות השתתפות בנות 2אישור ביצוע איחוד הון היחידות הרשום והון היחידות המונפק והנפרע של השותפות כך שכל . 3

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.נ.ח ע" ש1ליחידת השתתפות אחת בת 

√לארוב מיוחדעברבעדבעדלדוח הזימון'  להסכם הנאמנות בנוסח המצורף כנספח א2.5 להסכם השותפות וסעיף 9.1.1תיקון סעיף . 15:3044 40152080.401502/07/20ישראמקו יהשהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעדלדוח הזימון' אישור מדיניות התגמול בנוסח המצורף כנספח ב. 15:3055 40152080.401502/07/20ישראמקו יהשהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעדבו תישא השותפות, מר איתן וולוך, ל הכספים"לסמנכ (אופציות פאנטום)אישור הענקת תגמול הוני המסולק במזומן . 15:3066 40152080.401502/07/20ישראמקו יהשהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעדלדוח הזימון' בנוסח המצורף כנספח ג, באופן שיאפשר לשותפות לפטור מראש נושאי משרה מאחריות כלפיה, אישור תיקון להסכם השותפות. 15:3077 40152080.401502/07/20ישראמקו יהשהכשרה משתתף

15:308 40152080.401502/07/20ישראמקו יהשהכשרה משתתף

ל השותף "או מנכ/או קרובו ו/שאינם בעל השליטה ו, או בשותף הכללי/אישור הענקת כתבי פטור מאחריות מראש לנושאי משרה בשותפות ו. 8

√לארוב רגילעברבעדבעדלדוח הזימון' לפי הנוסח המצורף כנספח ד, או שיכהנו בשותף הכללי מעת לעת/המכהנים בשותף הכללי ו, הכללי

15:309 40152080.401502/07/20ישראמקו יהשהכשרה משתתף

, לדוח הזימון' לפי הנוסח המצורף כנספח ד, ר דירקטוריון השותף הכללי ובעל השליטה בו ובשותפות"אישור הענקת כתב פטור למר חיים צוף יו. 9

√לארוב מיוחדעברבעדבעדהחל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית,  שנים3וזאת לתקופה של 

√לאר.לדיוןדיוןדיוןל"מ מנכ"סקירת מ. 15:301010 40152080.401502/07/20ישראמקו יהשהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2019 בדצמבר 31ח הדירקטוריון שלה לשנה שהסתיימה ביום "הצגת דוחותיה הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה ודו1שנתית14:00 2669330.205605/07/20רני ציםהכשרה משתתף

2שנתית14:00 2669330.205605/07/20רני ציםהכשרה משתתף

ארנסט אנד יאנג רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד תום האסיפה הכללית השנתית  – EYמינוי מחדש של משרד . 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם להמלצת ועדת הביקורת

3שנתית14:00 2669330.205605/07/20רני ציםהכשרה משתתף

לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית , כדירקטור בחברה (ל החברה"ר הדירקטוריון ומנכ"יו)לאשר את מינויו של מר רני צים . 3

√לארוב רגילעברנגדנגד.השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד.לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, לאשר את מינויו של מר עמוס ליברמן כדירקטור בחברה. 44שנתית14:00 2669330.205605/07/20רני ציםהכשרה משתתף

5שנתית14:00 2669330.205605/07/20רני ציםהכשרה משתתף

לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית , כדירקטור בחברה (דירקטור בלתי תלוי)לאשר את מינויו של מר חזי צאיג . 5

√לארוב רגילעברבעדבעד.הבאה של החברה

1ח"אג15:00 34127.605/07/20ברוקלנדהכשרה משתתף

ש בדבר הבקשה הדחופה לכינוס אסיפות נושים לאישור תוכנית הסדר מתוקנת אשר הוגשה ביום "דיווח ועדכון מאת בעל התפקיד מטעם ביהמ. 1

בקשת ") ובדבר כל מסמכי ההסדר שצורפו כנספח לבקשה 10906-12-18ק "יפו במסגרת פר-  לבית המשפט המחוזי בתל אביב30.6.2020

√לאדיוןדיוןדיון.("ההסדר

√לאדיוןדיוןדיון.או מחזיקי אגרות החוב/דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו. 22ח"אג15:00 34127.605/07/20ברוקלנדהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדלאשר את מינויו מחדש של מר רמי אנטין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. 11שנתית ומיוחדת נדחית14:00 12155350.524106/07/20דנאלהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדאשנר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת (דידי)לאשר את מינויו מחדש של מר דן . 22שנתית ומיוחדת נדחית14:00 12155350.524106/07/20דנאלהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדלאשר את מינויו מחדש של מר אלון אדיר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. 33שנתית ומיוחדת נדחית14:00 12155350.524106/07/20דנאלהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדנורית טויזר זקס כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת' לאשר את מינויה מחדש של גב. 44שנתית ומיוחדת נדחית14:00 12155350.524106/07/20דנאלהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדקודנר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת-איריס בק' לאשר את מינויה מחדש של גב. 55שנתית ומיוחדת נדחית14:00 12155350.524106/07/20דנאלהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדלאשר את מינויו מחדש של מר דורון דבי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. 66שנתית ומיוחדת נדחית14:00 12155350.524106/07/20דנאלהכשרה משתתף

7שנתית ומיוחדת נדחית14:00 12155350.524106/07/20דנאלהכשרה משתתף

כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה , רואי חשבון- לאשר את מינויו מחדש של משרד סומך חייקין . 7

√לארוב רגילעברבעדבעדשל החברה

√לאר.לדיוןדיוןדיון2019 בדצמבר 31דיון בדוח הכספי המבוקר ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום . 88שנתית ומיוחדת נדחית14:00 12155350.524106/07/20דנאלהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעד2020 בדצמבר 7החל מיום , ריקי גרנות כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים' למנות את גב. 99שנתית ומיוחדת נדחית14:00 12155350.524106/07/20דנאלהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעד2020 בדצמבר 7החל מיום , למנות את מר גיל אורן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שנייה של שלוש שנים. 1010שנתית ומיוחדת נדחית14:00 12155350.524106/07/20דנאלהכשרה משתתף

11שנתית ומיוחדת נדחית14:00 12155350.524106/07/20דנאלהכשרה משתתף

לדוח ' בנוסח המצורף כנספח א, א לחוק החברות267לאשר את עדכון מדיניות התגמול המוצעת לנושאי המשרה בחברה בהתאם לסעיף . 11

√לארוב מיוחדעברבעדבעדהחל ממועד אישור האסיפה, לתקופה בת שלוש שנים, זימון האסיפה

√לארוב רגילעברבעדבעד ואילך2020ביחס לשנת , מר רמי אנטין, ר הדירקטוריון"לאשר את עדכון תקרת המענק של יו. 1212שנתית ומיוחדת נדחית14:00 12155350.524106/07/20דנאלהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעדמר אילן ישראלי, ל החברה"לאשר את עדכון השכר של מנכ. 1313שנתית ומיוחדת נדחית14:00 12155350.524106/07/20דנאלהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדלדוח הזימון' בנוסח המצורף כנספח ב, כפי שיכהנו בה מעת לעת, ל החברה"לאשר מתן פטור מאחריות לדירקטורים ולמנכ. 1414שנתית ומיוחדת נדחית14:00 12155350.524106/07/20דנאלהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמר רמי אנטין, ר דירקטוריון החברה"לאשר הענקת אופציות ליו. 1515שנתית ומיוחדת נדחית14:00 12155350.524106/07/20דנאלהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעדמר אילן ישראלי, ל החברה"לאשר הענקת אופציות למנכ. 1616שנתית ומיוחדת נדחית14:00 12155350.524106/07/20דנאלהכשרה משתתף

1שנתית ומיוחדת נדחית14:00 19982960.514106/07/20וילארהכשרה משתתף

בעל השליטה , (באמצעות חברה פרטית בבעלותו המלאה)אישור חידוש ההתקשרות בהסכם הניהול בין החברה לבין מר שלמה טיסר . 1

√לארוב מיוחדעברבעדבעדל החברה"כמנכ, ודירקטור בחברה

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.בעלי השליטה בחברה, מיכל טיסר ולמר מתן טיסר' גב, הארכת תוקף כתבי שיפוי למר שלמה טיסר. 22שנתית ומיוחדת נדחית14:00 19982960.514106/07/20וילארהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.ל שיווק ונכסים בחברה"כסמנכ, בנו של בעל השליטה בחברה, אישור עדכון תנאי העסקתו בחברה של מר מתן טיסר. 33שנתית ומיוחדת נדחית14:00 19982960.514106/07/20וילארהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעד2023 באוקטובר 9אישור מדיניות התגמול של החברה שתהיה בתוקף החל ממועד אישורה ועד ליום . 44שנתית ומיוחדת נדחית14:00 19982960.514106/07/20וילארהכשרה משתתף

5שנתית ומיוחדת נדחית14:00 19982960.514106/07/20וילארהכשרה משתתף

ובכללו הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון ) 2020 במרץ 20 כפי שפורסם ביום 2019,  בדצמבר31דיון בדוח התקופתי של החברה ליום . 5

√לאר.לדיוןדיוןדיון(לאותה התקופה

6שנתית ומיוחדת נדחית14:00 19982960.514106/07/20וילארהכשרה משתתף

כרואה חשבון המבקר של החברה והסמכת  (קוסט פורר גבאי את קסירר- ארנסט אנד יאנג ) ישראל EYמינוי מחדש של משרד רואי החשבון . 6

√לארוב רגילעברבעדבעדהדירקטוריון לקבוע את שכרו

7שנתית ומיוחדת נדחית14:00 19982960.514106/07/20וילארהכשרה משתתף

מר שלמה . וזאת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, לתקופה נוספת, המכהן כדירקטור בחברה, להאריך את כהונתו של מר שלמה טיסר. 7

√לארוב רגילעברנגדנגדלפרטים נוספים בהתאם לתקנה. 1989טיסר מכהן כדירקטור בחברה משנת 

√לארוב רגילעברנגדנגד.וזאת עד לאסיפה השנתית הבאה, לתקופה נוספת, המכהן כדירקטור בחברה, להאריך את כהונתו של מר יהונתן קפלן. 88שנתית ומיוחדת נדחית14:00 19982960.514106/07/20וילארהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגדנגדוזאת עד לאסיפה השנתית הבאה, לתקופה נוספת, המכהן כדירקטור בחברה, להאריך את כהונתו של מר אברהם בורג. 99שנתית ומיוחדת נדחית14:00 19982960.514106/07/20וילארהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגדנגדוזאת עד לאסיפה השנתית הבאה, לתקופה נוספת, המכהנת כדירקטורית בחברה, מיכל טיסר' להאריך את כהונתה של גב. 1010שנתית ומיוחדת נדחית14:00 19982960.514106/07/20וילארהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגדנגדוזאת עד לאסיפה השנתית הבאה, לתקופה נוספת, המכהן כדירקטור בחברה, להאריך את כהונתו של מר יואב הורביץ. 1111שנתית ומיוחדת נדחית14:00 19982960.514106/07/20וילארהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגדנגדוזאת עד לאסיפה השנתית הבאה, לתקופה נוספת, המכהן כדירקטור בחברה, להאריך את כהונתו של מר גדי אייזנקוט. 1212שנתית ומיוחדת נדחית14:00 19982960.514106/07/20וילארהכשרה משתתף

√לאדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. 11ח"אג14:00 12466260.191706/07/20תמר פטרוליוםהכשרה משתתף



2ח"אג14:00 12466260.191706/07/20תמר פטרוליוםהכשרה משתתף

 ('סדרה ב)מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב : אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה: הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה. של החברה

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. 11ח"אג14:30 314320.62.15606/07/20דמריהכשרה משתתף

2ח"אג14:30 314320.62.15606/07/20דמריהכשרה משתתף

 (סדרה ח)מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב : אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה: הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה. של החברה

√לאדיוןדיוןדיון2019ח הדירקטוריון לשנת "חות כספיים ודו"דיון בדו1שנתית15:00 5774540.523706/07/20גן שמואלהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.משרד קוסט פורר גבאי את קסירר עד למועד האסיפה השנתית הבאה, מינויו מחדש של רואה חשבון המבקר הנוכחי של החברה. 22שנתית15:00 5774540.523706/07/20גן שמואלהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגדנגדמינויו של מר ברק טבת כדירקטור בחברה. 33שנתית15:00 5774540.523706/07/20גן שמואלהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגדנגדמינויו של מר דב שרמן כדירקטור בחברה. 44שנתית15:00 5774540.523706/07/20גן שמואלהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינויו ותנאי התגמול של מר עוזי צור כדירקטור בחברה. 55שנתית15:00 5774540.523706/07/20גן שמואלהכשרה משתתף

√לאדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. 11ח"אג15:00 724166.20.78906/07/20סלקוםהכשרה משתתף

2ח"אג15:00 724166.20.78906/07/20סלקוםהכשרה משתתף

 (סדרה יב)מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב : אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה. 2

√לארוב רגילבעדבעד.רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה: הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה. של החברה

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. 11ח"אג15:00 822867.20.052106/07/20סילברסטין נכסיםהכשרה משתתף

2ח"אג15:00 822867.20.052106/07/20סילברסטין נכסיםהכשרה משתתף

 ('סדרה א)מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב : אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה: הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה. של החברה

√לארוב מיוחדעברבעדבעדלילך מזרחי' חידוש התקשרות בהסכם העסקה עם גב. 11מיוחדת16:00 2856660.657306/07/20אופל בלאנסהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעדאלה מזרחי' חידוש התקשרות בהסכם העסקה עם גב. 22מיוחדת16:00 2856660.657306/07/20אופל בלאנסהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי רואה החשבון המבקר וקבלת דיווח לגבי שכרו. 33מיוחדת16:00 2856660.657306/07/20אופל בלאנסהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגדנגדמינויו מחדש של מר דניאל מזרחי כדירקטור בדירקטוריון החברה. 44מיוחדת16:00 2856660.657306/07/20אופל בלאנסהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגדנגדמינויו מחדש של מר שחר מזרחי כדירקטור בדירקטוריון החברה. 55מיוחדת16:00 2856660.657306/07/20אופל בלאנסהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגדנגדמינויו מחדש של מר יהושע מזרחי כדירקטור בדירקטוריון החברה. 66מיוחדת16:00 2856660.657306/07/20אופל בלאנסהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגדנגדמינויו מחדש של מר עודד איתן כדירקטור בדירקטוריון החברה. 77מיוחדת16:00 2856660.657306/07/20אופל בלאנסהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגדנגדמינויו מחדש של מר מיכאל איתן כדירקטור בדירקטוריון החברה. 88מיוחדת16:00 2856660.657306/07/20אופל בלאנסהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינויו מחדש של מר אורן בן יאיר כדירקטור בדירקטוריון החברה. 99מיוחדת16:00 2856660.657306/07/20אופל בלאנסהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינויה מחדש של גברת ורדה קלל כדירקטורית בדירקטוריון החברה. 1010מיוחדת16:00 2856660.657306/07/20אופל בלאנסהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיון2019דיון בדוח התקופתי לשנת . 1111מיוחדת16:00 2856660.657306/07/20אופל בלאנסהכשרה משתתף

√לאדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. 11ח"אג16:00 338357.61.489506/07/20סאמיטהכשרה משתתף

2ח"אג16:00 338357.61.489506/07/20סאמיטהכשרה משתתף

 ('סדרה י)מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב : אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה: הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה. של החברה

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. 11ח"אג17:00 265785.60.675706/07/20דלק תמלוגיםהכשרה משתתף

2ח"אג17:00 265785.60.675706/07/20דלק תמלוגיםהכשרה משתתף

 ('סדרה א)מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב : אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה: הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה. של החברה

1שנתית ומיוחדת14:00 13244760.63507/07/20פוקסהכשרה משתתף

את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ואת הדוחות הכספיים של החברה , בין השאר,  הכולל2019דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת . 1

הדוח התקופתי לשנת : "להלן) (2020-01-023382: אסמכתא) 2020 במרץ 11אשר פורסם ביום , 2019 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.("2019

√לארוב רגילעברבעדבעד לדוח1.2כמפורט בסעיף , (ר הדירקטוריון"יו)מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את מר אברהם זלדמן . 22שנתית ומיוחדת14:00 13244760.63507/07/20פוקסהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד לדוח1.2כמפורט בסעיף , מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את מר אברהם פוקס. 33שנתית ומיוחדת14:00 13244760.63507/07/20פוקסהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד לדוח1.2כמפורט בסעיף , מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את מר הראל ויזל. 44שנתית ומיוחדת14:00 13244760.63507/07/20פוקסהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד לדוח1.2כמפורט בסעיף , (דירקטורית בלתי תלויה)אוסנת רונן ' מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את גב. 55שנתית ומיוחדת14:00 13244760.63507/07/20פוקסהכשרה משתתף

6שנתית ומיוחדת14:00 13244760.63507/07/20פוקסהכשרה משתתף

. כרואי חשבון המבקרים של החברה, רואי חשבון- פורר גבאי את קסירר , משרד קוסט, למנות מחדש את רואי החשבון המבקרים של החברה . 6

√לארוב רגילעברבעדבעד.ככל שניתנו, באסיפה הכללית יימסר דיווח בדבר שכרם ובדבר שירותים נוספים שניתנו לחברה

7שנתית ומיוחדת14:00 13244760.63507/07/20פוקסהכשרה משתתף

 שנים החל ממועד אישור האסיפה כמפורט בסעיף 3מוצע למנות את מר יובל ברונשטיין כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת . 7

√לארוב מיוחדעברבעדבעד לדוח1.4

8שנתית ומיוחדת14:00 13244760.63507/07/20פוקסהכשרה משתתף

, ל מכירות פעילות נייקי בישראל בחברה הבת"לאור קידומו לתפקיד סמנכ, (קרובו של בעל שליטה)אישור עדכון תנאי העסקתו של מר מורן ויזל . 8

√לארוב מיוחדעברבעדבעד לדוח1.5בהתאם לתנאים וכמפורט בסעיף , בכפוף לאישור האסיפה,  שנים3ולמשך , 2020 בפברואר 1בתוקף החל מיום , ריטיילורס

9שנתית ומיוחדת14:00 13244760.63507/07/20פוקסהכשרה משתתף

בנוסף למענק לו הוא זכאי בגין )ח ברוטו " ש200,000בסך של  (קרובו של בעל שליטה)פניק 'אישור מתן מענק מיוחד וחד פעמי למר תומר צ. 9

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. יום ממועד אישור האסיפה הכללית30בתוך ( ככל שיאושר)המענק המוצע ישולם ;  לדוח1.6כמפורט בסעיף  ( בהתאם לתנאי העסקתו2019שנת 

10שנתית ומיוחדת14:00 13244760.63507/07/20פוקסהכשרה משתתף

לאור קידומו לתפקיד מנהל פעילות נייקי הבינלאומית , קרובו של בעל שליטה בחברה, פניק'אישור עדכון תנאי העסקתו של מר תומר צ. 1.7. 10

√לארוב מיוחדעברבעדבעד לדוח1.7כמפורט בסעיף ,  שנים3 ולמשך 2020 ביוני 1בתוקף החל מיום , בחברת ריטיילורס

√לארוב מיוחדעברבעדבעד לדוח1.8עדכון סעיף ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה במדיניות התגמול של החברה כמפורט בסעיף . 1111שנתית ומיוחדת14:00 13244760.63507/07/20פוקסהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. 11ח"אג15:00 953850.80.083107/07/20מויניאן לימיטדהכשרה משתתף

2ח"אג15:00 953850.80.083107/07/20מויניאן לימיטדהכשרה משתתף

 (סדרה ב)מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב : אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה: הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה. של החברה

√לאר.לדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. 11ח"אג15:00 798174.51.062507/07/20יר-אולהכשרה משתתף

2ח"אג15:00 798174.51.062507/07/20יר-אולהכשרה משתתף

 (סדרה ה)מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב : אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה: הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה. של החברה

1מיוחדת16:00 11337210.052107/07/20קמטקהכשרה משתתף

1 .Approval of Compensation to the Company’s CEO – a special cash bonus and the 2019 equity grant:  - Approval of a 

special cash bonus to the Company’s CEOבעדבעד

רוב מיוחד )עבר 

√לארוב מיוחד(ללא פירוט

נגדנגדApproval of the 2019 equity grant to the Company’s CEO. 22מיוחדת16:00 11337210.052107/07/20קמטקהכשרה משתתף

רוב מיוחד )עבר 

√לארוב מיוחד(ללא פירוט

3מיוחדת16:00 11337210.052107/07/20קמטקהכשרה משתתף

3 .To approve a new compensation policy for the Company’s office holders, in accordance with the requirements of the 

Israeli Companies Law, 5759-1999 (the “Companies Law”)נגדנגד

רוב מיוחד )עבר 

√לארוב מיוחד(ללא פירוט

√לאדיוןדיוןדיון2019 בדצמבר 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 1שנתית17:00 55808520.638707/07/20הפניקסהכשרה משתתף

2שנתית17:00 55808520.638707/07/20הפניקסהכשרה משתתף

כרואי חשבון המבקרים של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית , רואי חשבון, אישור מינוים מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.הבאה של החברה וכן להסמיך את החברה לקבוע את שכרם

3שנתית17:00 55808520.638707/07/20הפניקסהכשרה משתתף

שתתקיים לאחר מועד המינוי בהתאם לתנאים , אישור מינוי מר בנימין גבאי כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה. 3

√לארוב רגילעברבעדבעד.המפורטים בדוח זימון האסיפה

4שנתית17:00 55808520.638707/07/20הפניקסהכשרה משתתף

שתתקיים לאחר מועד המינוי בהתאם לתנאים , אישור מינוי מר יצחק שוקרי כהן כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה. 4

√לארוב רגילעברבעדבעד.המפורטים בדוח זימון האסיפה

5שנתית17:00 55808520.638707/07/20הפניקסהכשרה משתתף

שתתקיים לאחר מועד המינוי בהתאם , מרילין ויקטוריה הירש כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה' אישור מינוי גב. 5

√לארוב רגילעברבעדבעד.לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה

6שנתית17:00 55808520.638707/07/20הפניקסהכשרה משתתף

שתתקיים לאחר מועד המינוי בהתאם לתנאים , ר אבראבנל כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה'אישור מינוי מר רוג. 6

√לארוב רגילעברבעדבעד.המפורטים בדוח זימון האסיפה

7שנתית17:00 55808520.638707/07/20הפניקסהכשרה משתתף

שתתקיים לאחר מועד המינוי בהתאם , ר אהוד שפירא כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה"אישור מינוי ד. 7

√לארוב רגילעברבעדבעד.לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה

8שנתית17:00 55808520.638707/07/20הפניקסהכשרה משתתף

שתתקיים לאחר מועד המינוי בהתאם , י כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה'אישור מינוי מר בן קרלטון לנגוורת. 8

√לארוב רגילעברבעדבעד.לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה

9שנתית17:00 55808520.638707/07/20הפניקסהכשרה משתתף

שתתקיים לאחר מועד המינוי בהתאם לתנאים , אישור מינוי מר אליעזר יונס כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה. 9

√לארוב רגילעברבעדבעד.המפורטים בדוח זימון האסיפה

√לארוב מיוחדעברבעדבעדמיכל טייכר לתקופת כהונה שלישית כדירקטורית חיצונית בחברה' מינוי מחדש של גב. 11מיוחדת17:00 6824770.046907/07/20ויקטוריהכשרה משתתף

1ח נדחית"אג16:00 34127.61.328208/07/20ברוקלנדהכשרה משתתף

או לבצע כל פעולה /קבלת עמדת מחזיקי אגרת החוב בעד או נגד כוונת נאמן התביעות לפעול מכוח המחאת זכויות התביעה ולנקוט בכל הליך ו. 1

, (55926-01-19צ "ת)או סילוק הבקשה לאישור תובענה ייצוגית אשר הוגשה על ידי אריה דנציגר חברת עורכי דין /נדרשת לשם יציאה מהקבוצה ו

בקשר עם הצעת ההחלטה שלעיל מובהר כי נאמן . לרבות חתימה ככל הנדרש על הטפסים הנדרשים לשם יציאה מהקבוצה כנדרש על פי דין

 9הצעת ההחלטה שבסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף . התביעות ימסור לבית המשפט את התוצאות כפי שיתקבלו באסיפה

√לארוב מיוחדלא עברבעד.ל"כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ,  כאמור9ולעניין זה יראו את האמור בסעיף , לזימון האסיפה



1ח"אג23:00 34127.61.328208/07/20ברוקלנדהכשרה משתתף

 לחוק החברות לאשר את הסדר הנושים אשר בבקשה הדחופה לכינוס אסיפות נושים לאישור תוכנית הסדר 350אישור הסדר לפי סעיף . 1

,  לבקשה האמורה1לרבות הסכם הפשרה שצורף כנספח , על כל נספחיה, 1999-ט"התשנ,  לחוק החברות350מתוקנת בהתאם להוראות סעיף 

להלן מספר הבהרות בקשר עם  ("הסדר הנושים: "להלן) (2020-01-061183: 'אסמכתא מס) 30.6.2020שהוגשה לבית המשפט ופורסמה ביום 

 לפחות מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שישתתף בהצבעה 75%- במקרה שבו מחזיקי אגרות החוב המחזיקים ב. א: הצעת ההחלטה שלעיל

הן באסיפות הנושים )אזי הנאמן יצביע באסיפות הנושים , יצביעו בעד או נגד אישור הסדר הנושים (למעט הנמנעים) לעיל 1על החלטה בסעיף 

בעד או נגד אישור הסדר "( אסיפות הנושים: "להלן יחדיו)שתכונסנה על ידי בעל התפקיד  (המובטחים והן באסיפות הנושים הבלתי מובטחים

במקרה כאמור לכל מחזיק באגרות החוב תהיה הזכות להחריג את עצמו מהצבעת הנאמן . עבור כל ערך הנשייה של הסדרה, לפי העניין, הנושים

, על מחזיק שיבקש להחריג עצמו כאמור. באסיפות הנושים ולהצביע באסיפות הנושים עבור החזקותיו באגרות החוב באופן שונה מהצבעת הנאמן

√לארוב מיוחדעברבעדלמסור הודעה בכתב לנאמן עד למועד פתיחת אסיפות הנ

√לאר.לדיוןדיוןדיון''דיון בקשר עם דיווח מיידי של אלעד קנדה ריאלטי אינק. . 11ח התייעצות"אג10:00 1.243309/07/20אלעד גרופ יואסהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיון.בדבר בדיקות שביצע ודיונים שנערכו עם החברה, ד גיא גיסין"עו, כ הנאמן"קבלת עדכון מאת ב .2. 2ח התייעצות"אג10:00 1.243309/07/20אלעד גרופ יואסהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגדנגד.מינוי מחדש של מר יוסף ביתן כדירקטור בחברה. 11שנתית12:00 1699840.32109/07/20רם אוןהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגדנגד.מינוי מחדש של מר שאול אשכנזי כדירקטור בחברה. 22שנתית12:00 1699840.32109/07/20רם אוןהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגדנגד.מינוי מחדש של מר זיו בן יהודה כדירקטור בחברה. 33שנתית12:00 1699840.32109/07/20רם אוןהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגדנגד.מינוי מחדש של מר איתן ארזי כדירקטור בחברה. 44שנתית12:00 1699840.32109/07/20רם אוןהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגדנגד.מינוי מר רז חנגלי כדירקטור בחברה. 55שנתית12:00 1699840.32109/07/20רם אוןהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד. זיו האפטBDOמשרד , מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה. 66שנתית12:00 1699840.32109/07/20רם אוןהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2019דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת . 77שנתית12:00 1699840.32109/07/20רם אוןהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.לרבות את תנאיו כמפורט בדוח הזימון,  שנים3כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית בת , לאשר את מינויו של מר אמיר תמרי. 11שנתית ומיוחדת14:00 324401.143109/07/20סאטקום מערכותהכשרה משתתף

√לאדיוןדיון.2019 בדצמבר 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום . 22שנתית ומיוחדת14:00 324401.143109/07/20סאטקום מערכותהכשרה משתתף

3שנתית ומיוחדת14:00 324401.143109/07/20סאטקום מערכותהכשרה משתתף

עד תום האסיפה הכללית השנתית , כרואי החשבון המבקרים של החברה' למנות מחדש את משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות. 3

√לארוב רגילעברבעדבעד.כמפורט בדוח הזימון, הבאה של החברה ולהסמיך את אורגני החברה לקבוע את שכרם

4שנתית ומיוחדת14:00 324401.143109/07/20סאטקום מערכותהכשרה משתתף

החל ממועד קבלת אישור , (ר הדירקטוריון"יו)ה עמי ברלב "ה, (שאינו דירקטור חיצוני)אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה . 4

√לארוב רגילעברבעדבעד.כמפורט בדוח הזימון, ואישור תנאיו, האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה

5שנתית ומיוחדת14:00 324401.143109/07/20סאטקום מערכותהכשרה משתתף

החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד , ה יהל יעקב שחר"ה, (שאינו דירקטור חיצוני)אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה . 5

√לארוב רגילעברבעדבעד.כמפורט בדוח הזימון, ואישור תנאיו, למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה

6שנתית ומיוחדת14:00 324401.143109/07/20סאטקום מערכותהכשרה משתתף

החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית , (דירקטורית בלתי תלויה)מירית בכר ' אישור מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה גב. 6

√לארוב רגילעברבעדבעד.כמפורט בדוח הזימון, ואישור תנאיה, ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. 11ח"אג15:00 424257.12.075409/07/20ספנסר אקוויטיהכשרה משתתף

2ח"אג15:00 424257.12.075409/07/20ספנסר אקוויטיהכשרה משתתף

 (סדרה ג)מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב : אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה: הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה. של החברה

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.ב"מר משה קפלינסקי והכול כמפורט בדוח זימון האסיפה הרצ, ל החברה הנכנס"אישור תנאי הכהונה והעסקה של מנכ. 11מיוחדת12:00 58656100.381213/07/20בתי זיקוקהכשרה משתתף

1כללית15:00 10340080.512413/07/20ארקו החזקותהכשרה משתתף

 והכל כמפורט 2020 באוגוסט 1דורית סלינגר לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל מיום ' לאשר את מינוי גב. 1

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.ב" לדוח זימון האסיפה המצ1.1בסעיף 

2כללית15:00 10340080.512413/07/20ארקו החזקותהכשרה משתתף

 עד וכולל 2020 באוקטובר 12החל מיום , לתקופת כהונה שלישית, אלדר-טלי ירון' גב, לאשר את הארכת כהונתה של הדירקטורית החיצונית. 2

√לארוב מיוחדעברבעדבעדב" לדוח זימון האסיפה המצ1.2והכל כמפורט בסעיף . 2023 באוקטובר 11ליום 

√לארוב רגילעברבעדבעד( ניצעים10)אישור הקצאה פרטית לקבוצת משקיעים : 1נושא מספר . 11מיוחדת14:00 515830.927214/07/20טק-מיטהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיון2019 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 1שנתית נדחית16:00 12938091.360814/07/20אינרום בנייההכשרה משתתף

2שנתית נדחית16:00 12938091.360814/07/20אינרום בנייההכשרה משתתף

עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה , כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה' זוהר ושות, אלמגור, הארכת כהונתו של משרד ברייטמן. 2

√לארוב רגילעברבעדבעדשל החברה והסמכת דירקטוריון החברה או מי מטעמו לקבוע את שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים

√לארוב רגילעברבעדבעדכדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה (ר"יו)ה ציון גינת "מינוי מחדש של ה. 33שנתית נדחית16:00 12938091.360814/07/20אינרום בנייההכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדה פרץ שחר כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה"מינוי מחדש של ה. 44שנתית נדחית16:00 12938091.360814/07/20אינרום בנייההכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדכדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה' ג'ה יוסי חג"מינוי מחדש של ה. 55שנתית נדחית16:00 12938091.360814/07/20אינרום בנייההכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדה איציק צאיג כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה"מינוי מחדש של ה. 66שנתית נדחית16:00 12938091.360814/07/20אינרום בנייההכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדכדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, (דירקטור בלתי תלוי)ה רמי ארמון "מינוי מחדש של ה. 77שנתית נדחית16:00 12938091.360814/07/20אינרום בנייההכשרה משתתף

8שנתית נדחית16:00 12938091.360814/07/20אינרום בנייההכשרה משתתף

החל ממועד תום תקופת , בת שלוש שנים (כהונה שלישית)הילה אמסטרדם כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת ' למנות את גב. 8

√לארוב מיוחדעברבעדבעד2020 באוגוסט 18כהונתה הנוכחית ביום 

9שנתית נדחית16:00 12938091.360814/07/20אינרום בנייההכשרה משתתף

החל ממועד תום תקופת , בת שלוש שנים (כהונה שלישית)למנות את מר ישראל טאובר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת . 9

√לארוב מיוחדעברבעדבעד2020 באוגוסט 18כהונתו הנוכחית ביום 

10שנתית נדחית16:00 12938091.360814/07/20אינרום בנייההכשרה משתתף

, איציק צאיג', ג'יוסי חג, פרץ שחר, (ר"יו)ה ציון גינת "ה, כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית לדירקטורים בחברה, לאשר הצעה פרטית מהותית. 10

בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות של החברה וליתר התנאים המפורטים  (צ"דח)הילה אמסטרדם , (צ"דח)ישראל טאובר , (ת"דב)רמי ארמון 

√לארוב רגילעברבעדבעד לדוח זימון האסיפה4בסעיף 

11שנתית נדחית16:00 12938091.360814/07/20אינרום בנייההכשרה משתתף

מדיניות התגמול המתוקנת תהיה בתוקף לתקופה של . לדוח זימון האסיפה' לאשר תיקונים למדיניות התגמול של החברה כמפורט בנספח ד. 11

√לארוב מיוחדעברבעדבעדלחוק החברות (ד)א267בהתאם להוראות סעיף , החל ממועד אישור האסיפה, שנים (3)שלוש 

12שנתית נדחית16:00 12938091.360814/07/20אינרום בנייההכשרה משתתף

לקה בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות של 'מר נועם שצ, ל החברה"כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית למנכ, לאשר הצעה פרטית מהותית. 12

√לארוב מיוחדעברבעדבעד לדוח זימון האסיפה4החברה וליתר התנאים המפורטים בסעיף 

√לארוב מיוחדעברנגדנגדיעל רוזנמן גרוס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית' מינוי גב. 11מיוחדת12:00 14802750.525715/07/20סלע קפיטל נדלןהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברנגדנגדמינוי מר דוד בועז כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית. 22מיוחדת12:00 14802750.525715/07/20סלע קפיטל נדלןהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברנגדנגדאיריס ציבולסקי חביליו כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית' מינוי גב. 33מיוחדת12:00 14802750.525715/07/20סלע קפיטל נדלןהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדהורד מסדר היוםבעדבעדמינוי מר אמיר שפיצר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית. 44מיוחדת12:00 14802750.525715/07/20סלע קפיטל נדלןהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעדכדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית' ר חדוה ווליוביץ"מינוי ד. 55מיוחדת12:00 14802750.525715/07/20סלע קפיטל נדלןהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעדמינוי מחדש של מר זאב מילבאואר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית. 66מיוחדת12:00 14802750.525715/07/20סלע קפיטל נדלןהכשרה משתתף

1שנתית12:00 8315980.692215/07/20אדגר השקעותהכשרה משתתף

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של , מר דורון שנידמן (שאינו חיצוני)חידוש מינויו של הדירקטור . 1

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

2שנתית12:00 8315980.692215/07/20אדגר השקעותהכשרה משתתף

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי , שנידמן (מוקי)מר משה  (שאינו חיצוני)חידוש מינויו של הדירקטור . 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.המניות של החברה

3שנתית12:00 8315980.692215/07/20אדגר השקעותהכשרה משתתף

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי , יק'מר יוסי קוצ (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור . 3

√לארוב רגילעברבעדבעד.המניות של החברה

4שנתית12:00 8315980.692215/07/20אדגר השקעותהכשרה משתתף

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי , מר זאב אבלס (שאינו חיצוני)לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור . 4

√לארוב רגילעברבעדבעד.המניות של החברה

5שנתית12:00 8315980.692215/07/20אדגר השקעותהכשרה משתתף

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי , ציפורה קרפל' לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה גב. 5

√לארוב רגילעברבעדבעד.המניות של החברה

6שנתית12:00 8315980.692215/07/20אדגר השקעותהכשרה משתתף

 ולתקופה שעד 2019כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת , רואי חשבון, גבאי את קסירר, פורר, לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט. 6

√לארוב רגילעברבעדבעד.האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

√לאדיוןדיוןדיון.2019,  בדצמבר31דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום . 77שנתית12:00 8315980.692215/07/20אדגר השקעותהכשרה משתתף

1מיוחדת14:00 88260340.402815/07/20בינלאומיהכשרה משתתף

לאשר עדכונים לעסקת המסגרת הקיימת בקשר להתקשרות הבנק בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ותיקון מדיניות התגמול . 1

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.לנושאי משרה בהתאם

2מיוחדת14:00 88260340.402815/07/20בינלאומיהכשרה משתתף

או אשר לבעלי /או קרוביהם ו/לדוח זה לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו' ב כנספח א"לאשר הענקה מחדש של כתב השיפוי הנוכחי המצ. 2

באותם תנאים ובאותו נוסח , לתקופה של שלוש שנים נוספות ממועד אישור האסיפה, השליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתב השיפוי להם

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.של כתב שיפוי הניתן ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בבנק

√לארוב רגילעברבעדבעד.2020 במרץ 8החל מיום , מר יעקב סיט, ר הדירקטוריון של הבנק"לאשר תנאי כהונה לממלא מקום יו. 33מיוחדת14:00 88260340.402815/07/20בינלאומיהכשרה משתתף

1בוטלה17:00 37556050.160515/07/20אופיסי אנרגיההכשרה משתתף

הכולל בין היתר את הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ואת דוח הדירקטוריון על מצב ענייני , 2019דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 

 (2020-01-016870: אסמכתא מספר) 27.2.2020כפי שפורסמו על ידי החברה ביום , 2019 בדצמבר 31החברה לשנה שהסתיימה ביום 

√לא("2019הדוח התקופתי לשנת ")

2בוטלה17:00 37556050.160515/07/20אופיסי אנרגיההכשרה משתתף

עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי ,  סומך חייקין כרואה החשבון המבקר של החברהKPMGמינוי מחדש את משרד רואי החשבון . 2

√לארוב רגיל.2019בדוח התקופתי לשנת  (דוח הדירקטוריון)'  לפרק ב16לפרטים אודות שכר רואה החשבון המבקר ראו סעיף . המניות של החברה

3בוטלה17:00 37556050.160515/07/20אופיסי אנרגיההכשרה משתתף

בהתאם למפורט , אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה, מר אבישר פז, אישור מינויו מחדש של דירקטור המכהן בחברה. 3

√לארוב רגיל בדוח זימון האסיפה2בסעיף 



4בוטלה17:00 37556050.160515/07/20אופיסי אנרגיההכשרה משתתף

בהתאם למפורט , אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה, מר יאיר כספי, אישור מינויו מחדש של דירקטור המכהן בחברה. 4

√לארוב רגיל בדוח זימון האסיפה2בסעיף 

5בוטלה17:00 37556050.160515/07/20אופיסי אנרגיההכשרה משתתף

בהתאם , אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה, מר אנטואן בונייר, אישור מינויו מחדש של דירקטור המכהן בחברה. 5

√לארוב רגיל בדוח זימון האסיפה2למפורט בסעיף 

6בוטלה17:00 37556050.160515/07/20אופיסי אנרגיההכשרה משתתף

 בדוח זימון 3בהתאם למפורט בסעיף , אשר יהיה זכאי לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה, אישור מינויו של מר רוברט רוזן כדירקטור בחברה. 6

√לארוב רגילהאסיפה

7בוטלה17:00 37556050.160515/07/20אופיסי אנרגיההכשרה משתתף

 4בהתאם למפורט בסעיף , אשר יהיה זכאי לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה, אישור מינויו של מר חאוויר גרסיה בורגס כדירקטור בחברה. 7

√לארוב רגילבדוח זימון האסיפה

8בוטלה17:00 37556050.160515/07/20אופיסי אנרגיההכשרה משתתף

 5בהתאם למפורט בסעיף , אשר יהיה זכאי לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה, אישור מינויו של מר משה לחמני כדירקטור בלתי תלוי בחברה. 8

√לארוב רגילבדוח זימון האסיפה

9בוטלה17:00 37556050.160515/07/20אופיסי אנרגיההכשרה משתתף

, או בחברות קשורות לה/ו (Kenon Holdings Ltd)המכהנים כנושאי משרה בבעלת השליטה , אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים. 9

בכפוף לאישור מינויים או )אנטואן בונייר ורוברט רוזן , ה יאיר כספי"ה, ואשר בעלת השליטה בחברה עשויה להיחשב בעלת עניין אישי בהענקתם

 לדוח 6בהתאם למפורט בסעיף , (לתשקיף החברה' ונספח ב' בנוסח שצורף כנספח א)בנוסחים המקובלים בחברה  (לפי העניין, מינויים מחדש

√לארוב רגילזימון האסיפה

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. 11ח"אג13:30 13323931.02616/07/20לאומיהכשרה משתתף

2ח"אג13:30 13323931.02616/07/20לאומיהכשרה משתתף

סדרה )מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב : אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה: הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה. של החברה (179

1שנתית14:00 6670050.155416/07/20אמתהכשרה משתתף

כפי שיכהנו , או קרוביהם/או נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/לאשר להמשיך את תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים ו. 1

וזאת בכפוף ובהתאם להוראות בסעיף , יגאל שפר וראובן שריפט, יעקב ולטר, ה שרגא שחק"וביניהם ה, בחברה או בחברות בנות מעת לעת

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.והכל בהתאם לדוח העסקה בעניין, לחוק החברות (1)(1א)275

2שנתית14:00 6670050.155416/07/20אמתהכשרה משתתף

וזאת לתקופה בת שלוש שנים החל , כמנהלת תקשורת שיווקית בחברה, שירי שפר בוטנר' אישור הארכת ההתקשרות ותנאי העסקתה של הגב. 2

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.והכל בהתאם לדוח העסקה בענין, 15.7.2023עד ליום - היינו , (16.7.2020)מתום הסכם העסקתה הקודם 

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.המנויה במדיניות התגמול של החברה" תנאי ההתקשרות"לאשר עדכון בהגדרת . 33שנתית14:00 6670050.155416/07/20אמתהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיון2020 במרץ 26 אשר פורסם ביום 2019 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ליום . 44שנתית14:00 6670050.155416/07/20אמתהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, ובהתאם לתקנון החברה, ח יוסף שמעוני כרואה החשבון המבקר של החברה"למנות את רו. 55שנתית14:00 6670050.155416/07/20אמתהכשרה משתתף

√לאדיוןדיוןדיון2019דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 1שנתית14:00 4516001.485916/07/20כלל משקאותהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו. 22שנתית14:00 4516001.485916/07/20כלל משקאותהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדלתקופת כהונה נוספת (שאינו דירקטור חיצוני)מינוי מחדש של מר מנשה שגיב כדירקטור . 33שנתית14:00 4516001.485916/07/20כלל משקאותהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדלתקופת כהונה נוספת (שאינו דירקטור חיצוני)מינוי מחדש של מר תומר בבאי כדירקטור . 44שנתית14:00 4516001.485916/07/20כלל משקאותהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדלתקופת כהונה נוספת (שאינו דירקטור חיצוני)מינוי מחדש של מר אלון הלר כדירקטור . 55שנתית14:00 4516001.485916/07/20כלל משקאותהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר בזיל גמזו כדירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת. 66שנתית14:00 4516001.485916/07/20כלל משקאותהכשרה משתתף

1מיוחדת15:00 1247310.086516/07/20פורסייטהכשרה משתתף

1 .To re-appoint Deloitte Israel as the Company’s independent auditor for the year ending December 31, 2020, and until the 

next annual general meeting of the Company’s shareholders, and to authorize the Company’s Board of Directors to 

determine their remunerationלארוב רגילעברבעדבעד√

2מיוחדת15:00 1247310.086516/07/20פורסייטהכשרה משתתף

2 .To re-appoint Mr. Michael Gally as a member of the Company’s Board of Directors, until the next annual general meeting 

of the Company’s shareholdersלארוב רגילעברבעדבעד√

3מיוחדת15:00 1247310.086516/07/20פורסייטהכשרה משתתף

3 .To re-appoint Mr. Haim Siboni as a member of the Company’s Board of Directors, until the next annual general meeting of 

the Company’s shareholdersלארוב רגילעברבעדבעד√

4מיוחדת15:00 1247310.086516/07/20פורסייטהכשרה משתתף

4 .To re-appoint Mr. Shaul Gilad as a member of the Company’s Board of Directors, until the next annual general meeting of 

the Company’s shareholdersלארוב רגיללא עברבעדבעד√

5מיוחדת15:00 1247310.086516/07/20פורסייטהכשרה משתתף

5 .To re-appoint Ms. Vered Raz-Avayo as a member of the Company’s Board of Directors, until the next annual general 

meeting of the Company’s shareholdersלארוב רגילעברבעדבעד√

6מיוחדת15:00 1247310.086516/07/20פורסייטהכשרה משתתף

6 .To re-appoint Mr. Ehud Aharoni as a member of the Company’s Board of Directors, until the next annual general meeting 

of the Company’s shareholdersלארוב רגילעברבעדבעד√

7מיוחדת15:00 1247310.086516/07/20פורסייטהכשרה משתתף

7 .To re-appoint Mr. Dan Avidan for an additional three-year term as an external director of the Company, commencing on 

the date of the Meetingבעדבעד

רוב מיוחד )עבר 

√לארוב מיוחד(ללא פירוט

8מיוחדת15:00 1247310.086516/07/20פורסייטהכשרה משתתף

8 .To re-appoint Mr. Zeev Levenberg for an additional three-year term as an external director of the Company, commencing 

on the date of the Meetingבעדבעד

רוב מיוחד )עבר 

√לארוב מיוחד(ללא פירוט

9מיוחדת15:00 1247310.086516/07/20פורסייטהכשרה משתתף

9 .To grant options to purchase Ordinary Shares to Mr. Zeev Levenberg, subject to his reappointment as a member of the 

Company’s Board of Directors, as set forth in Proposal No. 3 of the Proxy Statementלארוב רגילעברבעדבעד√

10מיוחדת15:00 1247310.086516/07/20פורסייטהכשרה משתתף

10 .To grant options to purchase Ordinary Shares to Mr. Dan Avidan, subject to his reappointment as a member of the 

Company’s Board of Directors, as set forth in Proposal No. 3 of the Proxy Statementלארוב רגילעברבעדבעד√

בעדבעדTo amend the Company’s Compensation Policy, as detailed in Proposal No. 4 of the Proxy Statement. 1111מיוחדת15:00 1247310.086516/07/20פורסייטהכשרה משתתף

רוב מיוחד )עבר 

√לארוב מיוחד(ללא פירוט

12מיוחדת15:00 1247310.086516/07/20פורסייטהכשרה משתתף

12 .To extend for an additional year the respective exercise periods of all Mr. Siboni’s, Ms. Siboni Scherf’s and Magna 

Personnel Initial Options, so that the exercise period thereof will be four (4) years, as set forth in Proposal No. 5 of the Proxy 

Statementבעדבעד

רוב מיוחד )עבר 

√לארוב מיוחד(ללא פירוט

13מיוחדת15:00 1247310.086516/07/20פורסייטהכשרה משתתף

13 .To grant to Mr. Haim Siboni options to purchase up to 4,113,000 Ordinary Shares and to bear the VAT expenses 

applicable to such grant, as set forth in Proposal No. 6 of the Proxy Statementנגדנגד

רוב מיוחד )עבר 

√לארוב מיוחד(ללא פירוט

14מיוחדת15:00 1247310.086516/07/20פורסייטהכשרה משתתף

14 .To ratify and to approve the payment of certain welfare and social benefits to Ms. Sivan Siboni Scherf, as set forth in 

Proposal No. 7 of the Proxy Statementבעדבעד

רוב מיוחד )עבר 

√לארוב מיוחד(ללא פירוט

15מיוחדת15:00 1247310.086516/07/20פורסייטהכשרה משתתף

15 .To grant 700,000 options to purchase Ordinary Shares of the Company to Ms. Sivan Siboni Scherf, as set forth in 

Proposal No. 7 of the Proxy Statementבעדבעד

רוב מיוחד )עבר 

√לארוב מיוחד(ללא פירוט

16מיוחדת15:00 1247310.086516/07/20פורסייטהכשרה משתתף

16 .To grant to Magna Personnel options to purchase up to 950,000 Ordinary Shares of the Company, as set forth in 

Proposal No. 8 of the Proxy Statementבעדבעד

רוב מיוחד )עבר 

√לארוב מיוחד(ללא פירוט

√לאר.לדיוןדיוןדיוןPresentation of the Company’s financial statements and annual report for the year ended December 31, 2019. 1717מיוחדת15:00 1247310.086516/07/20פורסייטהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיון.שהונפקו על ידי החברה ('סדרה טז)ח השנתי דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב "דיון בדו. 11ח"אג15:00 6444600.330916/07/20הראל הנפקותהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות, לאשר את מינויו של הנאמן המכהן. 22ח"אג15:00 6444600.330916/07/20הראל הנפקותהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. 11ח"אג15:30 864002.051216/07/20אאורההכשרה משתתף

2ח"אג15:30 864002.051216/07/20אאורההכשרה משתתף

 ('סדרה יב)מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב : אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה: הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה. של החברה

√לאר.לדיוןדיוןדיון.שהונפקו על ידי החברה (30סדרה ) מטעם הנאמן לאגרות החוב 2020- 2019דיון בדוח השנתי לשנת . 11ח"אג16:00 586696.80.174616/07/20חשמלהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדכנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות, לאשר את מינויו של הנאמן המכהן. 22ח"אג16:00 586696.80.174616/07/20חשמלהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיון.שהונפקו על ידי החברה (31סדרה ) מטעם הנאמן לאגרות החוב 2020- 2019דיון בדוח השנתי לשנת . 11ח"אג16:15 23214490.717716/07/20חשמלהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדכנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות, לאשר את מינויו של הנאמן המכהן. 22ח"אג16:15 23214490.717716/07/20חשמלהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה1אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר לוי שטרסלר כמנהל הכספים של החברה כמפורט בסעיף . 11מיוחדת17:00 8524450.095116/07/20אזוריםהכשרה משתתף

1מיוחדת נדחית17:00 1823750.048416/07/20תאת טכנולוגיותהכשרה משתתף

1 .Approval of the re-appointment of Kesselman &amp; Kesselman PwC Israel, a member of PricewaterhouseCoopers 

International Ltd.לארוב רגילעברבעדבעד√

2מיוחדת נדחית17:00 1823750.048416/07/20תאת טכנולוגיותהכשרה משתתף

2 .Approval of the re-election of Mr. Amos Malka, to serve as Director of the Company, to hold office until our next Annual 

Meeting of Shareholdersלארוב רגילעברבעדבעד√

3מיוחדת נדחית17:00 1823750.048416/07/20תאת טכנולוגיותהכשרה משתתף

3 .Approval of the re-election of Mr. Ron Ben Haim,to serve as Director of the Company,to hold office until our next Annual 

Meeting of Shareholders. לארוב רגילעברבעדבעד√

4מיוחדת נדחית17:00 1823750.048416/07/20תאת טכנולוגיותהכשרה משתתף

4 .Approval of the re-election of Mr. Amiram Boehm,to serve as Director of the Company, to hold office until our next Annual 

Meeting of Shareholders.לארוב רגילעברבעדבעד√

5מיוחדת נדחית17:00 1823750.048416/07/20תאת טכנולוגיותהכשרה משתתף

5 .Approval of the re-election of Ms. Dafna Gruber,to serve as Director of the Company, to hold office until our next Annual 

Meeting of Shareholdersלארוב רגילעברבעדבעד√



6מיוחדת נדחית17:00 1823750.048416/07/20תאת טכנולוגיותהכשרה משתתף

6 .Renewing the Company's Compensation Policy for an additional three (3) years under the current principles, terms and 

conditions except amendment to the terms of our D&amp;O policyבעדבעד

רוב מיוחד )עבר 

√לארוב מיוחד(ללא פירוט

7מיוחדת נדחית17:00 1823750.048416/07/20תאת טכנולוגיותהכשרה משתתף

7 .Approval of the re-election of Mr. Abraham Shani to serve as an external director in the Company for an additional three 

(3) years term commencing on the date of his election at the meeting and approval of his recompenseבעדבעד

רוב מיוחד )עבר 

√לארוב מיוחד(ללא פירוט

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. 11ח"אג17:00 2.136916/07/20יחק להשקעותהכשרה משתתף

2ח"אג17:00 2.136916/07/20יחק להשקעותהכשרה משתתף

 ('סדרה א)מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב : אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה: הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה. של השותפות

√לארוב רגילעברבעדבעדשל החברה (משותף)רואי חשבון כרואה חשבון מבקר , (BDO)סיום כהונת זיו האפט . 11מיוחדת17:00 00.414116/07/20ישראכרטהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדר דירקטוריון"חידוש תנאי כהונתו והעסקתו של מר איל דשא כיו. 22מיוחדת17:00 00.414116/07/20ישראכרטהכשרה משתתף

1ח התייעצות"אג14:30 1889290.284919/07/20דלק קבוצההכשרה משתתף

 לתיקון לשטרי הנאמנות 2.1.2דיווח מאת נציגי החברה בדבר בקשה מטעם החברה להארכה של מועד גיוס ההון בהתאם להוראות סעיף .1.1

: מספר אסמכתא, 15.7.2020לבקשת החברה ראו דיווח מיום . ("בקשת החברה") 30.9.2020עד ליום  , 2020 ביוני 17לאגרות החוב מיום 

או /או היועצים המשותפים ו/י הנאמנים ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו ע.1.3. דיון והתייעצות בנוגע לבקשת החברה.1.2. 2020-01-075735

√לאר.לדיוןדיוןדיון.מחזיקי אגרות החוב

1ח התייעצות"אג14:30 10355650.222319/07/20דלק קבוצההכשרה משתתף

 לתיקון לשטרי הנאמנות 2.1.2דיווח מאת נציגי החברה בדבר בקשה מטעם החברה להארכה של מועד גיוס ההון בהתאם להוראות סעיף .1.1

: מספר אסמכתא, 15.7.2020לבקשת החברה ראו דיווח מיום . ("בקשת החברה") 30.9.2020עד ליום  , 2020 ביוני 17לאגרות החוב מיום 

או /או היועצים המשותפים ו/י הנאמנים ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו ע.1.3. דיון והתייעצות בנוגע לבקשת החברה.1.2. 2020-01-075735

√לאר.לדיוןדיוןדיון.מחזיקי אגרות החוב

1ח התייעצות"אג14:30 236049.71.409519/07/20דלק קבוצההכשרה משתתף

 לתיקון לשטרי הנאמנות 2.1.2דיווח מאת נציגי החברה בדבר בקשה מטעם החברה להארכה של מועד גיוס ההון בהתאם להוראות סעיף .1.1

: מספר אסמכתא, 15.7.2020לבקשת החברה ראו דיווח מיום . ("בקשת החברה") 30.9.2020עד ליום  , 2020 ביוני 17לאגרות החוב מיום 

או /או היועצים המשותפים ו/י הנאמנים ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו ע.1.3. דיון והתייעצות בנוגע לבקשת החברה.1.2. 2020-01-075735

√לאר.לדיוןדיוןדיון.מחזיקי אגרות החוב

√לאר.לדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 11ח"אג09:00 13945950.033220/07/20מגדל ביטוח הוןהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד(למעט הנמנעים, הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה)החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 22ח"אג09:00 13945950.033220/07/20מגדל ביטוח הוןהכשרה משתתף

√לאדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 11ח"אג09:15 783241.70.977520/07/20מגדל ביטוח הוןהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד(למעט הנמנעים, הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה)החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 22ח"אג09:15 783241.70.977520/07/20מגדל ביטוח הוןהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 11ח"אג10:00 14390410.771120/07/20דיסקונט מנפיקיםהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד(למעט הנמנעים, הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה)החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 22ח"אג10:00 14390410.771120/07/20דיסקונט מנפיקיםהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 11ח"אג10:15 26636841.752420/07/20דיסקונט מנפיקיםהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד(למעט הנמנעים, הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה)החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 22ח"אג10:15 26636841.752420/07/20דיסקונט מנפיקיםהכשרה משתתף

√לארוב רגילעבר.To approve the Acquisition as set out in the Notice of General Meeting. 11כללית12:00 605794620/07/20אנרגיאןהכשרה משתתף

1ח התייעצות"אג13:00 1.243320/07/20אלעד גרופ יואסהכשרה משתתף

ח האחרונה שהתקיימה ביום "בדבר בפעולות שבוצעו החל ממועד אסיפת מחזיקי האג, ד גיא גיסין"עו,כ הנאמן "דיווח ועדכון של הנאמן וב. 1

√לאדיוןדיוןדיון. ועד ליום כינוס האסיפה20/7/9

2ח התייעצות"אג13:00 1.243320/07/20אלעד גרופ יואסהכשרה משתתף

. בדבר עילות להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי שעומדות בפני מחזיקי אגרות החוב בהתאם לשטר הנאמנות, כ הנאמן"קבלת עדכון מאת ב. 2

√לאדיוןדיון.דיון של מחזיקי אגרות החוב בדבר העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. 11ח"אג14:00 8276000.509920/07/20עמידרהכשרה משתתף

2ח"אג14:00 8276000.509920/07/20עמידרהכשרה משתתף

 ('סדרה א)מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב : אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה: הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה. של החברה

1מיוחדת15:00 36197150.284320/07/20פיביהכשרה משתתף

לדוח זימון ' כמפורט בחלק ב, א לחוק החברות267בהתאם לסעיף ,  למדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה7.2אישור תיקון בסעיף . 1

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.האסיפה המצורף

√לאדיוןדיוןדיון.שהונפקו על ידי החברה ('סדרה ב)דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב . 11ח"אג15:00 513265.10.002420/07/20פתאל החזקותהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות, לאשר את מינויו של הנאמן המכהן. 22ח"אג15:00 513265.10.002420/07/20פתאל החזקותהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיון.שהונפקו על ידי החברה ('סדרה ה)דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב . 11ח"אג16:00 302626.60.793320/07/20אלדן תחבורההכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות, לאשר את מינויו של הנאמן המכהן. 22ח"אג16:00 302626.60.793320/07/20אלדן תחבורההכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיון.שהונפקו על ידי החברה ('סדרה ה)דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב . 11ח"אג16:30 197940.60.688120/07/20אלון רבוע כחולהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות, לאשר את מינויו של הנאמן המכהן. 22ח"אג16:30 197940.60.688120/07/20אלון רבוע כחולהכשרה משתתף

√לאדיוןדיון.31.12.2019דיון בדוחות הכספיים והדוחות התקופתיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 15:001 2455510.04321/07/20שניבהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגדנגדחידוש מינויו של מר אברהם ברנט כדירקטור בחברה. 15:0022 2455510.04321/07/20שניבהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגדנגדהלה ברנט כדירקטור בחברה' חידוש מינויה של הגב. 15:0033 2455510.04321/07/20שניבהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגדנגדחידוש מינויו של מר שלום לקס כדירקטור בחברה. 15:0044 2455510.04321/07/20שניבהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגדנגדחידוש מינויו של מר אביגדור ברנט כדירקטור בחברה. 15:0055 2455510.04321/07/20שניבהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגדנגדחידוש מינויו של מר דוד שיבר כדירקטור בחברה. 15:0066 2455510.04321/07/20שניבהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגדנגדחידוש מינויו של מר רמי זיו כדירקטור בחברה. 15:0077 2455510.04321/07/20שניבהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגדנגדחידוש מינויו של מר אילן שוורץ כדירקטור בחברה. 15:0088 2455510.04321/07/20שניבהכשרה משתתף

15:009 2455510.04321/07/20שניבהכשרה משתתף

כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו של ' מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט ושות. 9

√לארוב רגילעברבעדבעד.רואה החשבון המבקר בגין פעולות הביקורת

√לארוב מיוחדעברבעדבעדאישור מדיניות תגמול נושאי המשרה בחברה. 15:001010 2455510.04321/07/20שניבהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדר דירקטוריון החברה במועד זימון האסיפה"אישור מינויו מחדש של מר דן וייס המכהן כיו. 11שנתית15:00 2064260.122822/07/20בית הזהבהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמיה רייטמן המכהנת כדירקטורית בחברה במועד זימון האסיפה' אישור מינויה מחדש של הגב. 22שנתית15:00 2064260.122822/07/20בית הזהבהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדל בחברה במועד זימון האסיפה"אישור מינויו מחדש של מר גולן רובינשטין המכהן כדירקטור ומנכ. 33שנתית15:00 2064260.122822/07/20בית הזהבהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.אישור מינויו מחדש של מר אהוד רובינשטיין המכהן כדירקטור בחברה במועד זימון האסיפה. 44שנתית15:00 2064260.122822/07/20בית הזהבהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדלימור דנש המכהנת כדירקטורית בחברה במועד זימון האסיפה' אישור מינויה מחדש של הגב. 55שנתית15:00 2064260.122822/07/20בית הזהבהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדאישור מינויו מחדש של מר משה בורוביץ המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה במועד זימון האסיפה. 66שנתית15:00 2064260.122822/07/20בית הזהבהכשרה משתתף

7שנתית15:00 2064260.122822/07/20בית הזהבהכשרה משתתף

כרואה החשבון , רואי חשבון - (EY)משרד קוסט פורר גבאי את קסירר , אישור הארכת כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה. 7

√לארוב רגילעברבעדבעדעד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, המבקר של החברה

√לארוב מיוחדעברבעדבעדמינוי מר עודד מימון לכהונה נוספת כדירקטור חיצוני בחברה. 88שנתית15:00 2064260.122822/07/20בית הזהבהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיון2019- ו2018דיון בדוחות התקופתיים לשנים 9שנתית15:00 2064260.122822/07/20בית הזהבהכשרה משתתף

√לאדיוןדיוןדיון.שהונפקו על ידי החברה ('סדרה ב)דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב . 11ח"אג15:00 411891.11.71722/07/20מניבים ריטהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות, לאשר את מינויו של הנאמן המכהן. 22ח"אג15:00 411891.11.71722/07/20מניבים ריטהכשרה משתתף

1שנתית17:00 37556050.161822/07/20אופיסי אנרגיההכשרה משתתף

הכולל בין היתר את הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ואת דוח הדירקטוריון על מצב ענייני , 2019דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 

 (2020-01-016870: אסמכתא מספר) 27.2.2020כפי שפורסמו על ידי החברה ביום , 2019 בדצמבר 31החברה לשנה שהסתיימה ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון("2019הדוח התקופתי לשנת ")

2שנתית17:00 37556050.161822/07/20אופיסי אנרגיההכשרה משתתף

עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי ,  סומך חייקין כרואה החשבון המבקר של החברהKPMGמינוי מחדש את משרד רואי החשבון . 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.2019בדוח התקופתי לשנת  (דוח הדירקטוריון)'  לפרק ב16לפרטים אודות שכר רואה החשבון המבקר ראו סעיף . המניות של החברה

3שנתית17:00 37556050.161822/07/20אופיסי אנרגיההכשרה משתתף

 2בהתאם למפורט בסעיף , אשר יהיה זכאי לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה, מר אבישר פז, אישור מינויו מחדש של דירקטור המכהן בחברה. 3

√לארוב רגילעברבעדבעדבדוח זימון האסיפה

4שנתית17:00 37556050.161822/07/20אופיסי אנרגיההכשרה משתתף

 2בהתאם למפורט בסעיף , אשר יהיה זכאי לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה, מר יאיר כספי, אישור מינויו מחדש של דירקטור המכהן בחברה. 4

√לארוב רגילעברבעדבעדבדוח זימון האסיפה

5שנתית17:00 37556050.161822/07/20אופיסי אנרגיההכשרה משתתף

בהתאם למפורט , אשר יהיה זכאי לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה, מר אנטואן בונייר, אישור מינויו מחדש של דירקטור המכהן בחברה. 5

√לארוב רגילעברבעדבעד בדוח זימון האסיפה2בסעיף 

6שנתית17:00 37556050.161822/07/20אופיסי אנרגיההכשרה משתתף

 בדוח זימון 3בהתאם למפורט בסעיף , אשר יהיה זכאי לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה, אישור מינויו של מר רוברט רוזן כדירקטור בחברה. 6

√לארוב רגילעברבעדבעדהאסיפה

7שנתית17:00 37556050.161822/07/20אופיסי אנרגיההכשרה משתתף

 4בהתאם למפורט בסעיף , אשר יהיה זכאי לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה, אישור מינויו של מר חאוויר גרסיה בורגס כדירקטור בחברה. 7

√לארוב רגילעברבעדבעדבדוח זימון האסיפה

8שנתית17:00 37556050.161822/07/20אופיסי אנרגיההכשרה משתתף

 5בהתאם למפורט בסעיף , אשר יהיה זכאי לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה, אישור מינויו של מר משה לחמני כדירקטור בלתי תלוי בחברה. 8

√לארוב רגילעברבעדבעדבדוח זימון האסיפה

9שנתית17:00 37556050.161822/07/20אופיסי אנרגיההכשרה משתתף

אשר יהיה זכאי לתנאי , 2020 ביולי 1החל מיום , למנות את מר יוסף טנא כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים. 9

√לארוב מיוחדעברבעדבעד בדוח זימון האסיפה6בהתאם למפורט בסעיף , כהונת הדירקטורים בחברה



10שנתית17:00 37556050.161822/07/20אופיסי אנרגיההכשרה משתתף

אשר תהיה , 2020 ביולי 14החל מיום , מיכל מרום בריקמן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים' למנות את גב. 10

√לארוב מיוחדעברבעדבעד בדוח זימון האסיפה7בהתאם למפורט בסעיף , זכאית לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה

11שנתית17:00 37556050.161822/07/20אופיסי אנרגיההכשרה משתתף

, או בחברות קשורות לה/ו (Kenon Holdings Ltd)המכהנים כנושאי משרה בבעלת השליטה , אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים. 11

בכפוף לאישור מינויים או )אנטואן בונייר ורוברט רוזן , ה יאיר כספי"ה, ואשר בעלת השליטה בחברה עשויה להיחשב בעלת עניין אישי בהענקתם

 בדוח 8בהתאם למפורט בסעיף , (לתשקיף החברה' ונספח ב' בנוסח שצורף כנספח א)בנוסחים המקובלים בחברה  (לפי העניין, מינויים מחדש

√לארוב רגילעברבעדבעדזימון האסיפה

1ח"אג23:30 230297.90.189522/07/20דלק קבוצההכשרה משתתף

לדיווח החברה '' לאשר את התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב  שפורסם כנספח א: לתיקון שטר הנאמנות  נוסח ההחלטה'' אישור נוסח א. 1

.  ("לתיקון השטר'' נוסח א")או כל עדכון לתיקון האמור שיפורסם עד למועד נעילת ההצבעה  (2020-01-077445: אסמכתא) 21.7.2020מיום 

מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את הנאמן לבצע את כל הפעולות הנדרשות ולחתום על כל המסמכים , ככל שתתקבל, כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו

√לארוב מיוחדלא עברנגד.לתיקון שטר הנאמנות'' הנדרשים לשם הוצאתו לפועל של נוסח א

2ח"אג23:30 230297.90.189522/07/20דלק קבוצההכשרה משתתף

לדיווח החברה '' לאשר את התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב  שפורסם כנספח ב: -לתיקון שטר הנאמנות  נוסח ההחלטה'' אישור נוסח ב. 2

. ("לתיקון השטר'' נוסח ב")או כל עדכון לתיקון האמור שיפורסם עד למועד נעילת ההצבעה  (2020-01-077445: אסמכתא) 21.7.2020מיום 

מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את הנאמן לבצע את כל הפעולות הנדרשות ולחתום על כל המסמכים , ככל שתתקבל, כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו

√לארוב מיוחדלא עבר.לתיקון שטר הנאמנות'' הנדרשים לשם הוצאתו לפועל של נוסח ב

1ח"אג23:30 12798490.222322/07/20דלק קבוצההכשרה משתתף

לדיווח החברה '' לאשר את התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב  שפורסם כנספח א: לתיקון שטר הנאמנות  נוסח ההחלטה'' אישור נוסח א. 1

.  ("לתיקון השטר'' נוסח א")או כל עדכון לתיקון האמור שיפורסם עד למועד נעילת ההצבעה  (2020-01-077445: אסמכתא) 21.7.2020מיום 

מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את הנאמן לבצע את כל הפעולות הנדרשות ולחתום על כל המסמכים , ככל שתתקבל, כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו

√לארוב מיוחדעברנגד.לתיקון שטר הנאמנות'' הנדרשים לשם הוצאתו לפועל של נוסח א

2ח"אג23:30 12798490.222322/07/20דלק קבוצההכשרה משתתף

לדיווח החברה '' לאשר את התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב  שפורסם כנספח ב: -לתיקון שטר הנאמנות  נוסח ההחלטה'' אישור נוסח ב. 2

. ("לתיקון השטר'' נוסח ב")או כל עדכון לתיקון האמור שיפורסם עד למועד נעילת ההצבעה  (2020-01-077445: אסמכתא) 21.7.2020מיום 

מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את הנאמן לבצע את כל הפעולות הנדרשות ולחתום על כל המסמכים , ככל שתתקבל, כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו

√לארוב מיוחדעבר.לתיקון שטר הנאמנות'' הנדרשים לשם הוצאתו לפועל של נוסח ב

1ח"אג23:30 277622.71.409522/07/20דלק קבוצההכשרה משתתף

לדיווח החברה '' לאשר את התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב  שפורסם כנספח א: לתיקון שטר הנאמנות  נוסח ההחלטה'' אישור נוסח א. 1

.  ("לתיקון השטר'' נוסח א")או כל עדכון לתיקון האמור שיפורסם עד למועד נעילת ההצבעה  (2020-01-077445: אסמכתא) 21.7.2020מיום 

מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את הנאמן לבצע את כל הפעולות הנדרשות ולחתום על כל המסמכים , ככל שתתקבל, כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו

√לארוב מיוחדלא עברנגד.לתיקון שטר הנאמנות'' הנדרשים לשם הוצאתו לפועל של נוסח א

2ח"אג23:30 277622.71.409522/07/20דלק קבוצההכשרה משתתף

לדיווח החברה '' לאשר את התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב  שפורסם כנספח ב: -לתיקון שטר הנאמנות  נוסח ההחלטה'' אישור נוסח ב. 2

. ("לתיקון השטר'' נוסח ב")או כל עדכון לתיקון האמור שיפורסם עד למועד נעילת ההצבעה  (2020-01-077445: אסמכתא) 21.7.2020מיום 

מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את הנאמן לבצע את כל הפעולות הנדרשות ולחתום על כל המסמכים , ככל שתתקבל, כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו

√לארוב מיוחדלא עבר.לתיקון שטר הנאמנות'' הנדרשים לשם הוצאתו לפועל של נוסח ב

1שנתית ומיוחדת11:00 32098220.281723/07/20מטריקסהכשרה משתתף

או בחברות /או שיכהנו בחברה ו/או המכהנים ו/אשר כיהנו ו, או פוליסות לביטוח אחריות נושאי משרה/אישור התקשרות החברה בפוליסה ו. 1

√לארוב רגילעברבעדבעד.ב" לדוח המצ1 בתנאים המפורטים בסעיף , מעת לעת, או המוחזקות על ידה/הבנות שלה ו

√לאדיוןדיוןדיון2019דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת : 1' נושא מס1שנתית14:00 515830.918223/07/20טק-מיטהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדחידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה: 2' נושא מס. 22שנתית14:00 515830.918223/07/20טק-מיטהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדלוין. ר הדירקטוריון מר סטיבן ה"אישור מינוי וחידוש כהונת יו: 3' נושא מס. 33שנתית14:00 515830.918223/07/20טק-מיטהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדאישור מינוי וחידוש כהונת הדירקטור המכהן מר דניאל איילון: 4' נושא מס. 44שנתית14:00 515830.918223/07/20טק-מיטהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדאישור מינוי וחידוש כהונת הדירקטור המכהן מר שרון פימה: 5' נושא מס. 55שנתית14:00 515830.918223/07/20טק-מיטהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדשירלי כהן' אישור מינוי וחידוש כהונת הדירקטורית הבלתי תלויה המכהנת גב: 6' נושא מס. 66שנתית14:00 515830.918223/07/20טק-מיטהכשרה משתתף

√לאדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 11ח"אג10:00 651848.40.469927/07/20אדגר השקעותהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד(למעט הנמנעים, הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה)החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 22ח"אג10:00 651848.40.469927/07/20אדגר השקעותהכשרה משתתף

√לאדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 11ח"אג10:15 18307380.435927/07/20פועלים הנפקותהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד(למעט הנמנעים, הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה)החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 22ח"אג10:15 18307380.435927/07/20פועלים הנפקותהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 11ח"אג10:30 43302000.959627/07/20פועלים הנפקותהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד(למעט הנמנעים, הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה)החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 22ח"אג10:30 43302000.959627/07/20פועלים הנפקותהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברנגדבעדשבי שמר' גב, לית הבנק"עדכון תנאי כהונה והעסקה של מנכ. 11מיוחדת13:00 12281010.182827/07/20אגודהכשרה משתתף

1ח"אג16:00 295808.40.569328/07/20ש-אינטרנט זהבהכשרה משתתף

. ובכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור את חלוקת מרבית נכסי החברה לזכאי ההסדר, לתוכנית ההסדר'' ג לאשר את ההוראות המנויות בפרק . 1

כחלק בלתי ,  שלהלן9ולעניין זה יראו את האמור בסעיף ,  לזימון זה9 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 1הצעת ההחלטה שבסעיף 

- במקרה שבו מחזיקי אגרות החוב המחזיקים ב. א: להלן מספר הבהרות בקשר כל עם הצעות ההחלטה שלעיל. ל"נפרד מהצעת ההחלטה הנ

למעט ) 4 עד 1 לפחות מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שישתתפו בהצבעה על רכיבי ההסדר המפורטים בהצעות ההחלטה שבסעיפים 75%

אזי הנאמן יצביע באסיפת הנושים שתכונס על ידי החברה כאמור , יצביעו בעד או נגד איזה מרכיבי ההסדר לעניין אישור הסדר הנושים (הנמנעים

במקרה כאמור לכל מחזיק באגרות החוב . עבור כל ערך הנשייה של הסדרה, לפי העניין, בעד או נגד אותו רכיב ההסדר ("אסיפת הנושים")לעיל 

לגביו התקבלו הצבעות בעד או נגד , אחד או יותר)תהיה הזכות להחריג את עצמו מהצבעת הנאמן באסיפת הנושים בקשר עם אותו רכיב ההסדר 

ולהצביע באסיפת הנושים עבור החזקותיו באגרות החוב באופן  (למעט הנמנעים כאמור,  מסך הערך הנקוב שהשתתף בהצבעה75%בשיעור של 

√לארוב מיוחדעברבעדשונה מהצבעת הנאמן ביחס לאותו

10ח"אג16:00 295808.40.569328/07/20ש-אינטרנט זהבהכשרה משתתף

הנוגעות להליך הבקשה ,  לתוכנית ההסדר27 לתוכנית ההסדר לאשר את ההוראות המנויות בסעיף 27אישור ההוראות המנויות בסעיף . 2. 10

צ "ולהליך הבקשה לאישור תובענה ייצוגית ת, מ"בזק החברה הישראלי לתקשורת בע''''  טלמור נ62263-06-17צ "לאישור תובענה ייצוגית ת

הצעת ההחלטה . (שני ההליכים אוחדו בהתאם להחלטת בית המשפט)מ " שפרעם נגד בזק החברה הישראלית לתקשורת בע62467-06-07

כחלק בלתי נפרד מהצעת ,  שלהלן9ולעניין זה יראו את האמור בסעיף ,  לזימון זה9 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 2שבסעיף 

 לפחות מסך 75%- במקרה שבו מחזיקי אגרות החוב המחזיקים ב. א: להלן מספר הבהרות בקשר כל עם הצעות ההחלטה שלעיל. ל"ההחלטה הנ

יצביעו  (למעט הנמנעים) 4 עד 1הערך הנקוב של אגרות החוב שישתתפו בהצבעה על רכיבי ההסדר המפורטים בהצעות ההחלטה שבסעיפים 

אסיפת ")אזי הנאמן יצביע באסיפת הנושים שתכונס על ידי החברה כאמור לעיל , בעד או נגד איזה מרכיבי ההסדר לעניין אישור הסדר הנושים

במקרה כאמור לכל מחזיק באגרות החוב תהיה הזכות . עבור כל ערך הנשייה של הסדרה, לפי העניין, בעד או נגד אותו רכיב ההסדר ("הנושים

√לארוב מיוחדעברבעדלהחריג את עצמו מהצבעת הנאמן באסיפת הנושים בק

100ח"אג16:00 295808.40.569328/07/20ש-אינטרנט זהבהכשרה משתתף

ובכלל זה ומבלי לגרוע ,  לתוכנית ההסדר28 לתוכנית ההסדר לאשר את ההוראות המנויות בסעיף 28אישור ההוראות המנויות בסעיף . 3. 100

, בין אינטרנט זהב, מ"בי קומיוניקיישנס בע''  חורב נ47621-07-16ג "לאשר את הסכם הפשרה במסגרת הליך התביעה תנ, מכלליות האמור

 זה כפופה להתחייבות 3הצעת ההחלטה שבסעיף . לתוכנית ההסדר ולביצוע כל האמור בהסכם הפשרה'' המצורף כנספח א, ביקום ואמוץ חורב

להלן מספר הבהרות . ל"כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ,  שלהלן9ולעניין זה יראו את האמור בסעיף ,  לזימון זה9השיפוי והמימון שבסעיף 

 לפחות מסך הערך הנקוב של אגרות החוב 75%- במקרה שבו מחזיקי אגרות החוב המחזיקים ב. א: בקשר כל עם הצעות ההחלטה שלעיל

יצביעו בעד או נגד איזה מרכיבי ההסדר  (למעט הנמנעים) 4 עד 1שישתתפו בהצבעה על רכיבי ההסדר המפורטים בהצעות ההחלטה שבסעיפים 

בעד או נגד אותו רכיב  ("אסיפת הנושים")אזי הנאמן יצביע באסיפת הנושים שתכונס על ידי החברה כאמור לעיל , לעניין אישור הסדר הנושים

במקרה כאמור לכל מחזיק באגרות החוב תהיה הזכות להחריג את עצמו מהצבעת הנאמן . עבור כל ערך הנשייה של הסדרה, לפי העניין, ההסדר

√לארוב מיוחדעברבעדבאסיפת הנושים בקשר עם אותו רכיב ההס

1000ח"אג16:00 295808.40.569328/07/20ש-אינטרנט זהבהכשרה משתתף

ובכלל זה מתן פטור , לתוכנית ההסדר'' לתוכנית ההסדר לאשר את ההוראות המנויות בפרק ה'' אישור ההוראות המנויות בפרק ה. 4. 1000

נושאי משרה ומבקר הפנים החיצוני של החברה המכהנים בתפקידם במועד הגשת תכנית ההסדר ואשר שמותיהם מפורטים בנספח , לדירקטורים

ה לא יפרשו מיוזמתם מתפקידם "ובכלל זה ההוראות הנוגעות לכך שה, לתוכנית ההסדר'' בכפוף לתנאים ולהוראות פרק ה, לתוכנית ההסדר'' ב

 זה כפופה להתחייבות השיפוי 4הצעת ההחלטה שבסעיף . לפני מועד ההשלמה של ההסדר וההוראות הנוגעות לבודק שימונה כבעל תפקיד

להלן מספר הבהרות בקשר . ל"כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ,  שלהלן9ולעניין זה יראו את האמור בסעיף ,  לזימון זה9והמימון שבסעיף 

 לפחות מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שישתתפו 75%- במקרה שבו מחזיקי אגרות החוב המחזיקים ב. א: כל עם הצעות ההחלטה שלעיל

יצביעו בעד או נגד איזה מרכיבי ההסדר לעניין  (למעט הנמנעים) 4 עד 1בהצבעה על רכיבי ההסדר המפורטים בהצעות ההחלטה שבסעיפים 

, בעד או נגד אותו רכיב ההסדר ("אסיפת הנושים")אזי הנאמן יצביע באסיפת הנושים שתכונס על ידי החברה כאמור לעיל , אישור הסדר הנושים

√לארוב מיוחדעברבעד.עבור כל ערך הנשייה של הסדרה, לפי העניין

√לארוב מיוחדעברבעדבעדלתקופה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, איילת נחמיאס ורבין כדירקטורית חיצונית בחברה' לאשר את מינויה של הגב. 11מיוחדת14:00 00.154829/07/20דוראל אנרגיההכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעדלתקופה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, לאשר את מינוי של מר משה משיח כדירקטור חיצוני בחברה. 22מיוחדת14:00 00.154829/07/20דוראל אנרגיההכשרה משתתף

3מיוחדת14:00 00.154829/07/20דוראל אנרגיההכשרה משתתף

איילת נחמיאס ורבין , אורית סתו, ה ארז לבנון"ה, לאשר מתן כתבי פטור והתחייבות לשיפוי לדירקטורים ולמועמדים לכהונת דירקטורים בחברה. 3

√לארוב רגילעברבעדבעדלדוח זימון האסיפה' ב כנספח ג"בנוסח המצ, ומשה משיח

√לארוב מיוחדעברבעדבעדלדוח זימון האסיפה' ב כנספח ג"בנוסח המצ, ה פלג דודוביץ"ה, לאשר מתן כתב פטור והתחייבות לשיפוי למועמד לכהונת דירקטור. 44מיוחדת14:00 00.154829/07/20דוראל אנרגיההכשרה משתתף

1ח התייעצות"אג14:30 29/07/20אלעד גרופ יואסהכשרה משתתף

ח האחרונה שהתקיימה ביום "בדבר בפעולות שבוצעו החל ממועד אסיפת מחזיקי האג, ד גיא גיסין"עו,כ הנאמן "דיווח ועדכון של הנאמן וב. . 1

√לאדיוןדיון. ועד ליום כינוס האסיפה20/7/15



√לאדיוןדיון.דיון של מחזיקי אגרות החוב בדבר העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי .2. 2ח התייעצות"אג14:30 29/07/20אלעד גרופ יואסהכשרה משתתף

√לאדיוןדיון.או מחזיקי אגרות החוב/י הנאמן ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו ע .3. 3ח התייעצות"אג14:30 29/07/20אלעד גרופ יואסהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיון של החברה2019דיון בדוח התקופתי לשנת . 11שנתית15:00 3210450.107729/07/20מור השקעותהכשרה משתתף

2שנתית15:00 3210450.107729/07/20מור השקעותהכשרה משתתף

לקבוע , כרואי החשבון המבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה, רואי חשבון (BDO)מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט . 2

√לארוב רגילעברבעדבעדאת שכרם כרואי החשבון המבקרים

√לאר.לדיוןדיוןדיון2019דיווח לאסיפה הכללית השנתית על שכר רואי החשבון המבקרים בשנת . 33שנתית15:00 3210450.107729/07/20מור השקעותהכשרה משתתף

4שנתית15:00 3210450.107729/07/20מור השקעותהכשרה משתתף

כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של  (ר הדירקטוריון"יו)מינוי מחדש של מר מאיר גרידיש . 4

√לארוב רגילעברבעדבעדהחברה

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר יוסף לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. 55שנתית15:00 3210450.107729/07/20מור השקעותהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר אלי לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. 66שנתית15:00 3210450.107729/07/20מור השקעותהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר בנימין מאירוב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. 77שנתית15:00 3210450.107729/07/20מור השקעותהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי של מר ירון בלום כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. 88שנתית15:00 3210450.107729/07/20מור השקעותהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעד2020 ביולי 20רלי דנון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל מיום ' מינוי מחדש של גב. 99שנתית15:00 3210450.107729/07/20מור השקעותהכשרה משתתף

10שנתית15:00 3210450.107729/07/20מור השקעותהכשרה משתתף

 ועד לתום תקופת כהונה של 2020 באוקטובר 18מינוי מחדש של מר אשר טישלר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת החל מיום . 10

√לארוב מיוחדעברבעדבעדמ"בע (2013) שנים ממועד מינויו כדירקטור חיצוני במור ניהול קרנות נאמנות 9

1ח"אג16:00 3105730.240529/07/20סטרובריהכשרה משתתף

בנוסח המצורף בזאת ' תיקון שטר הנאמנות לאשר את התיקון לשטר הנאמנות של סדרה ב. לרקע הצעת ההחלטה ראה זימון האסיפה המצורף. 1

וכן להסמיך את , לרבות התיקון לשטר הנאמנות, וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים הנדרשים, ("התיקון לשטר: "להלן)' ומסומן נספח א

מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי . (אם יידרשו)ידי הבורסה -הנאמן להסכים לשינויים בתיקון לשטר הנאמנות שיידרשו על

√לארוב מיוחדלא עברבעד.ל"כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ, 9ולעניין זה יראו את האמור בסעיף ,  שלהלן9והמימון שבסעיף 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של דרור גד כדירקטור בחברה. 11שנתית ומיוחדת15:00 131816920.764730/07/20ריט הכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של דוד ברוך כדירקטור בחברה. 22שנתית ומיוחדת15:00 131816920.764730/07/20ריט הכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של יצחק שריר כדירקטור בלתי תלוי בחברה. 33שנתית ומיוחדת15:00 131816920.764730/07/20ריט הכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי קותי גביש כדירקטור בחברה. 44שנתית ומיוחדת15:00 131816920.764730/07/20ריט הכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי עופר ארדמן כדירקטור בחברה. 55שנתית ומיוחדת15:00 131816920.764730/07/20ריט הכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי רואי חשבון מבקרים לחברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. 66שנתית ומיוחדת15:00 131816920.764730/07/20ריט הכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיון2019הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת . 77שנתית ומיוחדת15:00 131816920.764730/07/20ריט הכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעדהארכת כהונתה של אירית שלומי כדירקטורית חיצונית בחברה. 88שנתית ומיוחדת15:00 131816920.764730/07/20ריט הכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעדמימוש אופציה להארכת הסכם הניהול של החברה בשנתיים. 99שנתית ומיוחדת15:00 131816920.764730/07/20ריט הכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.תיקון מדיניות התגמול של החברה בדבר גובה פרמיית ביטוח דירקטורים נושאי משרה המרבית. 1010שנתית ומיוחדת15:00 131816920.764730/07/20ריט הכשרה משתתף

1ח"אג16:00 142069.80.002430/07/20אלקטרה נדלןהכשרה משתתף

תיקון שטר : נוסח הצעת ההחלטה. 2020-01-068524 אסמכתא 15/07/2020לרקע בדבר הצעת ההחלטה ראה דיווח מיידי של החברה מיום . 1

וכן להסמיך את הנאמן לחתום על , ("התיקון לשטר: "להלן)' הנאמנות לאשר את התיקון לשטר הנאמנות בנוסח המצורף בזאת ומסומן נספח א

ידי הבורסה -וכן להסמיך את הנאמן להסכים לשינויים בתיקון לשטר הנאמנות שיידרשו על, לרבות התיקון לשטר הנאמנות, המסמכים הנדרשים

, 9ולעניין זה יראו את האמור בסעיף ,  שבזימון האסיפה9מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף . (אם יידרשו)

√לארוב מיוחדעברבעד.ל"כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ

√לאר.לדיוןדיוןדיון עדכון ודיון1.1. 1ח התייעצות"אג12:00 0.935102/08/20עד-אספיסי אלהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיון עדכון ודיון1.1. 1ח התייעצות"אג12:00 0.154402/08/20עד-אספיסי אלהכשרה משתתף

1ח התייעצות"אג13:00 15390890.051902/08/20דיסקונט השקעותהכשרה משתתף

דיון בנושאים נוספים שיועלו 1.3. התייעצות בנוגע לפעולות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב1.2. דיווח על מצב החברה ועסקיה1.1

√לאר.לדיוןדיוןאו מחזיקי אגרות החוב/י הנאמן ו"בישיבה ע

1ח התייעצות"אג13:00 17047190.852402/08/20דיסקונט השקעותהכשרה משתתף

דיון בנושאים נוספים שיועלו 1.3. התייעצות בנוגע לפעולות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב1.2. דיווח על מצב החברה ועסקיה1.1

√לאר.לדיוןדיוןדיון.או מחזיקי אגרות החוב/י הנאמן ו"בישיבה ע

√לאר.לדיוןדיוןדיוןדיון בדוח רווח והפסד ומאזן ובדוח הדירקטוריון. 11שנתית16:00 9022300.164702/08/20סקופהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מר שמואל שילה כדירקטור בדירקטוריון החברה. 22שנתית16:00 9022300.164702/08/20סקופהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדר ארנה ליכטנשטיין כדירקטורית בדירקטוריון החברה"ד ד"מינוי עו. 33שנתית16:00 9022300.164702/08/20סקופהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מר אייל שביט כדירקטור בדירקטוריון החברה. 44שנתית16:00 9022300.164702/08/20סקופהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מר יובל בן זאב כדירקטור בדירקטוריון החברה. 55שנתית16:00 9022300.164702/08/20סקופהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי רואה החשבון המבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו. 66שנתית16:00 9022300.164702/08/20סקופהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעדיפעת אדורם זק כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה' מינוי גב. 77שנתית16:00 9022300.164702/08/20סקופהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעדח ערן הדר כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה"מינוי רו. 88שנתית16:00 9022300.164702/08/20סקופהכשרה משתתף

√לאדיוןדיוןדיון2019 בדצמבר 31ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום "דיון בדוחות הכספיים ובדו1שנתית10:00 8066130.115903/08/20איסתאהכשרה משתתף

√לאדיוןדיוןדיון2019דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים בשנת 2שנתית10:00 8066130.115903/08/20איסתאהכשרה משתתף

3שנתית10:00 8066130.115903/08/20איסתאהכשרה משתתף

לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה , כרואי החשבון המבקרים של החברה, מינוי מחדש של משרד רואי החשבון דלויט ברייטמן אלמגור זהר. 3

√לארוב רגילעברבעדבעדוהסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, הכללית השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברבעדבעדהארכת כהונתו של מרדכי קרת לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. 44שנתית10:00 8066130.115903/08/20איסתאהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדהארכת כהונתו של עמיחי גרין לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. 55שנתית10:00 8066130.115903/08/20איסתאהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדהארכת כהונתו של ערן זמורה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. 66שנתית10:00 8066130.115903/08/20איסתאהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדהארכת כהונתו של אהוד רובינשטיין לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. 77שנתית10:00 8066130.115903/08/20איסתאהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדהארכת כהונתו של אברהם שומר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. 88שנתית10:00 8066130.115903/08/20איסתאהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדהארכת כהונתו של טל שיינברום לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. 99שנתית10:00 8066130.115903/08/20איסתאהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעד2020 באוקטובר 21 שנים החל מיום 3- ב, אביטל שטיין' אישור הארכת כהונתה של הדירקטורית החיצונית גב. 1010שנתית10:00 8066130.115903/08/20איסתאהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 11ח"אג10:00 240483.20.487803/08/20איידיאיי הנפקותהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד(למעט הנמנעים, הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה)החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 22ח"אג10:00 240483.20.487803/08/20איידיאיי הנפקותהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 11ח"אג10:15 2625611.981403/08/20אשטרום נכסיםהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד(למעט הנמנעים, הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה)החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 22ח"אג10:15 2625611.981403/08/20אשטרום נכסיםהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. 11ח"אג10:30 2.507803/08/20ים נגב-גבהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעד''אישרור כהונת הנאמן לסדרה א. 22ח"אג10:30 2.507803/08/20ים נגב-גבהכשרה משתתף

√לאדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 11ח"אג10:45 15755230.971503/08/20גזית גלובהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד(למעט הנמנעים, הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה)החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 22ח"אג10:45 15755230.971503/08/20גזית גלובהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מחדש של מר מאיר שמיר כדירקטור בחברה. 11שנתית12:00 5578540.739403/08/20מבטח שמירהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מחדש של מר יחזקאל דברת כדירקטור בחברה. 22שנתית12:00 5578540.739403/08/20מבטח שמירהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מר אביגדור יצחקי כדירקטור בלתי תלוי בחברה. 33שנתית12:00 5578540.739403/08/20מבטח שמירהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מר יאיר ביטון כדירקטור בחברה. 44שנתית12:00 5578540.739403/08/20מבטח שמירהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.(Deloitte)' בריטמן אלמגור זהר ושות, מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה. 55שנתית12:00 5578540.739403/08/20מבטח שמירהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2019 בדצמבר 31דיון בדוח התקופתי לשנה שנסתיימה ביום . 66שנתית12:00 5578540.739403/08/20מבטח שמירהכשרה משתתף

1שנתית ומיוחדת14:00 2198380.757103/08/20צרפתיהכשרה משתתף

לאחר שוועדת הביקורת ודירקטוריון החברה קבעו כי החברה עומדת , ח" אלפי ש14,189 בסך של 2018אישור חלוקת דיבידנד בגין שנת . 1

√לארוב מיוחדעברבעדבעד לדוח זימון אסיפה זה2 לחוק החברות וכמפורט בסעיף 302במבחני החלוקה הקבועים בסעיף 

√לארוב מיוחדעברבעדבעדמ"נריישן ניהול בע'מ לבין ג"נריישן קפיטל בע'תיקון הסכם הניהול בין ג. 11מיוחדת17:00 00.083703/08/20גנריישן קפיטלהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעדאישור תיקון מדיניות התגמול. 22מיוחדת17:00 00.083703/08/20גנריישן קפיטלהכשרה משתתף

√לאדיוןדיון.2019,  בדצמבר31דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 1מיוחדת12:00 13050150.842404/08/20וואן טכנולוגיותהכשרה משתתף

2מיוחדת12:00 13050150.842404/08/20וואן טכנולוגיותהכשרה משתתף

לתקופת ביקורת נוספת עד , כרואה החשבון המבקר של החברה' זהר ושות, אלמגור, בריטמן - Deloitteמינוי מחדש של משרד רואי החשבון . 2

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

3מיוחדת12:00 13050150.842404/08/20וואן טכנולוגיותהכשרה משתתף

לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה , ר דירקטוריון החברה"יו, מינויו מחדש של מר ניצן ספיר. 3

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.של החברה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.מינויו מחדש של מר עדי אייל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. 44מיוחדת12:00 13050150.842404/08/20וואן טכנולוגיותהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגדללא המלצה.דינה עמיר לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה' מינויה מחדש של הגב. 55מיוחדת12:00 13050150.842404/08/20וואן טכנולוגיותהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגדללא המלצה.מינויו מחדש של מר יצחק בדר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. 66מיוחדת12:00 13050150.842404/08/20וואן טכנולוגיותהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.מינוי יעקב נימקובסקי כדירקטור בלתי תלוי חדש בחברה. 77מיוחדת12:00 13050150.842404/08/20וואן טכנולוגיותהכשרה משתתף



8מיוחדת12:00 13050150.842404/08/20וואן טכנולוגיותהכשרה משתתף

בפוליסה משותפת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה למספר , בעלת השליטה בחברה, אישור התקשרות החברה עם מיחשוב ישיר. 8

המשותפת עם ,  וכן אישור הארכת התקשרות החברה בפוליסה הקיימת1.8.2020החל מיום ,  שנים3עד לתקופה של , תקופות ביטוח נוספות

√לארוב מיוחדעברבעדללא המלצה.2021 במרץ 31עד ליום , לתקופות נוספות, לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, מיחשוב ישיר

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2019 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום 1שנתית12:30 170062880.572704/08/20דיסקונטהכשרה משתתף

2שנתית12:30 170062880.572704/08/20דיסקונטהכשרה משתתף

למנות מחדש את משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה חשבון מבקר ואת משרד רואי חשבון סומך חייקין כרואה חשבון מבקר עד תום האסיפה . 2

באסיפה ידווח על שכר רואי החשבון המבקרים . ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם של רואי החשבון המבקרים, 2021הכללית לשנת 

√לארוב רגילעברבעדבעד. לחוק החברות167- ו165לפי סעיפים , עבור פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים, 2019לשנת 

3שנתית12:30 170062880.572704/08/20דיסקונטהכשרה משתתף

לתקופה של שלוש ,  להוראות ניהול בנקאי תקין301במעמד של דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה , למנות את מר שאול קוברינסקי כדירקטור. 3

מתוך  (3)באסיפה ייבחרו שלושה . בכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו, 2020 בדצמבר 11החל מיום , שנים

אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים ,  להוראות ניהול בנקאי תקין301מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה  (4)ארבעה 

המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה . ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. בתאגידים בנקאיים

וכן ההצהרות וקורות החיים , ב" לדוח זימון האסיפה המצ2ראו סעיף , לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק. כדירקטור

√לארוב רגילעברבעדבעד.של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה

4שנתית12:30 170062880.572704/08/20דיסקונטהכשרה משתתף

לתקופה של שלוש ,  להוראות ניהול בנקאי תקין301איריס אבנר כדירקטורית במעמד של דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה ' למנות את גב. 4

 (4)מתוך ארבעה  (3)באסיפה ייבחרו שלושה . בכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים או אי התנגדותו, 2021 במרס 22החל מיום , שנים

אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים ,  להוראות ניהול בנקאי תקין301מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 

לפרטים . המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. בנקאיים

וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים , ב" לדוח זימון האסיפה המצ2ראו סעיף , נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק

√לארוב רגילעברבעדבעד.המצורפים לדיווח מיידי זה

5שנתית12:30 170062880.572704/08/20דיסקונטהכשרה משתתף

לתקופה של שלוש ,  להוראות ניהול בנקאי תקין301במעמד של דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה , ר יעקב ליפשיץ כדירקטור"למנות את ד. 5

מתוך ארבעה  (3)באסיפה ייבחרו שלושה . בכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו, 2021 במרס 26החל מיום , שנים

אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים ,  להוראות ניהול בנקאי תקין301מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה  (4)

לפרטים . המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. בנקאיים

וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים , ב" לדוח זימון האסיפה המצ2ראו סעיף , נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק

√לארוב רגילעברבעדבעד.המצורפים לדיווח מיידי זה

6שנתית12:30 170062880.572704/08/20דיסקונטהכשרה משתתף

לתקופה של שלוש ,  להוראות ניהול בנקאי תקין301במעמד של דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה , ית כדירקטורית'מונא בח' למנות את גב. 6

 לדוח זימון 2.1.5ובשים לב לאמור בסעיף , מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו. שנים

מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני  (4)מתוך ארבעה  (3)באסיפה ייבחרו שלושה . בדבר סדר תחילת הכהונה של הדירקטורים הנבחרים, האסיפה

ההצבעה לגבי כל דירקטור . אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים,  להוראות ניהול בנקאי תקין301כהגדרתו בהוראה 

לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים . המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. תעשה בנפרד

√לארוב רגיללא עברבעדבעד.וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה, ב" לדוח זימון האסיפה המצ2ראו סעיף , לדירקטוריון הבנק

7שנתית12:30 170062880.572704/08/20דיסקונטהכשרה משתתף

 30החל מיום , לתקופה של שלוש שנים, במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, למנות את מר אהרן אברמוביץ כדירקטור. 7

 (3)דירקטורים מתוך שלושה  (2)באסיפה יבחרו שני . בכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו, 2020באוקטובר 

. אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים, מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות

לפרטים נוספים . המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד

וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים , ב" לדוח זימון האסיפה המצ2ראו סעיף , בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.לדיווח מיידי זה

8שנתית12:30 170062880.572704/08/20דיסקונטהכשרה משתתף

 בנובמבר 27לתקופה של שלוש שנים החל מיום , במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, למנות את מר ברוך לדרמן כדירקטור. 8

מועמדים לכהונת  (3)דירקטורים מתוך שלושה  (2)באסיפה יבחרו שני . בכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו, 2020

ההצבעה לגבי כל . אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים, דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות

לפרטים נוספים בקשר עם מינוי . המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. דירקטור תעשה בנפרד

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה, ב" לדוח זימון האסיפה המצ2ראו סעיף , הדירקטורים לדירקטוריון הבנק

9שנתית12:30 170062880.572704/08/20דיסקונטהכשרה משתתף

מועד תחילת הכהונה יהיה . לתקופה של שלוש שנים, במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, למנות את מר דני ימין כדירקטור. 9

בדבר סדר תחילת הכהונה ,  לדוח זימון האסיפה2.1.5ובשים לב לאמור בסעיף , לאחר קבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו

מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק  (3)דירקטורים מתוך שלושה  (2)באסיפה יבחרו שני . של הדירקטורים הנבחרים

המשתתפים בהצבעה . ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים, החברות

 לדוח 2ראו סעיף , לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק. רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור

√לארוב מיוחדלא עברבעדבעד.וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה, ב"זימון האסיפה המצ

√לארוב מיוחדעברבעדבעדמר שאול שלח, ל החברה הנכנס"אישור תנאי כהונת מנכ. 11מיוחדת14:00 6782640.398604/08/20מהדריןהכשרה משתתף

1שנתית14:00 1774050.366704/08/20יוניטרוניקסהכשרה משתתף

לרבות שכרו של רואה החשבון המבקר של , דוח הדירקטוריון של החברה על מצב ענייני התאגיד, הצגת הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  (במתכונת ועדת ברנע)והדוח השנתי התקופתי , החברה בגין פעולות ביקורת ושכרו בגין פעולות נוספות

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2019

2שנתית14:00 1774050.366704/08/20יוניטרוניקסהכשרה משתתף

כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה ,  זיו האפטBDOח "מינוי מחדש של משרד רו. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

√לארוב רגילעברנגדנגד.מינוי מחדש של מר צבי ליבנה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה. 33שנתית14:00 1774050.366704/08/20יוניטרוניקסהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגדנגד.מינוי מחדש של מר גילון בק לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה. 44שנתית14:00 1774050.366704/08/20יוניטרוניקסהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגדנגד.מינוי מחדש של מר יריב אבישר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה. 55שנתית14:00 1774050.366704/08/20יוניטרוניקסהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגדנגד.מינוי מחדש של מר עמית בן צבי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה. 66שנתית14:00 1774050.366704/08/20יוניטרוניקסהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגדנגד.מינוי מחדש של מר חיים שני לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה. 77שנתית14:00 1774050.366704/08/20יוניטרוניקסהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגדנגד.ברקת שני לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בחברה' מינוי מחדש של גב. 88שנתית14:00 1774050.366704/08/20יוניטרוניקסהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 11ח"אג10:00 468851.80.238805/08/20ביגהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד(למעט הנמנעים, הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה)החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 22ח"אג10:00 468851.80.238805/08/20ביגהכשרה משתתף

√לאדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 11ח"אג10:15 516673.30.624705/08/20ביגהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד(למעט הנמנעים, הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה)החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 22ח"אג10:15 516673.30.624705/08/20ביגהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.אישור התקשרות החברה בהסכם שירותים מעודכן עם חברה בשליטתו של בעל השליטה. 11מיוחדת15:00 8544600.304505/08/20דיסקונט השקעותהכשרה משתתף

√לאדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 11ח"אג10:15 154254.70.002306/08/20הכשרה חב לביטוחהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד(למעט הנמנעים, הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה)החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 22ח"אג10:15 154254.70.002306/08/20הכשרה חב לביטוחהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2019 בדצמבר 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 1שנתית15:00 40472780.193406/08/20אקויטלהכשרה משתתף

2שנתית15:00 40472780.193406/08/20אקויטלהכשרה משתתף

כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון , רואי חשבון, מינוי של משרד סומך חייקין. 2

√לארוב רגילעברבעדבעדהחברה לקבוע את שכרם

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. 33שנתית15:00 40472780.193406/08/20אקויטלהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. 44שנתית15:00 40472780.193406/08/20אקויטלהכשרה משתתף

5שנתית15:00 40472780.193406/08/20אקויטלהכשרה משתתף

טוב כדירקטורית בלתי תלויה בחברה ואישור כי תהיה זכאית לגמול בגין כהונתה כדירקטורית בלתי תלויה -גור שם-הדר בן' מינוי מחדש של גב. 5

√לארוב רגילעברבעדבעד2000-ס"התש, (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)בגובה הגמול המזערי על פי תקנות החברות 

6שנתית15:00 40472780.193406/08/20אקויטלהכשרה משתתף

 2החל מיום , שנים כדירקטור חיצוני בחברה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית (3)בת שלש  (שניה)מינוי מר יוסף ירום לתקופת כהונה נוספת . 6

כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור )ואישור כי יהיה זכאי לגמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי על פי תקנות החברות , 2020באוקטובר 

√לארוב מיוחדעברבעדבעד2000-ס"התש, (חיצוני

7שנתית15:00 40472780.193406/08/20אקויטלהכשרה משתתף

החל , שנים כדירקטור חיצוני בחברה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית (3)בת שלש  (שלישית)מן לתקופת כהונה נוספת 'מינוי מר גלעד ריצ. 7

כללים בדבר גמול והוצאות )ואישור כי יהיה זכאי לגמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי על פי תקנות החברות , 2020 בנובמבר 2מיום 

√לארוב מיוחדעברבעדבעד2000-ס"התש, (לדירקטור חיצוני

8שנתית15:00 40472780.193406/08/20אקויטלהכשרה משתתף

, ל החברה"או מנכ/לרבות בעל השליטה בחברה ו, אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה. 8

√לארוב מיוחדעברבעדבעדעבורה ועבור התאגידים שבשליטתה, בפוליסת ביטוח הנערכת על ידי החברה

9שנתית15:00 40472780.193406/08/20אקויטלהכשרה משתתף

מעת לעת ובלבד שכל תקופות , לאשר לחברה להתקשר בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה,  לעיל8' בכפוף לאישור החלטה מס. 9

מבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה , 1.6.2020 שנים מיום 3הביטוח לא תעלינה במצטבר על תקופה של 

√לארוב מיוחדעברבעדבעדוזאת במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית הנערכת על ידי החברה



10שנתית15:00 40472780.193406/08/20אקויטלהכשרה משתתף

 2 שנים החל מיום 3לתקופה של , ר דירקטוריון החברה שהינו בעל שליטה בחברה"אישור הארכת תוקף כתב השיפוי שניתן על ידי החברה ליו. 10

√לארוב מיוחדעברבעדבעדלדוח הזימון' בנוסח כתב השיפוי שצורף כנספח ב, 2020באוקטובר 

1ח התייעצות"אג16:00 1.243306/08/20אלעד גרופ יואסהכשרה משתתף

ח האחרונה שהתקיימה ביום "בדבר בפעולות שבוצעו החל ממועד אסיפת מחזיקי האג, ד גיא גיסין"עו,כ הנאמן "דיווח ועדכון של הנאמן וב. 1

√לאר.לדיוןדיוןדיון. ועד ליום כינוס האסיפה20/7/29

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון של מחזיקי אגרות החוב בדבר העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי. 22ח התייעצות"אג16:00 1.243306/08/20אלעד גרופ יואסהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיוןאו מחזיקי אגרות החוב/י הנאמן ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו ע. 33ח התייעצות"אג16:00 1.243306/08/20אלעד גרופ יואסהכשרה משתתף

1מיוחדת17:00 7632271.785906/08/20אלקטרה נדלןהכשרה משתתף

תקופת . 2020 באוגוסט 9החל מיום , ילון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה-איריס שפירא' מינוי גב. 1

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.תהיה לתקופה של שלוש שנים, באם תמונה, כהונתה של הדירקטורית החיצונית

2מיוחדת17:00 7632271.785906/08/20אלקטרה נדלןהכשרה משתתף

תקופת כהונתו של . 2020 בנובמבר 7החל מיום , מינוי מר איתן מחובר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. 2

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.תהיה לתקופה של שלוש שנים, באם ימונה, הדירקטור החיצוני

√לארוב מיוחדעברבעדבעדמינויו של מר רוני מליניאק כדירקטור חיצוני. 11מיוחדת נדחית17:00 25691460.181406/08/20רמי לויהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברנגדנגד.אישור תנאי התקשרות לשכירת נכסים מחברה בבעלות בעל השליטה. 22מיוחדת נדחית17:00 25691460.181406/08/20רמי לויהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעד2020 ביוני 11שנים החל מיום  (3)מינויו של מר משה קוסטליץ כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש . 11מיוחדת17:00 00.497606/08/20סופרגז אנרגיההכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעדשנים החל ממועד אישור האסיפה (3)גבי הלר כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש ' מינויה של גב. 22מיוחדת17:00 00.497606/08/20סופרגז אנרגיההכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינויו של מר נחמיה חצקלוביץ כדירקטור בדירקטוריון החברה החל ממועד אישור האסיפה. 33מיוחדת17:00 00.497606/08/20סופרגז אנרגיההכשרה משתתף

√לאדיוןדיון.כפי שתפורסם עד למועד אסיפה זו, דיון והתייעצות בנוגע להצעה מעודכנת מטעם החברה. 11ח התייעצות"אג09:00 0.935109/08/20עד-אספיסי אלהכשרה משתתף

√לאדיוןדיוןדיון.כפי שתפורסם עד למועד אסיפה זו, דיון והתייעצות בנוגע להצעה מעודכנת מטעם החברה. 11ח התייעצות"אג09:00 0.154409/08/20עד-אספיסי אלהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעדיעל אנדורן' גב– מינוי דירקטורית חיצונית . 11מיוחדת15:00 00.265609/08/20משק אנרגיההכשרה משתתף

2מיוחדת15:00 00.265609/08/20משק אנרגיההכשרה משתתף

י האסיפה "שתחל ממועד אישור מינויה ע, צ בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים"מוצע לאשר את מינויה של גברת ורדה קלל כדח. . 2

√לארוב מיוחדעברבעדבעדהכללית

√לארוב רגילעברבעדבעדי האסיפה הכללית"מוצע לאשר את מינויה של גברת דורית בן סימון כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה שתחל ממועד מינויה ע. . 33מיוחדת15:00 00.265609/08/20משק אנרגיההכשרה משתתף

√לאדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 11ח"אג10:00 2032800.002310/08/20סאותרן פרופרטיסהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד(למעט הנמנעים, הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה)החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 22ח"אג10:00 2032800.002310/08/20סאותרן פרופרטיסהכשרה משתתף

בעדבעדTo elect Mr. Noaz Bar Nir as an External Director for a first three-year term commencing on the close of the Meeting. 11מיוחדת14:00 239844380.0610/08/20אלביט מערכותהכשרה משתתף

רוב מיוחד )עבר 

√לארוב מיוחד(ללא פירוט

√לארוב מיוחד. לדוח הזימון2.1כמפורט בסעיף ,  שנים3בריקמן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת -מיכל מרום' מינוי הגב. 11מיוחדת בוטלה15:30 12559750.271410/08/20קרסו מוטורסהכשרה משתתף

√לארוב רגיל. לדוח הזימון2.2כמפורט בסעיף , בריקמן-מיכל מרום' מתן התחייבות לשיפוי לגב. 22מיוחדת בוטלה15:30 12559750.271410/08/20קרסו מוטורסהכשרה משתתף

√לארוב רגיל לדוח הזימון2.3כמפורט בסעיף , הגדלת ההון הרשום– שינוי תקנון החברה . 33מיוחדת בוטלה15:30 12559750.271410/08/20קרסו מוטורסהכשרה משתתף

√לאדיוןדיוןדיון31.12.2019לשנה שהסתיימה ביום , ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה"דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו1שנתית11:00 752670.537311/08/20טופ מערכותהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.מר טננבאום זכאי לגמול דירקטורים כמפורט בדוח זימון ה אסיפה. למנות מחדש את מר מיכאל טננבאום כדירקטור בחברה. 22שנתית11:00 752670.537311/08/20טופ מערכותהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות מחדש את מר שמואל מילנר כדירקטור בחברה. 33שנתית11:00 752670.537311/08/20טופ מערכותהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדלמנות מחדש את מר גלעד הר עוז כדירקטור בחברה. 44שנתית11:00 752670.537311/08/20טופ מערכותהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.למנות מחדש את מר יוסי אמיר כדירקטור בחברה מר אמיר זכאי לגמול דירקטורים כמפורט בדוח זימון האסיפה. 55שנתית11:00 752670.537311/08/20טופ מערכותהכשרה משתתף

6שנתית11:00 752670.537311/08/20טופ מערכותהכשרה משתתף

. לפי המאוחר,  או ממועד אישור האסיפה25.8.2020 שנים החל מיום 3שלי אמיר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של ' למנות את גב. 6

√לארוב מיוחדעברבעדבעדכמפורט בדוח זימון האסיפה, אמיר תהא זכאית לגמול דירקטורים וכן להיכלל בפוליסת ביטוח לביטוח אחריות נושאי המשרה' הגב

√לארוב רגילעברבעדבעד.והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם, כרואי חשבון מבקרים של החברה', למנות מחדש את משרד שטראוס לזר ושות. 77שנתית11:00 752670.537311/08/20טופ מערכותהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. 11ח"אג15:00 323688.40.240611/08/20סטרובריהכשרה משתתף

2ח"אג15:00 323688.40.240611/08/20סטרובריהכשרה משתתף

 (סדרה ב)מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב : אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.של החברה

1ח"אג16:00 301465.60.569311/08/20ש-אינטרנט זהבהכשרה משתתף

קידום הצעתו החדשה של מר יעקב זרחיה לרכישת השלד הבורסאי של החברה להורות לנאמן להודיע לחברה כי מחזיקי אגרות החוב תומכים . 1

 כפי שפורסמה על ידי החברה בהודעתה 21.7.2020בקידום ההצעה החדשה מאת מר יעקב זרחיה לרכישת השלד הבורסאי של החברה מיום 

סי .אף.י'וזאת חלף הצעת ג (אשר צורף להודעת החברה האמורה) 21.7.2020כ מר זרחיה מיום "וכפי שפורט במכתבו של ב, 27.7.2020מיום 

הודיעו כי הם תומכים בה בהתאם להחלטות במסגרת אסיפות מחזיקים  ('סדרה ד)- ו ('סדרה ג)מ שמחזיקי אגרות החוב "גרין פילדס קפיטל בע

 לזימון 9ולעניין זה יראו את האמור בסעיף ,  לזימון 9 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 1הצעת ההחלטה שבסעיף . 1.7.2020מיום 

√לארוב מיוחדעברבעד.ל"כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ, 

√לאדיוןדיוןדיון2019דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 1שנתית14:00 1719820.997612/08/20טלדורהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של רואה חשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו. 22שנתית14:00 1719820.997612/08/20טלדורהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינויו מחדש של מר ברק דותן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. 33שנתית14:00 1719820.997612/08/20טלדורהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינויו מחדש של מר יוסף בן שלום כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. 44שנתית14:00 1719820.997612/08/20טלדורהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינויו מחדש של מר ניר כהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. 55שנתית14:00 1719820.997612/08/20טלדורהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינויה מחדש של גברת כנרת יערי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת. 66שנתית14:00 1719820.997612/08/20טלדורהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינויו מחדש של מר ירון שיינמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת. 77שנתית14:00 1719820.997612/08/20טלדורהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדre-election of Doron Cohen as director. 11שנתית נדחית16:00 12293610.078712/08/20סלקוםהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדre-election of Gustavo Traiber as director. 22שנתית נדחית16:00 12293610.078712/08/20סלקוםהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדre-election of Aaron Kaufman as director. 33שנתית נדחית16:00 12293610.078712/08/20סלקוםהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדre-approval of the Company’s Compensation Policy. 44שנתית נדחית16:00 12293610.078712/08/20סלקוםהכשרה משתתף

5שנתית נדחית16:00 12293610.078712/08/20סלקוםהכשרה משתתף

5 .re-approval of granting an indemnification and exemption letter to office holders who are, or are related to, our controlling 

shareholders, or in respect of whom our controlling shareholders have a personal interest in receiving indemnification and 

exemption letters from usבעדבעד

רוב מיוחד )עבר 

√לארוב מיוחד(ללא פירוט

6שנתית נדחית16:00 12293610.078712/08/20סלקוםהכשרה משתתף

6 .re-appointment of Keselman &amp; Keselman, a member of PricewaterhouseCoopers International Limited, as the 

Company's independent auditorsלארוב רגילעברבעדבעד√

√לאר.לדיוןדיוןדיוןconsideration of our audited financial statements for the year ended December 31, 2019. 77שנתית נדחית16:00 12293610.078712/08/20סלקוםהכשרה משתתף

√לאדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 11ח"אג10:00 342725.50.002313/08/20הפניקס גיוסי הוהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד(למעט הנמנעים, הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה)החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 22ח"אג10:00 342725.50.002313/08/20הפניקס גיוסי הוהכשרה משתתף

√לאדיוןדיוןדיון31.12.2019לשנה שהסתיימה ביום , ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה"דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו1שנתית15:00 9220931.2413/08/20אפריקה מגוריםהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.למנות מחדש את מר יעקב לוקסנבורג כדירקטור בחברה: מינוי מחדש של מר יעקב לוקסנבורג כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת. 22שנתית15:00 9220931.2413/08/20אפריקה מגוריםהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.למנות מחדש את מר אריאל שפיר לדירקטור בחברה: מינויו מחדש של מר אריאל שפיר כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת. 33שנתית15:00 9220931.2413/08/20אפריקה מגוריםהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.למנות מחדש את מר אמיר תירוש לדירקטור בחברה: מינויו מחדש של מר אמיר תירוש כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת. 44שנתית15:00 9220931.2413/08/20אפריקה מגוריםהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.למנות מחדש את מר רונן גינזבורג לדירקטור בחברה: מינויו מחדש של מר רונן גינזבורג כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת. 55שנתית15:00 9220931.2413/08/20אפריקה מגוריםהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.למנות מחדש את מר אמיר דורון לדירקטור בחברה: מינויו מחדש של מר אמיר דורון כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת. 66שנתית15:00 9220931.2413/08/20אפריקה מגוריםהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.צולר כדירקטורית בחברה-דניאלה ירון' למנות את גב: צולר כדירקטורית בחברה נוסח ההחלטה המוצעת-דניאלה ירון' מינויה של גב. 77שנתית15:00 9220931.2413/08/20אפריקה מגוריםהכשרה משתתף

8שנתית15:00 9220931.2413/08/20אפריקה מגוריםהכשרה משתתף

 סומך חייקין KPMGלאשר את מינויים של :  נוסח החלטה המוצעת2019מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת . 8

√לארוב רגילעברבעדבעד.כרואי חשבון מבקרים של החברה, חשבון-רואי

9שנתית15:00 9220931.2413/08/20אפריקה מגוריםהכשרה משתתף

לאשר ולאשרר את התקשרות החברה עם קבוצת מבטחים : התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה נוסח ההחלטה המוצעת. 9

והכל כמפורט בדוח . 31.1.2021 ועד ליום 20.1.2020בשוק הביטוח הבינלאומי בפוליסות ביטוח לביטוח אחריות נושאי משרה לתקופה שמיום 

√לארוב רגילעברבעדבעד.זימון האסיפה המצורף

√לאדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 11ח"אג10:00 123827.33.404316/08/20אורייןהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד(למעט הנמנעים, הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה)החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 22ח"אג10:00 123827.33.404316/08/20אורייןהכשרה משתתף

√לאדיוןדיוןדיון.2019 בדצמבר 31בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה ליום  (ללא החלטה)דיון 1שנתית14:00 00.507516/08/20סייברוואןהכשרה משתתף

2שנתית14:00 00.507516/08/20סייברוואןהכשרה משתתף

 והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את 2020כרואי החשבון של החברה לשנת , רואי חשבון, Grant Thorntonאישור מינוי משרד פאהן קנה . 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.שכרם

3שנתית14:00 00.507516/08/20סייברוואןהכשרה משתתף

לדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו בהתאם לסכומים  (ר הדירקטוריון"יו)אישור מינויו מחדש של יעקב טננבוים . 3

√לארוב רגילעברבעדבעד.2000-ס"התש, (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)המירביים בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות 

√לארוב רגילעברנגדנגד.לדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה (ל החברה"מנכ)אישור מינויו מחדש של אורי גלבוע . 44שנתית14:00 00.507516/08/20סייברוואןהכשרה משתתף

5שנתית14:00 00.507516/08/20סייברוואןהכשרה משתתף

לדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו בהתאם לסכומים המירביים ' אישור מינויו מחדש של יהושע אברמוביץ. 5

√לארוב רגילעברבעדבעד.2000-ס"התש, (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות 



6שנתית14:00 00.507516/08/20סייברוואןהכשרה משתתף

אישור מינויו מחדש של ירון בארי לדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו בהתאם לסכומים המירביים בתוספת . 6

√לארוב רגילעברבעדבעד.2000-ס"התש, (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)השניה והשלישית לתקנות החברות 

7שנתית14:00 00.507516/08/20סייברוואןהכשרה משתתף

אישור מינויו מחדש של גיל שרצקי לדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו בהתאם לסכומים המירביים בתוספת . 7

√לארוב רגילעברבעדבעד.2000-ס"התש, (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)השניה והשלישית לתקנות החברות 

8שנתית14:00 00.507516/08/20סייברוואןהכשרה משתתף

אישור מינויה של מיכל בריקמן מרום לדירקטורית חיצונית ראשונה בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור . 8

תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל )בהתאם לקבוע בתקנות החברות , האסיפה הכללית נשוא דוח זה

לרבות קביעת סכום הגמול השנתי וסכום גמול ההשתתפות , ואישור תנאי כהונתה בהתאם לתקנות הגמול, 2005-ו"תשס, (כשירות מקצועית

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.בהתאם לסכומים המירביים בתוספת הרביעית בתקנות הגמול

9שנתית14:00 00.507516/08/20סייברוואןהכשרה משתתף

אישור מינויו של שלמה שלו לדירקטור חיצוני ראשון בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית נשוא . 9

, (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית)בהתאם לקבוע בתקנות החברות , דוח זה

לרבות קביעת סכום הגמול השנתי וסכום גמול ההשתתפות בהתאם לסכומים , ואישור תנאי כהונתו בהתאם לתקנות הגמול, 2005-ו"תשס

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.המירביים בתוספת הרביעית בתקנות הגמול

1ח התייעצות"אג14:30 0.935116/08/20עד-סי אל.פי.אסהכשרה משתתף

. דיון בסוגיית הפרת שטר הנאמנות על ידי החברה והסעדים שעומדים לזכויות מחזיקי אגרות החוב לרבות העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי .1. 

בדבר , ד גיא גיסין"עו, כ הנאמן"דיווח ועדכון של הנאמן וב .3. או נכסיה/דיון בהצעות החברה ביחס למימוש חברת אלעד קנדה ריאליט אינק ו .2

דיון בנושאים נוספים שיועלו  .4.  ועד ליום כינוס האסיפה20/8/6ח האחרונה שהתקיימה ביום "בפעולות שבוצעו החל ממועד אסיפת מחזיקי האג

√לאדיון.או מחזיקי אגרות החוב/י הנאמן ו"ע

1ח התייעצות"אג14:30 0.154416/08/20עד-סי אל.פי.אסהכשרה משתתף

דיון בסוגיית הפרת שטר הנאמנות על ידי החברה והסעדים שעומדים לזכויות מחזיקי אגרות החוב לרבות העמדת אגרות החוב לפירעון  .1. . 

, ד גיא גיסין"עו, כ הנאמן"דיווח ועדכון של הנאמן וב .3. או נכסיה/דיון בהצעות החברה ביחס למימוש חברת אלעד קנדה ריאליט אינק ו .2. מיידי

דיון בנושאים נוספים  .4.  ועד ליום כינוס האסיפה20/8/6ח האחרונה שהתקיימה ביום "בדבר בפעולות שבוצעו החל ממועד אסיפת מחזיקי האג

√לאדיון.או מחזיקי אגרות החוב/י הנאמן ו"שיועלו ע

1ח התייעצות"אג14:30 1.243316/08/20אלעד גרופ יואסהכשרה משתתף

. דיון בסוגיית הפרת שטר הנאמנות על ידי החברה והסעדים שעומדים לזכויות מחזיקי אגרות החוב לרבות העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי .1. 

בדבר , ד גיא גיסין"עו, כ הנאמן"דיווח ועדכון של הנאמן וב .3. או נכסיה/דיון בהצעות החברה ביחס למימוש חברת אלעד קנדה ריאליט אינק ו .2

דיון בנושאים נוספים שיועלו  .4.  ועד ליום כינוס האסיפה20/8/6ח האחרונה שהתקיימה ביום "בפעולות שבוצעו החל ממועד אסיפת מחזיקי האג

√לאדיוןדיון.או מחזיקי אגרות החוב/י הנאמן ו"ע

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.שנים (3)עדכון מדיניות התגמול של החברה ואישורה לתקופה בת שלוש . 11שנתית12:00 3134960.061217/08/20חמתהכשרה משתתף

2שנתית12:00 3134960.061217/08/20חמתהכשרה משתתף

, ר דירקטוריון פעיל של החברה"בהסכם שירותי ניהול בתוקף תפקידו כיו, בעל השליטה בחברה, אישור חידוש ההתקשרות עם מר יואב גולן. 2

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.ללא שינוי ביחס לתנאי כהונתו הנוכחיים

√לארוב רגילעברבעדבעד.אישור מינויו מחדש של מר יואב גולן כדירקטור בחברה. 33שנתית12:00 3134960.061217/08/20חמתהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.אישור מינויו מחדש של מר ניר גולן כדירקטור בחברה. 44שנתית12:00 3134960.061217/08/20חמתהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.אישור מינויו מחדש של מר דוד סיטן כדירקטור בלתי תלוי בחברה. 55שנתית12:00 3134960.061217/08/20חמתהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.רואי חשבון–  (Deloitte)' משרד בריטמן אלמגור זהר ושות, מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה. 66שנתית12:00 3134960.061217/08/20חמתהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2019- ו2018דיון בדיווחים התקופתיים של החברה לשנים . 77שנתית12:00 3134960.061217/08/20חמתהכשרה משתתף

בעדללא המלצהלאשר לתקן את שטר הנאמנות בהתאם להצעת החברה לתיקון שטר הנאמנות. 11ח ללא התכנסות"אג14:00 0.935117/08/20עד-אספיסי אלהכשרה משתתף

רוב מיוחד )עבר 

√לארוב מיוחד(ללא פירוט

√לאמבוטלתבעדפירעון מיידי של יתרת הערך הנקוב שבמחזור. 22ח ללא התכנסות"אג14:00 0.935117/08/20עד-אספיסי אלהכשרה משתתף

בעדללא המלצהלאשר לתקן את שטר הנאמנות בהתאם להצעת החברה לתיקון שטר הנאמנות. 1. 1ח ללא התכנסות"אג14:00 0.154417/08/20עד-אספיסי אלהכשרה משתתף

רוב מיוחד )עבר 

√לארוב מיוחד(ללא פירוט

√לאמבוטלתבעדפירעון מיידי של יתרת הערך הנקוב שבמחזור. 22ח ללא התכנסות"אג14:00 0.154417/08/20עד-אספיסי אלהכשרה משתתף

√לאדיוןדיוןדיון.31.12.2019 וליום 31.12.2018דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 1שנתית15:00 2322160.649317/08/20צמח המרמןהכשרה משתתף

בעדבעד.כרואה החשבון המבקר של החברה (BDO)מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט . 22שנתית15:00 2322160.649317/08/20צמח המרמןהכשרה משתתף

רוב מיוחד )עבר 

√לארוב מיוחד(ללא פירוט

√לארוב רגילעברנגדנגד.מינוי מחדש של מר אבי בן אברהם כדירקטור בחברה. 33שנתית15:00 2322160.649317/08/20צמח המרמןהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגדנגד.מינוי מחדש של מר חיים פייגלין כדירקטור בחרה. 44שנתית15:00 2322160.649317/08/20צמח המרמןהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגדנגד.מינוי מחדש של מר רן בן אברהם כדירקטור בחברה. 55שנתית15:00 2322160.649317/08/20צמח המרמןהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגדנגד.פ כדירקטור בחברה"מינוי מחדש של מר אברהם חרל. 66שנתית15:00 2322160.649317/08/20צמח המרמןהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגדנגד.מתיה גרינהולץ כדירקטורית בחברה' מינוי מחדש של הגב. 77שנתית15:00 2322160.649317/08/20צמח המרמןהכשרה משתתף

√לאדיוןדיוןדיון.2019 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום , ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה"דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו1שנתית15:00 1159620.613717/08/20גיפי גלובלהכשרה משתתף

2שנתית15:00 1159620.613717/08/20גיפי גלובלהכשרה משתתף

, לתקופה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה, כרואה החשבון המבקר של החברה, רואי חשבון, למנות מחדש את קוסט פורר גבאי את קסירר. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

√לארוב רגילעברבעדבעד.ך כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות בחברה"לאשר את מינויו מחדש של מר אהוד בן ש. 33שנתית15:00 1159620.613717/08/20גיפי גלובלהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.לאשר את מינויה מחדש של גברת ורד מיכלס כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה. 44שנתית15:00 1159620.613717/08/20גיפי גלובלהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.לאשר את מינויו מחדש של מר ירון רווח כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה. 55שנתית15:00 1159620.613717/08/20גיפי גלובלהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.לאשר את מינויה מחדש של גברת דנה כספי כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה. 66שנתית15:00 1159620.613717/08/20גיפי גלובלהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.לאשר את מינויה מחדש של גברת רגינה אונגר כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה. 77שנתית15:00 1159620.613717/08/20גיפי גלובלהכשרה משתתף

√לאדיוןדיוןדיון2018 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 1שנתית ומיוחדת17:00 35479720.194217/08/20אלקטרההכשרה משתתף

2שנתית ומיוחדת17:00 35479720.194217/08/20אלקטרההכשרה משתתף

כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה , קוסט פורר גבאי את קסירר, למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה. 2

וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת בהתאם , הכללית השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברבעדבעדלהיקף השירותים שינתנו על ידו

√לארוב רגילעברבעדבעדבאותם תנאי כהונה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, למנות מחדש את מר מיכאל זלקינד. 33שנתית ומיוחדת17:00 35479720.194217/08/20אלקטרההכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדבאותם תנאי כהונה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, למנות מחדש את מר דניאל זלקינד. 44שנתית ומיוחדת17:00 35479720.194217/08/20אלקטרההכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדבאותם תנאי כהונה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, אירית שטרן' למנות מחדש את גב. 55שנתית ומיוחדת17:00 35479720.194217/08/20אלקטרההכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדלתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, למנות מחדש את מר אבי ישראלי. 66שנתית ומיוחדת17:00 35479720.194217/08/20אלקטרההכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברנגדנגד2020 בדצמבר 1שתחילתה ביום , שנים (3)לתקופת כהונה בת שלוש , למנות את מאיר סרברניק כדירקטור חיצוני בחברה. 77שנתית ומיוחדת17:00 35479720.194217/08/20אלקטרההכשרה משתתף

8שנתית ומיוחדת17:00 35479720.194217/08/20אלקטרההכשרה משתתף

, 2020 ביולי 6לתקופה של שלוש שנים החל מיום , לאשר ולאשרר הענקת כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים שהינם בעלי השליטה בחברה. 8

√לארוב מיוחדעברבעדבעדכמפורט בדוח הזימון

1שנתית ומיוחדת17:00 36514687011.77617/08/20המשביר הכשרה משתתף

 1בתוקף החל מיום , ועדכון תנאיו, ל וכדירקטור בחברה"המכהן כמנכ, בעל השליטה בחברה, אישור הארכת הסכם העסקתו של מר רמי שביט. 1

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.(כולל) 2023 באוגוסט 16היינו עד יום ,  ועד לתום שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית2020בינואר 

2שנתית ומיוחדת17:00 36514687011.77617/08/20המשביר הכשרה משתתף

 ועד לתום שלוש שנים 2020 במאי 14בתוקף החל מיום ,בנו של בעל השליטה בחברה מר רמי שביט, אישור תנאי העסקה של מר סער שביט. 2

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.(כולל) 2023 באוגוסט 16היינו עד יום , ממועד האסיפה

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה. 33שנתית ומיוחדת17:00 36514687011.77617/08/20המשביר הכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה. 44שנתית ומיוחדת17:00 36514687011.77617/08/20המשביר הכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדדבורה יצחקי' של גב, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה, מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת. 55שנתית ומיוחדת17:00 36514687011.77617/08/20המשביר הכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדשל מר רמי שביט, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה, מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת. 66שנתית ומיוחדת17:00 36514687011.77617/08/20המשביר הכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדקרן ברנע' של גב, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה, מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת. 77שנתית ומיוחדת17:00 36514687011.77617/08/20המשביר הכשרה משתתף

√לאדיוןדיוןדיון.2019 בדצמבר 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום . 88שנתית ומיוחדת17:00 36514687011.77617/08/20המשביר הכשרה משתתף

√לאדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 11ח"אג10:15 9032880.410118/08/20צורהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד(למעט הנמנעים, הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה)החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 22ח"אג10:15 9032880.410118/08/20צורהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעד'ר איל גבע ומשרד עורכי דין מטרי מאירי ושות"אישור תקציב למפקח לצורך התקשרות עם עורך הדין ד. 11יחידת השתתפות מיוחדת16:00 120433390.068118/08/20דלק קידוחים יהשהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעדר זאב הולנדר"אישור תקציב למפקח לצורך התקשרות עם עורך הדין ד. 22יחידת השתתפות מיוחדת16:00 120433390.068118/08/20דלק קידוחים יהשהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעד למדיניות התגמול בנוגע לביטוח דירקטורים ונושאי משרה13.1תיקון סעיף . 33יחידת השתתפות מיוחדת16:00 120433390.068118/08/20דלק קידוחים יהשהכשרה משתתף

1ח"אג14:00 74065.9419/08/20רכבת ישראלהכשרה משתתף

לזימון המצורף ובנוגע לתיקון המוצע ' נספח א- בנוסח המצורף כ,  דיווח על ידי החברה בנוגע לתיקון המוצע לשטרי הנאמנות לאגרות החוב1.1

 דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעת החברה לתיקון שטרי 1.2. (המשקף את התיקונים לשטרי הנאמנות)להסכם השעבוד 

√לאדיוןדיוןדיון.או מחזיקי אגרות החוב/י הנאמן ו" דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע1.3. הנאמנות והסכם השעבוד

1ח התייעצות"אג14:00 5093519/08/20רכבת ישראלהכשרה משתתף

לזימון המצורף ובנוגע לתיקון המוצע ' נספח א- בנוסח המצורף כ,  דיווח על ידי החברה בנוגע לתיקון המוצע לשטרי הנאמנות לאגרות החוב1.1

 דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעת החברה לתיקון שטרי 1.2. (המשקף את התיקונים לשטרי הנאמנות)להסכם השעבוד 

√לאדיוןדיוןדיון.או מחזיקי אגרות החוב/י הנאמן ו" דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע1.3. הנאמנות והסכם השעבוד

1שנתית15:00 4058130.137619/08/20איתמר מדיקלהכשרה משתתף

1 .To Reelect Dr. Giora Yaron to serve as a member of the Board of the Company until the next annual general meeting of 

the Company,effective immediately.לארוב רגילעברבעדבעד√



2שנתית15:00 4058130.137619/08/20איתמר מדיקלהכשרה משתתף

2 .To reelect Mr. Ilan Biran to serve as a member of the Board of the Company until the next annual general meeting of the 

Company,effective immediately.לארוב רגילעברבעדבעד√

3שנתית15:00 4058130.137619/08/20איתמר מדיקלהכשרה משתתף

3 .To reelect Mr. Jonathan Kolber to serve as a member of the Board of the Company until the next annual general meeting 

of the Company, effective immediately.לארוב רגילעברבעדבעד√

4שנתית15:00 4058130.137619/08/20איתמר מדיקלהכשרה משתתף

4 .To reelect Mr. Sami Totah to serve as a member of the Board of the Company until the next annual general meeting of 

the Company, effective immediately.לארוב רגילעברבעדבעד√

5שנתית15:00 4058130.137619/08/20איתמר מדיקלהכשרה משתתף

5 .To reelect Mr. Christopher M. Cleary to serve as a member of the Board of the Company until the next annual general 

meeting of the Company, effective. לארוב רגילעברבעדבעד√

6שנתית15:00 4058130.137619/08/20איתמר מדיקלהכשרה משתתף

6 .To approve the proposed modifications of the cash compensation payable to non-employee directors, as described in 

Item 2 of the Company's Proxy Statement for the 2020 Annual General Meeting.לארוב רגילעברבעדבעד√

7שנתית15:00 4058130.137619/08/20איתמר מדיקלהכשרה משתתף

7 .To approve the proposed modification to our President and Chief Executive Officer’s bonus plan, as described in Item 3 of 

the Company's Proxy Statement for the 2020 Annual General Meeting.בעדבעד

רוב מיוחד )עבר 

√לארוב מיוחד(ללא פירוט

8שנתית15:00 4058130.137619/08/20איתמר מדיקלהכשרה משתתף

8 .To approve the reappointment of KPMG as independent auditors of the Company for the year ending December 31 ,

2020 and until immediately following the next annual general meeting of shareholders be, and it hereby is, approved, and 

that the Board of Directors be, and it hereby is, authorized to delegate to the Audit Committee of the Board the authority to 

fix the remuneration of said independent auditors in accordance with the volume and nature of their services.לארוב רגילעברבעדבעד√

√לאר.לדיוןדיוןדיוןCONSIDERATION OF THE ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS. 99שנתית15:00 4058130.137619/08/20איתמר מדיקלהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 11ח"אג10:00 231673.90.002320/08/20פנינסולההכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד(למעט הנמנעים, הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה)החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 22ח"אג10:00 231673.90.002320/08/20פנינסולההכשרה משתתף

√לאדיוןדיון.2019 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 1בוטלה15:00 00.743420/08/20אלמוגים החזקותהכשרה משתתף

2בוטלה15:00 00.743420/08/20אלמוגים החזקותהכשרה משתתף

כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד כינוס , רואי חשבון, (EY)חידוש כהונתו של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר . 2

 לדוח זימון 1.2כמפורט בסעיף . האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו בהתאם להמלצת ועדת מאזן

√לארוב רגילבעדבעד.האסיפה

√לארוב רגילבעדבעד. לדוח זימון האסיפה1.3כמפורט בסעיף . עד לתום האסיפה השנתית הבאה, מר מריו זוזל, מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה. 33בוטלה15:00 00.743420/08/20אלמוגים החזקותהכשרה משתתף

√לארוב רגילבעדבעד. לדוח זימון האסיפה1.3כמפורט בסעיף . עד לתום האסיפה השנתית הבאה, מר עמי בר משיח, מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה. 44בוטלה15:00 00.743420/08/20אלמוגים החזקותהכשרה משתתף

5בוטלה15:00 00.743420/08/20אלמוגים החזקותהכשרה משתתף

 לדוח 1.3כמפורט בסעיף . עד לתום האסיפה השנתית הבאה, אסתר לניר' גב, מינוי מחדש של הדירקטורית הבלתי תלויה המכהנת בחברה. 5

√לארוב רגילבעדבעד.זימון האסיפה

√לארוב רגילנגדנגד. לדוח זימון האסיפה1.3כמפורט בסעיף . עד לתום האסיפה השנתית הבאה, מר שי זוזל, מינוי הדירקטור המכהן בחברה. 66בוטלה15:00 00.743420/08/20אלמוגים החזקותהכשרה משתתף

√לארוב רגילהורד מסדר היוםמבוטלת. לדוח זימון האסיפה1.3כמפורט בסעיף . עד לתום האסיפה השנתית הבאה, נוי בר משיח' גב, מינוי הדירקטורית המכהנת בחברה. 77בוטלה15:00 00.743420/08/20אלמוגים החזקותהכשרה משתתף

8בוטלה15:00 00.743420/08/20אלמוגים החזקותהכשרה משתתף

, שהינו קרוב של בעל שליטה בחברה, מר שי זוזל , אישור התקשרות החברה בהסכם למתן כתב שיפוי בנוסח הקיים בחברה לדירקטור המכהן. 8

√לארוב מיוחדנגדנגד. לדוח זימון האסיפה1.4כמפורט בסעיף . שנים מהמועד בו הפכה לחברה ציבורית (5)בתוקף עד לתום חמש 

9בוטלה15:00 00.743420/08/20אלמוגים החזקותהכשרה משתתף

שהינו קרוב של בעל שליטה , מר שי זוזל , אישור התקשרות החברה בהסכם למתן פטור מאחריות בנוסח הקיים בחברה לדירקטור המכהן. . 9

√לארוב מיוחדנגדנגד. לדוח זימון האסיפה1.5כמפורט בסעיף . שנים מהמועד בו הפכה לחברה ציבורית (5)בתוקף עד לתום חמש , בחברה

√לאר.לדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 11ח"אג10:00 111244.20.079623/08/20מישוריםהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד(למעט הנמנעים, הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה)החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 22ח"אג10:00 111244.20.079623/08/20מישוריםהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגדנגד.לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, מר יורם דויטש, ר הדירקטוריון"לאשר את חידוש מינויו של יו. 11מיוחדת12:00 483440.104623/08/20רובוגרופהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, מר גילאי דולב, לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור. 22מיוחדת12:00 483440.104623/08/20רובוגרופהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, מר עידו ירושלמי, לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור. 33מיוחדת12:00 483440.104623/08/20רובוגרופהכשרה משתתף

4מיוחדת12:00 483440.104623/08/20רובוגרופהכשרה משתתף

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של , מר ערן בן עזר, לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור הבלתי תלוי. 4

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

5מיוחדת12:00 483440.104623/08/20רובוגרופהכשרה משתתף

לתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של , כרואה החשבון המבקר של החברה', לאשר את חידוש מינויו של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות. 5

√לארוב רגילעברבעדבעד.בעלי המניות של החברה

√לאדיוןדיוןדיון.31.12.2019ח הדירקטוריון של החברה ליום "דיון בדוחות הכספיים ובדו. 66מיוחדת12:00 483440.104623/08/20רובוגרופהכשרה משתתף

7מיוחדת12:00 483440.104623/08/20רובוגרופהכשרה משתתף

הנמנה על בעלי ,  מניות רגילות בחברה למר יורם דויטש10,000-הניתנות למימוש ל,  אופציות לא רשומות למסחר10,000לאשר הקצאת . 7

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות, ללא תמורה, השליטה בחברה

8מיוחדת12:00 483440.104623/08/20רובוגרופהכשרה משתתף

הנמנית על בעלי , אורית דויטש'  מניות רגילות בחברה לגב10,000- הניתנות למימוש ל,  אופציות לא רשומות למסחר10,000לאשר הקצאת . 8

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות, ללא תמורה, השליטה בחברה

9מיוחדת12:00 483440.104623/08/20רובוגרופהכשרה משתתף

הנמנה על בעלי ,  מניות רגילות בחברה למר עידו ירושלמי10,000-הניתנות למימוש ל,  אופציות לא רשומות למסחר10,000לאשר הקצאת . 9

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות, ללא תמורה, השליטה בחברה

1ח התייעצות"אג14:00 24/08/20אלעד גרופ יואסהכשרה משתתף

דיון בסוגיית הפרת שטר הנאמנות על ידי החברה והסעדים שעומדים לזכויות  .2. ''דיון בהצעת החברה לתיקון שטר הנאמנות של סדרה א .1. 

בדבר פעולות שבוצעו החל , ד גיא גיסין"עו, כ הנאמן"דיווח ועדכון של הנאמן וב .3. מחזיקי אגרות החוב לרבות העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי

או מחזיקי /י הנאמן ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו ע .4.  ועד ליום כינוס האסיפה20/8/16ח האחרונה שהתקיימה ביום "ממועד אסיפת מחזיקי האג

√לאדיוןדיוןדיוןאגרות החוב

1מיוחדת15:00 74214400.000725/08/20דלק קבוצההכשרה משתתף

רות דהן ' הגב. החל ממועד אישור האסיפה הכללית, שנים (3)רות דהן פורטנוי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש ' מינוי גב. 1

בהתאם לסכומים המרביים לדירקטור חיצוני , כפי שתהא מעת לעת, פורטנוי תהא זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לדרגת החברה

וכן תהא זכאית , 2000-ס"התש (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)מומחה המופיעים בתוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות 

√לארוב מיוחדעברבעדבעדשיפוי וכיסוי ביטוחי כמקובל לדירקטורים בחברה, לפטור

√לארוב מיוחדעברבעדבעד לדוח זימון האסיפה הכללית של החברה1.2.2כמפורט בסעיף ,  למדיניות התגמול הנוכחית של החברה11.1אישור תיקון של סעיף . 22מיוחדת15:00 74214400.000725/08/20דלק קבוצההכשרה משתתף

1ח ללא התכנסות"אג16:00 74102.70.523825/08/20רכבת ישראלהכשרה משתתף

לאשר לתקן את שטר הנאמנות בהתאם להצעת החברה המצורפת לכתב ההצבעה או כל עדכון שיפורסם להצעת החברה כאמור עד למועד . 1

לאשר לתקן את שטר הנאמנות בהתאם להצעת החברה המצורפת לכתב ההצבעה או כל עדכון שיפורסם להצעת : נעילת ההצבעה נוסח ההחלטה

כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו מסמיכים ומורים מחזיקי אגרות החוב לנאמן . ("תיקון שטר הנאמנות")החברה כאמור עד למועד נעילת ההצבעה 

 באופן המאמץ את תיקון שטר הנאמנות או כל 2015 במרץ 10לחתום על התיקון לשטר הנאמנות וכן לחתום על תיקון להסכם השעבוד מיום 

לכתב ' ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א. (ככל שתתקבל)מסמך אחר הדרוש לשם הוצאתה לפועל של החלטה זו 

√לארוב מיוחדעברבעדל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ, להלן' יראו את האמור בנספח א, ולעניין זה, ההצבעה המצורף

1ח"אג16:00 508851.979125/08/20רכבת ישראלהכשרה משתתף

לאשר לתקן את שטר הנאמנות בהתאם להצעת החברה המצורפת לכתב ההצבעה או כל עדכון שיפורסם להצעת החברה כאמור עד למועד . 1

לאשר לתקן את שטר הנאמנות בהתאם להצעת החברה המצורפת לכתב ההצבעה או כל עדכון שיפורסם להצעת : נעילת ההצבעה נוסח ההחלטה

כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו מסמיכים ומורים מחזיקי אגרות החוב לנאמן . ("תיקון שטר הנאמנות")החברה כאמור עד למועד נעילת ההצבעה 

 באופן המאמץ את תיקון שטר הנאמנות או כל 2015 במרץ 10לחתום על התיקון לשטר הנאמנות וכן לחתום על תיקון להסכם השעבוד מיום 

לכתב ' ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א. (ככל שתתקבל)מסמך אחר הדרוש לשם הוצאתה לפועל של החלטה זו 

√לארוב מיוחדעברבעדל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ, להלן' יראו את האמור בנספח א, ולעניין זה, ההצבעה המצורף

√לאדיוןדיוןדיון2019דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 1שנתית18:00 1142800.370525/08/20יעקובי קבוצההכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו. 22שנתית18:00 1142800.370525/08/20יעקובי קבוצההכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.כדירקטור בדירקטוריון החברה, ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בה"יו, מינוי מחדש של מר פיני יעקובי. 33שנתית18:00 1142800.370525/08/20יעקובי קבוצההכשרה משתתף

4שנתית18:00 1142800.370525/08/20יעקובי קבוצההכשרה משתתף

כדירקטור בדירקטוריון , ל החברה ומבעלי השליטה בה"מנכ, מינוי מחדהינו בעל ההשכלה והניסיון הדרושים לתפקידש של מר אמיר יעקובי. 4

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד.כדירקטורית בדירקטוריון החברה, רינה יעקובי' מינוי מחדש של גב. 55שנתית18:00 1142800.370525/08/20יעקובי קבוצההכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.כדירקטור בדירקטוריון החברה, מינוי מחדש של מר גדעון אלטמן. 66שנתית18:00 1142800.370525/08/20יעקובי קבוצההכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה, אורית סתו' מינוי מחדש של גב. 77שנתית18:00 1142800.370525/08/20יעקובי קבוצההכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדאורית סתו המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה' מתן כתב שיפוי לגב. 88שנתית18:00 1142800.370525/08/20יעקובי קבוצההכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגדנגדאורית סתו המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה' מתן כתב פטור לגב. 99שנתית18:00 1142800.370525/08/20יעקובי קבוצההכשרה משתתף

1שנתית14:00 2669330.227926/08/20רני ציםהכשרה משתתף

ח " ש0.01בנות ,  מניות רגילות500,000,000הגדלת ההון הרשום של החברה כך שלאחר הגדלת ההון יעמוד הונה הרשום של החברה על . 1

√לארוב רגילעברבעדבעדולתקן את מסמכי ההתאגדות של החברה בהתאם, ערך נקוב כל אחת



1מיוחדת10:00 561354680.009427/08/20אייאפאפהכשרה משתתף

1 .To approve the issuance of shares of IFF common stock to the stockholders of Nutrition and Biosciences, Inc. in the 

Merger pursuant to the terms of the Merger Agreement (the “Share Issuance”).לארוב רגילעברבעדבעד√

2מיוחדת10:00 561354680.009427/08/20אייאפאפהכשרה משתתף

2 .To approve the adjournment of the Special Meeting, if necessary or appropriate, to solicit additional proxies if there are not 

sufficient votes at the time of the Special Meeting to approve the Share Issuance.לארוב רגילעברבעדבעד√

√לאר.לדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 11ח"אג10:15 2046240.118727/08/20אלעד קנדההכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד(למעט הנמנעים, הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה)החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 22ח"אג10:15 2046240.118727/08/20אלעד קנדההכשרה משתתף

1שנתית ומיוחדת11:00 24023040.001227/08/20סנוהכשרה משתתף

 ועד לאסיפה השנתית הבאה וכן הסמכת הדירקטוריון לקבוע 2020אישור הארכת מינויו של משרד רואה החשבון המבקר ואישור שכרו לשנת . 1

√לארוב רגילעברבעדבעדאת שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים שניתנו וינתנו לחברה

√לאר.לדיוןדיוןדיון2019 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום , הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון2שנתית ומיוחדת11:00 24023040.001227/08/20סנוהכשרה משתתף

3שנתית ומיוחדת11:00 24023040.001227/08/20סנוהכשרה משתתף

לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה , מבעלי השליטה בחברה, מר אלכסנדר לנדסברג, הארכת מינויו של הדירקטור המכהן בחברה. 3

' לפרטים נוספים אודות מר לנדסברג והצהרה בדבר כשירותו לכהן כדירקטור ראה בנספח המצורף לזימון וכן בפרק ד. הכללית השנתית הבאה

√לארוב רגילעברבעדבעד.( 2020-01-023362אסמכתא ) 2020,  במרץ19 אשר פורסם בתאריך 2019 בדצמבר 31לדוח התקופתי של החברה ליום 

4שנתית ומיוחדת11:00 24023040.001227/08/20סנוהכשרה משתתף

לפרטים . לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, מר יצחק זינגר, הארכת מינויו של הדירקטור המכהן בחברה. 4

 31לדוח התקופתי של החברה ליום ' נוספים אודות מר זינגר והצהרה בדבר כשירותו לכהן כדירקטור ראה בנספח המצורף לזימון וכן בפרק ד

√לארוב רגילעברבעדבעד.( 2020-01-023362אסמכתא ) 2020,  במרץ19 אשר פורסם בתאריך 2019בדצמבר 

5שנתית ומיוחדת11:00 24023040.001227/08/20סנוהכשרה משתתף

לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית , ניב אחיטוב כדירקטור בלתי תלוי' פרופ, הארכת מינויו של הדירקטור המכהן בחברה. 5

לדוח ' אחיטוב והצהרה בדבר כשירותו לכהן כדירקטור ראה בנספח המצורף לזימון וכן בפרק ד' לפרטים נוספים אודות פרופ. השנתית הבאה

√לארוב רגילעברבעדבעד.( 2020-01-023362אסמכתא ) 2020,  במרץ19 אשר פורסם בתאריך 2019 בדצמבר 31התקופתי של החברה ליום 

6שנתית ומיוחדת11:00 24023040.001227/08/20סנוהכשרה משתתף

לפרטים . לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, צביה גרוס' גב, הארכת מינויה של הדירקטורית המכהנת בחברה. 6

לדוח התקופתי של החברה ' גרוס והצהרה בדבר כשירותה לכהן כדירקטורית ראה בנספח המצורף לדיווח המיידי וכן בפרק ד' נוספים אודות גב

√לארוב רגילעברבעדבעד.( 2020-01-023362אסמכתא ) 2020,  במרץ19 אשר פורסם בתאריך 2019 בדצמבר 31ליום 

7שנתית ומיוחדת11:00 24023040.001227/08/20סנוהכשרה משתתף

לתקופה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית , ר הדירקטוריון של החברה"יו, אישור הארכת תנאי כהונתו והעסקתו של מר יצחק זינגר. 7

√לארוב רגילעברבעדבעד. לזימון המצורף1.4לפרטים נוספים אודות תנאי כהונתו ראה סעיף . הבאה של החברה

8שנתית ומיוחדת11:00 24023040.001227/08/20סנוהכשרה משתתף

מוצע לאשר . ר הדירקטוריון פעיל"מבעלי השליטה בחברה אשר מכהן כסגן יו, אישור הארכת תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלכסנדר לנדסברג. 8

לפרטים נוספים ראה . 1.9.16 שנים החל מיום 3מחדש את תנאי כהונתו של מר לנדסברג ללא שינוי מתנאי כהונתו הנוכחיים לתקופה נוספת בת 

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. לזימון המצורף1.5סעיף 

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. לזימון המצורף1.6תיקון תקנון החברה כמפורט בסעיף . 99שנתית ומיוחדת11:00 24023040.001227/08/20סנוהכשרה משתתף

10שנתית ומיוחדת11:00 24023040.001227/08/20סנוהכשרה משתתף

אישור נוסח כתב שיפוי מעודכן והענקתו לדירקטורים ולנושאי משרה מקרב בעלי השליטה בחברה או קרוביהם לתקופה נוספת של שלוש . 10

 ואשר הינו בתנאים דומים לכתבי השיפוי שניתנו ליתר נושאי המשרה והדירקטורים בחברה שאינם מקרב בעלי 2020שנים החל מחודש ספטמבר 

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. לדוח המצורף1.7לפרטים נוספים אודות כתב השיפוי ראה סעיף . השליטה

11שנתית ומיוחדת11:00 24023040.001227/08/20סנוהכשרה משתתף

אישור נוסח כתב שיפוי מעודכן והענקתו לדירקטורים ולנושאי משרה אשר אינם נמנים על בעלי השליטה בחברה או קרוביהם לתקופה נוספת . 11

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח המצורף1.7לפרטים נוספים אודות כתב השיפוי ראה סעיף . 2020של שלוש שנים החל מחודש ספטמבר 

√לארוב רגילעברבעדבעד לזימון המצורף1.8לפרטים נוספים ראה סעיף . אישור עסקת מסגרת להתקשרויות בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה. 1212שנתית ומיוחדת11:00 24023040.001227/08/20סנוהכשרה משתתף

1מיוחדת14:30 29210020.109727/08/20אנרגיקסהכשרה משתתף

 15.7.2020-14.7.2021לאשר לחברה לשלם עבור חלקה ברכישת ביטוח מטריה לדירקטורים ונושאי משרה בקבוצת אלוני חץ לתקופה שבין . 1

√לארוב רגילעברבעדבעד( לדוח המיידי1'החלטה א).  דולר298,798מתוך סך כולל של 

2מיוחדת14:30 29210020.109727/08/20אנרגיקסהכשרה משתתף

י החברה במסגרת פוליסת ביטוח "בכפוף לכך שהפרמיה לפוליסות ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה הנוספות שתירכשנה בשנים הבאות ע. 2

בה אושרה ) בדבר זימון האסיפה הכללית 27.3.18לדוח המיידי מיום  (ד)1.5.1ק "והן במסגרת ס (ג)1.5.1ק "הן במסגרת ס)מטריה לקבוצה 

תקבע במסגרת משא ומתן בין הקבוצה לחברות , "(2018החלטת אסיפת מאי  )"(2018-01-030193: אסמכתא' מס, המסגרת לביטוח המטריה

הרי שהתקרות לעניין גובה הפרמיה שנקבעו , ושעלותה לא תהיה מהותית לחברה אותה עת, (שאינם צדדים קשורים)הביטוח ומבטחי המשנה 

√לארוב רגילעברבעדבעד( לדוח המיידי2'החלטה א).  לא תחולנה ביחס לפוליסות ביטוח אלה2018בהחלטת אסיפת מאי 

1ח נדחית"אג15:00 323753.40.569327/08/20ש-אינטרנט זהבהכשרה משתתף

הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו ]החלטה מיוחדת  – 15.12.2020עד ליום  ('סדרה ד)דחיית מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב . 1

לדחות את מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב  [למעט הנמנעים, ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה (2/3)רוב של שני שלישים 

המועד הקובע ידחה : למועדים הבאים, (3.9.2020ואשר המועד הקובע בגינם קבוע ליום ) 15.9.2020של החברה אשר קבועים ליום  ('סדרה ד)

ולעניין ,  לזימון 9 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 1ההחלטה בסעיף . 15.12.2020מועד התשלום ידחה ליום . 3.12.2020ליום 

√לארוב מיוחדעברבעד.ל"כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ,  לזימון9זה יראו את האמור בסעיף 

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. לדוח הזימון2.1כמפורט בסעיף ,  שנים3ורדה טריואקס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת ' מינוי הגב. 11מיוחדת09:30 12559750.213630/08/20קרסו מוטורסהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח הזימון2.2כמפורט בסעיף , ורדה טריואקס' מתן התחייבות לשיפוי לגב. 22מיוחדת09:30 12559750.213630/08/20קרסו מוטורסהכשרה משתתף

3מיוחדת09:30 12559750.213630/08/20קרסו מוטורסהכשרה משתתף

כל . נ.ח ע" ש0.001 מניות רגילות בנות 150,000,000-מחולק ל, ח" ש150,000-ח ל" ש50,000-אישור הגדלת הונה הרשום של החברה ב. 3

√לארוב רגילעברבעדבעד לדוח הזימון2.3כמפורט בסעיף ,  לתקנון החברה בהתאמה6ותיקון סעיף , אחת

√לאר.לדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 11ח"אג10:15 284711.80.276331/08/20הפניקסהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד(למעט הנמנעים, הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה)החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 22ח"אג10:15 284711.80.276331/08/20הפניקסהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיון2019 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 1שנתית14:00 6782640.398631/08/20מהדריןהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמר אלחנדרו אלשטיין-שאינם דירקטורים חיצוניים, אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של החברה. 22שנתית14:00 6782640.398631/08/20מהדריןהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמר אלחנדרו לארוסה-שאינם דירקטורים חיצוניים, אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של החברה. 33שנתית14:00 6782640.398631/08/20מהדריןהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמר נסטור דן-שאינם דירקטורים חיצוניים, אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של החברה. 44שנתית14:00 6782640.398631/08/20מהדריןהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמר אהרון קאופמן-שאינם דירקטורים חיצוניים, אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של החברה. 55שנתית14:00 6782640.398631/08/20מהדריןהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד2019אישור מינויו של משרד רואה החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכר רואי החשבון המבקרים של החברה בגין שנת . 66שנתית14:00 6782640.398631/08/20מהדריןהכשרה משתתף

1שנתית15:00 52320210.492931/08/20פז נפטהכשרה משתתף

מינוי מר אריק שור כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית . 1

√לארוב רגילעברבעדבעד.ב"בדוח הזימון המצ (א) 3.1.1כאמור בסעיף , 2023השנתית של החברה שתתקיים בשנת 

2שנתית15:00 52320210.492931/08/20פז נפטהכשרה משתתף

מינוי מר נדב שחר כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית . 2

√לארוב רגיללא עברנגדנגד.ב"בדוח הזימון המצ (ב) 3.1.1כאמור בסעיף , 2023של החברה שתתקיים בשנת 

3שנתית15:00 52320210.492931/08/20פז נפטהכשרה משתתף

רויטל אבירם כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה ' מינוי גב. 3

√לארוב רגילעברבעדבעד.ב"בדוח הזימון המצ (א) 3.2.1כאמור בסעיף , 2023הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 

4שנתית15:00 52320210.492931/08/20פז נפטהכשרה משתתף

רגינה אונגר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית ' מינוי גב. 4

√לארוב רגיללא עברנגדנגד.ב"בדוח הזימון המצ (ב) 3.2.1כאמור בסעיף , 2023השנתית של החברה שתתקיים בשנת 

5שנתית15:00 52320210.492931/08/20פז נפטהכשרה משתתף

מינוי מר מנחם ברנר כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית . 5

√לארוב רגילעברנגדנגד.ב"בדוח הזימון המצ (א) 3.3.1כאמור בסעיף , 2023השנתית של החברה שתתקיים בשנת 

6שנתית15:00 52320210.492931/08/20פז נפטהכשרה משתתף

מינוי מר פאר נדיר כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית . 6

√לארוב רגיללא עברבעדבעד.ב"בדוח הזימון המצ (ב) 3.3.1כאמור בסעיף , 2023של החברה שתתקיים בשנת 

7שנתית15:00 52320210.492931/08/20פז נפטהכשרה משתתף

מינוי מר יואב שלוש כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של . 7

√לארוב רגיללא עברבעדבעד.ב"בדוח הזימון המצ (א) 3.4.1כאמור בסעיף , 2023החברה שתתקיים בשנת 

8שנתית15:00 52320210.492931/08/20פז נפטהכשרה משתתף

מינוי מר הראל לוקר כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של . 8

√לארוב רגילעברבעדבעד.לעיל (ב) 3.4.1כאמור בסעיף , 2023החברה שתתקיים בשנת 

√לארוב רגילעברבעדבעד.ב" בדוח הזימון המצ3.5הענקת כתבי פטור מאחריות לנושאי משרה ודירקטורים בחברה המכהנים או שיכהנו מעת לעת בחברה כאמור בסעיף . 99שנתית15:00 52320210.492931/08/20פז נפטהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.ב" בדוח הזימון המצ3.6כאמור בסעיף , ל החברה המכהן או שיכהן מעת לעת"הענקת כתב פטור מאחריות למנכ. 1010שנתית15:00 52320210.492931/08/20פז נפטהכשרה משתתף

11שנתית15:00 52320210.492931/08/20פז נפטהכשרה משתתף

 ועד לכינוס האסיפה 2020כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת '  סומך חייקין ושותKPMGאישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון . 11

 בדוח הזימון 3.7בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו כאמור בסעיף , והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד.ב"המצ

√לאר.לדיוןדיוןדיון2019דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת . 1212שנתית15:00 52320210.492931/08/20פז נפטהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2019 בדצמבר 31דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום . 1313שנתית15:00 52320210.492931/08/20פז נפטהכשרה משתתף

14:00 29496450.278202/09/20רציו יהשהכשרה משתתף

יחידת השתתפות שנתית 

1ומיוחדת

-2020: אסמכתא) 24.3.2020 שפורסם ביום 31.12.2019של השותפות לשנה שנסתיימה ביום  (לרבות הדוחות הכספיים)דיון בדוח התקופתי . 1

√לאר.לדיוןדיוןדיון(01-025438

14:00 29496450.278202/09/20רציו יהשהכשרה משתתף

יחידת השתתפות שנתית 

2ומיוחדת

כרואי החשבון המבקרים של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית , רואי חשבון, למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן. 2

√לארוב רגילעברבעדבעדולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרם, הבאה של השותפות



14:00 29496450.278202/09/20רציו יהשהכשרה משתתף

יחידת השתתפות שנתית 

3ומיוחדת

לאשר את הגדלת הון השותפות לרבות לצורך ביצוע חלוקה בדרך של זכויות של כתבי אופציה חדשים הניתנים למימוש ליחידות השתתפות . 3

או הצעה /או הצעה לא אחידה ו/או בדרך של זכויות ו/בדרך של הנפקה לציבור ו, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי לבצע גיוסי הון נוספים

באמצעות פרסום דוחות הצעת מדף בהתאם לתשקיף , פי הדין במועד הרלוונטי-או בכל דרך אחרת לפיה ניתן יהיה לגייס הון על/לציבור מסוים ו

או /בדרך של הנפקה ו, יעשו בין בגיוס אחד ובין במספר גיוסים, הגדלת הון השותפות וביצוע גיוסי הון. 14.2.2020המדף של השותפות מיום 

או בכל דרך אחרת /או הצעה לציבור מסוים ו/או הצעה לא אחידה ו/או בדרך של זכויות ו/אשר יוצעו לציבור ו, הנפקות של ניירות ערך של השותפות

באמצעות פרסום דוחות הצעת מדף בהתאם לתשקיף המדף של השותפות מיום , פי הדין במועד הרלוונטי-לפיה ניתן יהיה לגייס הון על

. ידי דירקטוריון השותף הכללי-יקבעו על, פי תשקיף המדף וכל דוח הצעת מדף כאמור-מבנה ההנפקות וסכום התמורה שתגויס על. 14.2.2020

לרבות קבלת אישור , ולכל דין, ות הצעת מדף/להחלטה סופית של דירקטוריון השותף הכללי ולפרסום דוח, בין היתר, ביצוע גיוס ההון יהיה כפוף

√לארוב מיוחדעברבעדבעדרשות המי

14:00 29496450.278202/09/20רציו יהשהכשרה משתתף

יחידת השתתפות שנתית 

4ומיוחדת

 לדוח זימון 2.4כמפורט בסעיף ,  למדיניות התגמול הנוכחית בנושא רכישת פוליסות לביטוח דירקטורים ונושאי משרה8.4לאשר תיקון של סעיף . 4

√לארוב מיוחדעברבעדבעדלדוח זימון האסיפה' האסיפה ובהתאם לנוסח המצורף כנספח א

√לאדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 11ח נדחית"אג10:00 229943.10.505203/09/20ביגהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד(למעט הנמנעים, הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה)החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 22ח נדחית"אג10:00 229943.10.505203/09/20ביגהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעד2020 בספטמבר 11החל מיום , לאשר את מינויו של גדעון שור כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים. 11מיוחדת14:00 58372141.041603/09/20שופרסלהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד לדוח הזימון1.1כמפורט בסעיף , מתן התחייבות לשיפוי למר אברהם צובל. 11מיוחדת15:00 9819850.064703/09/20ישראל קנדההכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגדנגד לדוח הזימון1.2כמפורט בסעיף , מתן כתב פטור למר אברהם צובל. 22מיוחדת15:00 9819850.064703/09/20ישראל קנדההכשרה משתתף

1ח נדחית"אג16:00 1.243303/09/20אלעד גרופ יואסהכשרה משתתף

לאלעד גרופ ולאלעד קנדה ולהודיע כי לאור קיומן של עילות העמדה לפירעון (" ,ECO"(לאלעד גרופ אופריישנס אינק , לפנות בכתב לחברה. 1

זכויות ההצבעה ,  להסכם השעבוד3.4- ו2.4 לשטר הנאמנות וכן לסעיפים 1.6 לנספח 5.10-  ו3.4.10בהתאם לסעיפים , מיידי של אגרות החוב

√לאעברבעד.מוקנות לנאמן אגרות החוב, והזכות לדיבידנד

√לארוב רגילעברבעדבעדעד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, בחירה על ידי האסיפה הכללית של מר גיל שרון לדירקטור רגיל בדירקטוריון החברה. 11מיוחדת11:00 73451300.17906/09/20בזקהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעדצ"אישור מינוי מחדש של מר זאב וורמברנד כדח. 22מיוחדת11:00 73451300.17906/09/20בזקהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדאישור מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור לדירקטור רגיל. 33מיוחדת11:00 73451300.17906/09/20בזקהכשרה משתתף

1ח התייעצות"אג16:01 342134.206/09/20ספנסר אקוויטיהכשרה משתתף

קבלת סקירה מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקיה של החברה ודיון בבקשת החברה לתיקון אמות המידה הפיננסיות הכלולות בשטר הנאמנות .1

מצורף , לשם הנוחות בלבד. לזימון' טיוטת תיקון שטר הנאמנות מצורפת כנספח א. כנגד הקדמת תשלום ופדיון מוקדם חלקי של אגרות החוב

כאשר השינויים המסומנים הם של , עם נוסח התיקון לשטר, 2014 בנובמבר 20נוסח משולב של שטר הנאמנות מיום ' לזימון ומסומן כנספח ב

הנוסחים המחייבים הינם שטר הנאמנות . הנוסח המשולב נערך מטעמי נוחות בלבד. ("הנוסח המשולב: "להלן)העדכונים הנכללים בתיקון לשטר 

בהתאם מובהר כי בכל מקרה של סתירה בין הנוסח המשולב לבין שטר הנאמנות או התיקון . בלבד, כפי שייחתם ויפורסם לציבור, והתיקון לשטר

√לאדיון.או מחזיקי אגרות החוב/י הנאמן ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו ע. 1.2. לפי העניין, יגבר שטר הנאמנות או התיקון לשטר, לשטר

√לארוב מיוחדעברבעדלאשר לתקן את שטר הנאמנות בהתאם להצעת החברה. 11ח ללא התכנסות"אג23:00 0.935107/09/20עד-אספיסי אלהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדלאשר לתקן את שטר הנאמנות בהתאם להצעת החברה. . 11ח ללא התכנסות"אג23:00 0.154407/09/20עד-אספיסי אלהכשרה משתתף

√לארוב רגילדיוןדיוןדיון.31.12.2019דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 1שנתית14:00 79817040.613808/09/20אלוני חץהכשרה משתתף

2שנתית14:00 79817040.613808/09/20אלוני חץהכשרה משתתף

כרואה חשבון מבקר לחברה ממועד אסיפה כללית זו , (רואה החשבון הקיים של החברה)' מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.2019ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה. 33שנתית14:00 79817040.613808/09/20אלוני חץהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה. 44שנתית14:00 79817040.613808/09/20אלוני חץהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדאדוה שרביט כדירקטור בחברה' מינוי מחדש של גב. 55שנתית14:00 79817040.613808/09/20אלוני חץהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדגתית גוברמן כדירקטור בחברה' מינוי מחדש של גב. 66שנתית14:00 79817040.613808/09/20אלוני חץהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר עמוס ידלין כדירקטור בחברה. 77שנתית14:00 79817040.613808/09/20אלוני חץהכשרה משתתף

√לארוב רגילהורד מסדר היוםמבוטלת. וכן שינויים ניסוחיים2018-ח"תשע, תיקון תקנון ההתאגדות של החברה לצורך התאמתו לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. 88שנתית14:00 79817040.613808/09/20אלוני חץהכשרה משתתף

9שנתית14:00 79817040.613808/09/20אלוני חץהכשרה משתתף

מוצע לאשר כי - במסגרת הסדר ביטוחי לדירקטורים ונושאי משרה , כפי שיכהנו מעת לעת, אישור פרמיית הכיסוי הביטוחי לדירקטורים בחברה. 9

יקס אנרגיות 'מ ואנרג"אמות השקעות בע, אך לא רק, לרבות)התשלום עבור רכישת ביטוח מטריה לדירקטורים ונושאי משרה בקבוצת אלוני חץ 

√לארוב רגילעברבעדבעד. דולר298,798 יהיה בסך של 15.7.2020-14.7.2021לתקופה  (מ"מתחדשות בע

10שנתית14:00 79817040.613808/09/20אלוני חץהכשרה משתתף

לאשר כי - במסגרת הסדר ביטוחי לדירקטורים ונושאי משרה , כפי שיכהנו מעת לעת, אישור פרמיית הכיסוי הביטוחי לדירקטורים בחברה. 10

י "ע, 30.6.2024המסתיימות ביום , בכפוף לכך שהפרמיה לפוליסות ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה הנוספות שתירכשנה בשנים הבאות

לדוח הזימון אשר זימן את  (ד)1.1.1ק "והן במסגרת ס (ג)1.1.1ק "הן במסגרת ס)החברה במסגרת פוליסת ביטוח מטריה לקבוצת אלוני חץ 

תקבע במסגרת , ((2018-01-056649: אסמכתא' מס)בה אושרה המסגרת לביטוח המטריה , 2018 ביולי 12האסיפה הכללית שהתקיימה ביום 

הרי שהתקרות ; ושעלותה לא תהיה מהותית לחברה אותה עת, (שאינם צדדים קשורים)משא ומתן בין החברה לחברות ביטוח ומבטחי משנה 

√לארוב רגילעברבעדבעד. לא תחולנה ביחס לפוליסות ביטוח אלה2018 ביולי 12לעניין גובה הפרמיה שנקבעו בהחלטת האסיפה הכללית מיום 

1ח התייעצות"אג13:30 09/09/20אלעד גרופ יואסהכשרה משתתף

/ ובכלל זאת הצעה לזימונה של אסיפת מחזיקים לשם דחיית ,  לפירעון מלא של אגרות2020.9.4דיון בקשר עם מתווה הצעת החברה מיום . 1

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2020.9.3ביטול החלטת מחזיקי אגרות החוב מיום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.או מחזיקי אגרות החוב/י הנאמן ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו ע. 22ח התייעצות"אג13:30 09/09/20אלעד גרופ יואסהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעדל השותף הכללי"אישור תנאי הכהונה והעסקה של מר אריאל יוצר כמנכ. 11יחידת השתתפות מיוחדת14:00 40152080.392709/09/20ישראמקו יהשהכשרה משתתף

2יחידת השתתפות מיוחדת14:00 40152080.392709/09/20ישראמקו יהשהכשרה משתתף

או בעלי /אישור התקשרות השותפות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי לרבות השותף הכללי ו. 2

√לארוב מיוחדעברבעדבעדל השותף הכללי"או מנכ/השליטה בשותף הכללי ו

√לארוב מיוחדעברבעדבעד(עסקת מסגרת)או חידוש פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי /אישור הארכה ו. 33יחידת השתתפות מיוחדת14:00 40152080.392709/09/20ישראמקו יהשהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדבעדבעד למדיניות התגמול9.2.5תיקון סעיף . 44יחידת השתתפות מיוחדת14:00 40152080.392709/09/20ישראמקו יהשהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעד למדיניות התגמול13.2תיקון סעיף . 55יחידת השתתפות מיוחדת14:00 40152080.392709/09/20ישראמקו יהשהכשרה משתתף

√לאדיוןדיוןדיון2019הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 1שנתית14:00 5729220.198209/09/20רבלהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, למנות מחדש את מר שמואל וולודינגר כדירקטור בחברה. 22שנתית14:00 5729220.198209/09/20רבלהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, למנות מחדש את מר עידו שביט כדירקטור בחברה. 33שנתית14:00 5729220.198209/09/20רבלהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, למנות מחדש את מר דוד בן לולו כדירקטור בחברה. 44שנתית14:00 5729220.198209/09/20רבלהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, למנות מחדש את מר דורון שטיגר כדירקטור בחברה. 55שנתית14:00 5729220.198209/09/20רבלהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, למנות מחדש את מר משה ארמן כדירקטור בחברה. 66שנתית14:00 5729220.198209/09/20רבלהכשרה משתתף

7שנתית14:00 5729220.198209/09/20רבלהכשרה משתתף

כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום , רואי חשבון'  ברייטמן אלמגור זוהר ושותDeloitteלמנות מחדש את משרד רואי החשבון . 7

√לארוב רגילעברבעדבעד.ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

8שנתית14:00 5729220.198209/09/20רבלהכשרה משתתף

למשך שלוש שנים ממועד אישורה של , לדוח זימון האסיפה' ב כנספח ב"לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה בנוסח המצ. 8

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.(ככל שתיקבע בהוראות חוק החברות, או תקופה ארוכה יותר)האסיפה הכללית 

√לאדיוןדיוןדיון.2019דיון בדוח הדירקטוריון ובדוח הכספי של החברה לשנת 1שנתית14:00 00.975109/09/20אלטשולר שחם גמלהכשרה משתתף

2שנתית14:00 00.975109/09/20אלטשולר שחם גמלהכשרה משתתף

החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח  (שאינו דירקטור חיצוני)ר הדירקטוריון "מינוי מחדש של מר רן שחם כיו. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.מיידי זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה

3שנתית14:00 00.975109/09/20אלטשולר שחם גמלהכשרה משתתף

החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח  (שאינה דירקטורית חיצונית)דפנה בסה כדירקטורית ' מינוי מחדש של הגב. 3

√לארוב רגילעברבעדבעד.מיידי זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה

4שנתית14:00 00.975109/09/20אלטשולר שחם גמלהכשרה משתתף

החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי  (שאינו דירקטור חיצוני)מינוי מחדש של מר ראובן אלקס כדירקטור . 4

√לארוב רגילעברבעדבעד.זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה

5שנתית14:00 00.975109/09/20אלטשולר שחם גמלהכשרה משתתף

החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה  (שאינו דירקטור חיצוני)מינוי מחדש של מר תומר כהן כדירקטור . 5

√לארוב רגילעברבעדבעד.ועד לתום האסיפה השנתית הבאה

6שנתית14:00 00.975109/09/20אלטשולר שחם גמלהכשרה משתתף

החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה ועד  (שאינו דירקטור חיצוני)מינוי מחדש של מר ארל צין כדירקטור . 6

√לארוב רגילעברבעדבעד.לתום האסיפה השנתית הבאה

1מיוחדת15:00 2209580.640309/09/20גלובל כנפייםהכשרה משתתף

לשלוש , בעלת השליטה בחברה, ("כנפיים")מ "הארכת התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול בין החברה לבין כנפיים אחזקות בע. 1

√לארוב מיוחדעברבעדבעד1.11.2020שנים נוספות החל מיום 

√לארוב מיוחדעברבעדבעדאישור עדכונים למדיניות התגמול של החברה. 22מיוחדת15:00 2209580.640309/09/20גלובל כנפייםהכשרה משתתף

1שנתית13:00 370926990.556910/09/20לאומיהכשרה משתתף

 לדוח המיידי 1.1ראו סעיף , לפרטים נוספים. 2019 בדצמבר 31ח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום "דיון בדוחות הכספיים ובדו. 1

√לאר.לדיוןדיוןדיון.("דוח הזימון: "להלן)בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית המצורף לטופס זה 



2שנתית13:00 370926990.556910/09/20לאומיהכשרה משתתף

, ח מבקרים משותפים של הבנק"כרו (Deloitte)' וברייטמן אלמגור זהר ושות (KPMG)למנות מחדש את משרדי רואי החשבון סומך חייקין . 2

לתקופה שתחל ממועד אישור האסיפה הכללית השנתית הנוכחית ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק ולהסמיך את דירקטוריון 

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח הזימון1.2ראו סעיף , לפרטים נוספים בקשר עם מינוי מחדש של משרדי רואי החשבון. הבנק לקבוע את שכרם

3שנתית13:00 370926990.556910/09/20לאומיהכשרה משתתף

או אי , החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים,  שנים3לתקופה של , דירקטור אחר"למנות את מר אבי בזורה כדירקטור במעמד . 3

לגביו יתקבל אישור המפקח על הבנקים או אי התנגדותו " דירקטור אחר"ככל שמר בזורה יהיה המועמד לכהונה כדירקטור במעמד . התנגדותו

 לדוח 2.1.10כמפורט בסעיף , אזי תחילת כהונתו תהא החל ממועד קבלת האישור או אי התנגדותו של המפקח על הבנקים, במועד המוקדם יותר

בבנק שיקבל שני את אישור המפקח על הבנקים או אי " דירקטור אחר"ככל שמר בזורה יהיה המועמד לכהונה כדירקטור במעמד ; הזימון

, 2020 באוקטובר 30- אזי תחילת כהונתו תהא במועד קבלת אישורו או אי התנגדותו של המפקח על הבנקים כאמור אך לא לפני ה, התנגדותו

יחיא ייבחר לכהונה נוספת בדירקטוריון הבנק על ידי ' ר סאמר חאג"אלא אם ד)יחיא ' ר סאמר חאג"לאחר תום תקופת כהונתו השנייה של ד

 לדוח 2.1.10כמפורט בסעיף , (שאז תחל כהונתו של מר בזורה במועד קבלת אישור או אי התנגדות המפקח על הבנקים כאמור, האסיפה הכללית

 (2)(א)ד11דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף )" דירקטור אחר"דירקטורים במעמד  (2)באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שני . הזימון

√לארוב רגילעברבעדבעדדי: "להלן )(1941לפקודת הבנקאות 

4שנתית13:00 370926990.556910/09/20לאומיהכשרה משתתף

החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים או אי ,  שנים3לתקופה של , "דירקטור אחר"יפעת ביטון כדירקטורית במעמד ' למנות את פרופ. 4

לגביו יתקבל אישור המפקח על הבנקים או אי התנגדותו " דירקטור אחר"ביטון תהיה המועמד לכהונה כדירקטור במעמד ' ככל שפרופ. התנגדותו

 לדוח 2.1.10כמפורט בסעיף , אזי תחילת כהונתה תהא החל ממועד קבלת האישור או אי התנגדותו של המפקח על הבנקים, במועד המוקדם יותר

בבנק שיקבל שני את אישור המפקח על הבנקים או אי " דירקטור אחר"ביטון תהיה המועמד לכהונה כדירקטור במעמד ' ככל שפרופ; הזימון

, 2020 באוקטובר 30- אזי תחילת כהונתה תהא במועד קבלת אישורו או אי התנגדותו של המפקח על הבנקים כאמור אך לא לפני ה, התנגדותו

יחיא ייבחר לכהונה נוספת בדירקטוריון הבנק על ידי ' ר סאמר חאג"אלא אם ד)יחיא ' ר סאמר חאג"לאחר תום תקופת כהונתו השנייה של ד

 2.1.10כמפורט בסעיף , (ביטון במועד קבלת אישור או אי התנגדות המפקח על הבנקים כאמור' שאז תחל כהונתה של פרופ, האסיפה הכללית

מתוך המועמדים אשר , לתקופה של שלוש שנים" דירקטור אחר"דירקטורים במעמד  (2)באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שני . לדוח הזימון

√לארוב רגיללא עברנגדנגדהוצעו על ידי הוועדה למינוי די

5שנתית13:00 370926990.556910/09/20לאומיהכשרה משתתף

או , החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים,  שנים3לתקופה של , "דירקטור אחר"יחיא כדירקטור במעמד ' ר סאמר חאג"למנות את ד. 5

באסיפה כללית זו .  לדוח הזימון2.1.10כמפורט בסעיף , (לאחר תום תקופת כהונתו השנייה) 2020 באוקטובר 30ולא לפני יום , אי התנגדותו

מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי , לתקופה של שלוש שנים" דירקטור אחר"דירקטורים במעמד  (2)עומדים לבחירה שני 

 ומועמד 2020 באוקטובר 29דירקטור מכהן שיסיים תקופת כהונה שנייה ביום , יחיא' ר סאמר חאג"ד. יחיא' ר סאמר חאג"וביניהם ד, דירקטורים

ראו סעיפים , לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק. 22.7.2019ר דירקטוריון הבנק החל מיום "מכהן כיו, לבחירה מחדש

√לארוב רגילעברבעדבעד.ב"וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ, ח הזימון" לדו2.1- ו1.3

6שנתית13:00 370926990.556910/09/20לאומיהכשרה משתתף

החל ובכפוף ,  שנים3לתקופה של , 301' דורית סלינגר כדירקטורית חיצונית בהתאם לקבוע בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' למנות את גב. 6

לאחר תום תקופת כהונתה השלישית והאחרונה של , 2020 בנובמבר 22- אך לא לפני ה, או אי התנגדותו, לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים

בהתאם , לדירקטוריון הבנק (1)באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור חיצוני אחד .  לדוח הזימון2.1.10ציפורה סמט כמפורט בסעיף ' הגב

מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי , לתקופה של שלוש שנים ("דירקטור חיצוני: "להלן) 301' לקבוע בהוראת ניהול בנקאי תקין מס

וכן , ח הזימון" לדו2.1- ו1.4ראו סעיפים , לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק. דורית סלינגר' וביניהם הגב, דירקטורים

√לארוב רגיללא עברבעדבעד.ב"ההצהרה וקורות החיים של המועמדת המצ

7שנתית13:00 370926990.556910/09/20לאומיהכשרה משתתף

החל ובכפוף ,  שנים3לתקופה של , 301' שטרן כדירקטור חיצוני בהתאם לקבוע בהוראת ניהול בנקאי תקין מס (צבי)ידידיה ' למנות את פרופ. 7

לאחר תום תקופת כהונתה השלישית והאחרונה של , 2020 בנובמבר 22- אך לא לפני ה, או אי התנגדותו, לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים

לתקופה של , לדירקטוריון הבנק (1)באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור חיצוני אחד .  לדוח הזימון2.1.10כמפורט בסעיף , ציפורה סמט' הגב

שטרן כיהן  (צבי)ידידיה ' פרופ. שטרן (צבי)ידידיה ' וביניהם פרופ, מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים, שלוש שנים

. 29.10.2018 ועד ליום 30.10.2012החל מיום ,  כהונות2במשך , 301' כדירקטור חיצוני בבנק בהתאם לקבוע בהוראת ניהול בנקאי תקין מס

וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד , ח הזימון" לדו2.1- ו1.4ראו סעיפים , לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק

√לארוב רגילעברבעדבעד.ב"המצ

√לארוב רגילעברבעדבעדTo approve the reelection of Mr. David Kostman as a director. 11שנתית15:00 308955120.087810/09/20נייסהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדTo approve the reelection of Mr. Rimon Ben-Shaoul as a director. 22שנתית15:00 308955120.087810/09/20נייסהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדTo approve the reelection of Mr. Yehoshua (Shuki) Ehrlich as a director. 33שנתית15:00 308955120.087810/09/20נייסהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדTo approve the reelection of Mr. Leo Apotheker as a director. 44שנתית15:00 308955120.087810/09/20נייסהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדTo approve the reelection of Mr. Joseph (Joe) Cowan as a director. 55שנתית15:00 308955120.087810/09/20נייסהכשרה משתתף

בעדבעדTo approve and ratify current D&amp;O insurance and terms for future D&amp;O Insurance. 66שנתית15:00 308955120.087810/09/20נייסהכשרה משתתף

רוב מיוחד )עבר 

√לארוב מיוחד(ללא פירוט

בעדבעדTo approve the extension of the CEO Bonus Plan. 77שנתית15:00 308955120.087810/09/20נייסהכשרה משתתף

רוב מיוחד )עבר 

√לארוב מיוחד(ללא פירוט

√לארוב רגילעברבעדבעדTo re-appoint the Company’s independent auditors and to authorize the Board to set their remuneration. 88שנתית15:00 308955120.087810/09/20נייסהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיוןThe consideration of the annual financial statements. 99שנתית15:00 308955120.087810/09/20נייסהכשרה משתתף

1יחידת השתתפות מיוחדת09:00 01.683813/09/20טק-מילניום פודהכשרה משתתף

החל ממועד אישור , לאשר את מינויו של מר עמית מוזס כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים. 1

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.האסיפה הכללית

2יחידת השתתפות מיוחדת09:00 01.683813/09/20טק-מילניום פודהכשרה משתתף

החל ממועד אישור , לאשר את מינויו של אורי אשד כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים. 2

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.האסיפה הכללית

1שנתית11:00 58656100.077913/09/20בתי זיקוקהכשרה משתתף

בקשר עם התביעה לפינוי וסילוק יד אשר הגישה החברה כנגד , ("ב"חכ")מ "לאשר את הסכם הגישור בין החברה לבין חברת חיפה כימיקלים בע. 1

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.ב"חכ

1מיוחדת15:00 9220931.2413/09/20אפריקה מגוריםהכשרה משתתף

 לאשר את מדיניות התגמול של נושאי המשרה 1999-ט"התשנ,  לחוק החברות20אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון . 1

לדוח זימון '  לדוח זימון האסיפה וכמפורט במסמך מדיניות התגמול המעודכנת המצורף כנספח א2אשר עיקריה מפורטים בסעיף , בחברה

בשינויים ,  לחוק החברות276יחולו הוראות סעיף , על מי שיש לו עניין אישי בנושא.  לדוח זימון האסיפה2והכל כמפורט בסעיף , האסיפה

אם יש לו עניין אישי באישור , או על גבי כתב ההצבעה, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, המחויבים

מי שלא סימן . משקיע מוסדי; נושא משרה בכירה; בעל עניין אישי; בעל שליטה בחברה: על בעל מניה לציין האם הוא. ההחלטה אם לאו

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין/קיומה

2מיוחדת15:00 9220931.2413/09/20אפריקה מגוריםהכשרה משתתף

נושא משרה ובעל שליטה בחברה בכפוף לאישורה של מדיניות התגמול , אישור הענקת התחייבות למתן כתב שיפוי למר יעקב לוקסנבורג. 2

לאשר מתן התחייבות מראש לשיפוי והענקת כתב התחייבות לשיפוי מאת ,  לעיל1כאמור בסעיף , אשר על סדר יומה של האסיפה, המעודכנת

 לדוח זימון האסיפה ובהתאם לתנאי השיפוי 3והכל כמפורט בסעיף , בעל שליטה בחברה ודירקטור בחברה, החברה למר יעקב לוקסנבורג

 לחוק 276יחולו הוראות סעיף , על מי שיש לו עניין אישי בנושא. לדוח זימון האסיפה' המפורטים בכתב השיפוי לאירועים המצורף כנספח ב

אם יש לו , או על גבי כתב ההצבעה, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, בשינויים המחויבים, החברות

מי . משקיע מוסדי; נושא משרה בכירה; בעל עניין אישי; בעל שליטה בחברה: על בעל מניה לציין האם הוא. עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין/שלא סימן קיומה

3מיוחדת15:00 9220931.2413/09/20אפריקה מגוריםהכשרה משתתף

אשר על סדר יומה , ר דירקטוריון החברה בכפוף לאישורה של מדיניות התגמול המעודכנת"כסגן יו, אישור תנאי הכהונה של מר אריאל שפיר. 3

 ("ר הדירקטוריון"סגן יו: "להלן)ר דירקטוריון החברה "כסגן יו, לאשר את תנאי הכהונה של מר אריאל שפיר,  לעיל1כאמור בסעיף , של האסיפה

מענק שנתי ותנאים , (מ כדין"בתוספת מע)ח " ש45,000וזאת בתמורה חודשית בסך של ,  שעות חודשיות70בהיקף של , 23.7.2020החל מיום 

, בשינויים המחויבים,  לחוק החברות276יחולו הוראות סעיף , על מי שיש לו עניין אישי בנושא.  לדוח זימון האסיפה4והכל כמפורט בסעיף , נלווים

אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה , או על גבי כתב ההצבעה, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה

העדרה של /מי שלא סימן קיומה. משקיע מוסדי; נושא משרה בכירה; בעל עניין אישי; בעל שליטה בחברה: על בעל מניה לציין האם הוא. אם לאו

√לארוב רגילעברבעדבעד.זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין

4מיוחדת15:00 9220931.2413/09/20אפריקה מגוריםהכשרה משתתף

אשר על סדר יומה של , ל החברה בכפוף לאישורה של מדיניות התגמול המעודכנת"מנכ, אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר מיכאל קליין. 4

בהיקף של , 1.6.2020החל מיום , ל החברה"לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מר מיכאל קליין בתפקיד מנכ,  לעיל1כאמור בסעיף , האסיפה

והכל , מענק שנתי ותנאים נלווים, ל החברה"ל החברה בתפקידו הקודם בחברה כמשנה למנכ"משרה מלאה בשכר זהה לשכר אשר שולם למנכ

לפיו על בעל , בשינויים המחויבים,  לחוק החברות276יחולו הוראות סעיף , על מי שיש לו עניין אישי בנושא.  לדוח זימון האסיפה5כמפורט בסעיף 

על . אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו, או על גבי כתב ההצבעה, מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה

העדרה של זיקה כאמור /מי שלא סימן קיומה. משקיע מוסדי; נושא משרה בכירה; בעל עניין אישי; בעל שליטה בחברה: בעל מניה לציין האם הוא

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין



5מיוחדת15:00 9220931.2413/09/20אפריקה מגוריםהכשרה משתתף

: להלן)ל החברה היוצא "מנכ, ל החברה היוצא לאשר תשלום מענק פרישה למר אורן הוד"מנכ, אישור תשלום מענק פרישה למר אורן הוד. 5

 6והכל כמפורט בסעיף , ל היוצא" משכורות לפי המשכורת האחרונה ששולמה למנכ3- סך השווה ל, ח" ש300,000בסך של  ("ל היוצא"המנכ"

לפיו על בעל מניה המשתתף , בשינויים המחויבים,  לחוק החברות276יחולו הוראות סעיף , על מי שיש לו עניין אישי בנושא. לדוח זימון האסיפה

על בעל מניה לציין . אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו, או על גבי כתב ההצבעה, בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה

העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את /מי שלא סימן קיומה. משקיע מוסדי; נושא משרה בכירה; בעל עניין אישי; בעל שליטה בחברה: האם הוא

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.מהותה לא תבוא הצבעתו במניין

6מיוחדת15:00 9220931.2413/09/20אפריקה מגוריםהכשרה משתתף

ע ורישום מקרקעין לאשר את התקשרותה של "מ בהסכם למתן שירותים על ידי אגף התב"אישור התקשרות עם אפריקה ישראל להשקעות בע. 6

בהסכם לפיו בתוקף החל מיום , בעלת השליטה בחברה, שהינה בעקיפין, ("אפריקה השקעות: "להלן)מ "החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע

לדוח ' בנוסח המצורף כנספח ג, ע ורישום מקרקעין" מעניקה ותעניק החברה לאפריקה השקעות שירותים על ידי אגף הכלכלה ואגף תב1.7.2020

בשינויים ,  לחוק החברות276יחולו הוראות סעיף , על מי שיש לו עניין אישי בנושא.  דוח זימון האסיפה7והכל כמפורט בסעיף , זימון האסיפה

אם יש לו עניין אישי באישור , או על גבי כתב ההצבעה, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, המחויבים

מי שלא סימן . משקיע מוסדי; נושא משרה בכירה; בעל עניין אישי; בעל שליטה בחברה: על בעל מניה לציין האם הוא. ההחלטה אם לאו

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין/קיומה

7מיוחדת15:00 9220931.2413/09/20אפריקה מגוריםהכשרה משתתף

מ "בהסכם לקבלת ומתן שירותים לאשר את התקשרותה של החברה עם דניה סיבוס בע, מ"אישור התקשרותה של החברה עם דניה סיבוס בע. 7

, ("הסכם השירותים עם דניה: "להלן)בהסכם חדש לקבלת שירותי ניהול והענקת שירותי שיווק , בעלת השליטה בחברה, ("דניה סיבוס: "להלן)

וזאת לאחר שאושר על ידי , 12.12.2017אשר יחליף את הסכם הניהול הקיים שנכנס לתוקפו ביום , לדוח זימון האסיפה'' בנוסח המצורף כנספח ד

או /בעצמה ו,  מעניקה ותעניק דניה סיבוס1.7.2020בתוקף החל מיום , בהתאם להסכם השירותים עם דניה. האסיפה הכללית של החברה

שירותי , לחברה ולחברות בת של החברה בארץ, לרבות נושאי משרה במי מהן, או באמצעות חברות בת שלה/באמצעות חברת האם שלה ו

והכל בתמורה , באשקלון" מחיר למשתכן"תעניק החברה לדניה סיבוס שירותי שיווק לפרויקט , מנגד. ושירותי חשבות שכר וכוח אדם, דירקטורים

לפיו , בשינויים המחויבים,  לחוק החברות276יחולו הוראות סעיף , על מי שיש לו עניין אישי בנושא.  לדוח זימון האסיפה8ובתנאים כמפורט בסעיף 

אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם , או על גבי כתב ההצבעה, על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה

√לארוב מיוחדעברבעדבעד:על בעל מניה לציין האם הוא. לאו

1יחידת השתתפות מיוחדת12:00 5311220.385815/09/20נאוויטס פטרוהכשרה משתתף

הנושא מובא להצגה . 2019 בדצמבר 31ח הדירקטוריון על מצב ענייני השותפות לשנה שנסתיימה ביום "חות הכספיים המבוקרים ובדו"דיון בדו. 1

√לאר.לדיוןדיוןדיון.ודיון בלבד ולא נדרשת החלטת מחזיקי יחידות ההשתתפות בגינו

2יחידת השתתפות מיוחדת12:00 5311220.385815/09/20נאוויטס פטרוהכשרה משתתף

מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים של השותפות לתקופה שעד תום האסיפה השנתית . 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.הבאה והסמכת דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרם

3יחידת השתתפות מיוחדת12:00 5311220.385815/09/20נאוויטס פטרוהכשרה משתתף

ואישור תנאי כהונתו והעסקתו , 2021במהלך שנת , Navitas Petroleum Holdings, LLCל חברת הבת "מינוי מר יונתן שטרנברג כמנכ. 3

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה2.3בהתאם למפורט בסעיף 

נגדנגד;To reelect Dr. Eyal Kishon as an outside director for an additional term of three years. 11שנתית14:00 16409220.016415/09/20אודיוקודסהכשרה משתתף

רוב מיוחד )עבר 

√לארוב מיוחד(ללא פירוט

√לארוב רגילעברנגדנגד;To reelect Mr. Joseph Tenne as a Class II director for an additional term of three years. 22שנתית14:00 16409220.016415/09/20אודיוקודסהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגדנגד;To adopt new Articles of Association and Memorandum of Association. 33שנתית14:00 16409220.016415/09/20אודיוקודסהכשרה משתתף

4שנתית14:00 16409220.016415/09/20אודיוקודסהכשרה משתתף

4 .To ratify the appointment of Kost, Forer, Gabbay & Kasierer, a member of Ernst & Young Global, as the independent 

auditors of the Company for the year ending December 31, 2020, and to authorize the Board of Directorsלארוב רגילעברבעדבעד√

1ח"אג23:00 14463.490.569315/09/20ש-אינטרנט זהבהכשרה משתתף

מ בנוסח כפי שפורסם ביום "של בי קומיוניקיישנס בע ('סדרה ג)קבלת עמדת המחזיקים בעד או נגד תיקון שטר הנאמנות של אגרות החוב . 1

מובהר כי הנאמן יביא לידיעת . ככל שיפורסם, וכל תיקון שיפורסם לו עד למועד נעילת ההצבעות (.(2020-10-090394: אסמכתא' מס) 9.9.2020

ולעניין זה יראו את ,  לזימון זה9 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 1הצעת ההחלטה שבסעיף . החברה את תוצאות ההצבעה במלואן

√לארוב מיוחדעברבעד.ל"כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ,  שלהלן9האמור בסעיף 

1מיוחדת15:00 6834132.085416/09/20נאויהכשרה משתתף

, לרבות תנאי כהונתו, מוצע לאשר את מינויו מחדש. לתקופת כהונה נוספת, אלטמן כדירקטור חיצוני בחברה (גידי)מינוי מחדש של מר גדעון . 1

שתחל מיד לאחר תום תקופת כהונתו , בת שלוש שנים, לתקופת כהונה שנייה, אלטמן המכהן כדירקטור חיצוני בחברה (גידי)של מר גדעון 

, ועדת תגמול, ועדת מאזן, ועדת ביקורת)ר ועדות הדירקטוריון של החברה "מר אלטמן מכהן גם כיו. 2020 באוקטובר 2החל מיום , הנוכחית קרי

מר אלטמן מסווג בחברה כדירקטור בעל . ר בועדות האמורות"ימשיך לכהן כיו, ובכפוף לאישור מינויו מחדש (ועדת אכיפה מנהלית וועדת האשראי

תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל )מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם להוראות תקנות החברות 

לחוק ( 2()1א)245ידי דירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף -מועמדותו של מר אלטמן מוצעת על. 2005-ו"התשס, (כשירות מקצועית

,  לחוק החברות241מר אלטמן חתם על הצהרה כי מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני בהתאם להוראות סעיף . החברות

ההצהרה האמורה מצורפת . ב לחוק החברות224בהתאם להוראות סעיף , וכן כי מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור בחברה

√לארוב מיוחדעברבעדבעדונ' לדוח הזימון כנספח א

2מיוחדת15:00 6834132.085416/09/20נאויהכשרה משתתף

בנוסח , מראש ובדיעבד, מוצע לאשר מתן התחייבות לשיפוי. (דירקטורית בלתי תלויה בחברה)קימא -מירב בר' מתן התחייבות לשיפוי לגב. 2

הזהה להתחייבות לשיפוי שניתנה לנושאי משרה בחברה לרבות אלו הנמנים על בעלי , קימא-מירב בר' לגב, לדוח הזימון' ב כנספח ב"המצ

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח הזימון2.2לפרטים נוספים ראה סעיף . השליטה וקרוביהם

3מיוחדת15:00 6834132.085416/09/20נאויהכשרה משתתף

בנוסח , קימא-מירב בר' מוצע לאשר מתן התחייבות לפטור לגב. (דירקטורית בלתי תלויה בחברה)קימא -מירב בר' מתן התחייבות לפטור לגב. 3

כי ההתחייבות לפטור הינה זהה להתחייבות לפטור שניתנה לנושאי משרה בחברה לרבות אלו הנמנים על , יודגש. לדוח הזימון' ב כנספח ג"המצ

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח הזימון2.3לפרטים נוספים ראה סעיף . בעלי השליטה וקרוביהם

4מיוחדת15:00 6834132.085416/09/20נאויהכשרה משתתף

בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה וכן בפוליסות ביטוח  (דירקטורית בלתי תלויה בחברה)קימא -מירב בר' הכללת גב. 4

בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה וכן בפוליסות עתידיות , קימא-מירב בר' מוצע לאשר את הכללתה של הגב. עתידיות

כי תנאי הביטוח זהים לאלו של כל נושאי המשרה והדירקטורים , יודגש. כמפורט במדיניות התגמול של החברה, ("פוליסות הביטוח: "ביחד להלן)

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח הזימון2.4לפרטים נוספים ראה סעיף . בחברה

1בוטלה16:00 345267.60.605516/09/20ספנסר אקוויטיהכשרה משתתף

ולהורות לנאמן לחתום על  ("תיקון שטר הנאמנות")לכתב ההצבעה ' לאשר את התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב בנוסח המצורף כנספח א. 1

ולעניין זה יראו את האמור ,  לזימון האסיפה9מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף . תיקון שטר הנאמנות

√לארוב מיוחדנגד.ל"כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ,  לזימון האסיפה9בסעיף 

1שנתית16:00 59442450.288416/09/20פתאל החזקותהכשרה משתתף

ח הדירקטוריון על מצב "חות הכספיים המבוקרים של החברה ואת דו"הכולל בין היתר את הדו, 2019ח התקופתי של החברה לשנת "דיון בדו. 1

√לאר.לדיוןדיוןדיון.המוגש לאסיפה הכללית, ענייני החברה

2שנתית16:00 59442450.288416/09/20פתאל החזקותהכשרה משתתף

ארנסט אנד יאנג כרואי , מוצע למנות מחדש את קוסט פורר גבאי את קסירר - (החלטה)מינוי רואי חשבון מבקרים וקבלת דיווח בדבר שכרם . 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.החשבון המבקרים של החברה

3שנתית16:00 59442450.288416/09/20פתאל החזקותהכשרה משתתף

מוצע למנות מחדש את מר דוד פתאל –  (החלטה)ל החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור "ר ומנכ"מינוי מחדש של מר דוד פתאל המכהן כיו. 3

√לארוב רגילעברנגדנגד.כדירקטור בדירקטוריון החברה (בעל השליטה בחברה)

4שנתית16:00 59442450.288416/09/20פתאל החזקותהכשרה משתתף

מוצע למנות מחדש את מר –  (החלטה)מינוי מחדש של מר הרצל שלם המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור . 4

√לארוב רגילעברבעדבעד.הרצל שלם כדירקטור בדירקטוריון החברה

5שנתית16:00 59442450.288416/09/20פתאל החזקותהכשרה משתתף

מוצע למנות מחדש את –  (החלטה)מינוי מחדש של מר שמשון הראל המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור . 5

√לארוב רגילעברבעדבעד.מר שמשון הראל כדירקטור בדירקטוריון החברה

6שנתית16:00 59442450.288416/09/20פתאל החזקותהכשרה משתתף

–  (החלטה)מינויו מחדש של מר אמיר חיאק המכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי . 6

√לארוב רגילעברבעדבעד.מוצע למנות מחדש את מר אמיר חיאק כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה

7שנתית16:00 59442450.288416/09/20פתאל החזקותהכשרה משתתף

מוצע למנות מחדש את מר –  (החלטה)מינויו מחדש של מר שחר עקה המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור . 7

√לארוב רגילעברנגדנגד.שחר עקה כדירקטור בדירקטוריון החברה

1שנתית11:00 57798460.001417/09/20טאוארהכשרה משתתף

1 .TO ELECT Mr. Amir Elstein to serve as members of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting 

of shareholders and until his respective successors is duly elected.לארוב רגילעברבעדבעד√

2שנתית11:00 57798460.001417/09/20טאוארהכשרה משתתף

2 .TO ELECT Mr. Russell Ellwanger to serve as members of the Board of Directors of the Company until the next annual 

meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected.לארוב רגילעברבעדבעד√

3שנתית11:00 57798460.001417/09/20טאוארהכשרה משתתף

3 .TO ELECT Mr. Kalman Kaufman to serve as members of the Board of Directors of the Company until the next annual 

meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected.לארוב רגילעברבעדבעד√

4שנתית11:00 57798460.001417/09/20טאוארהכשרה משתתף

4 .TO ELECT Mr. Alex Kornhauser to serve as members of the Board of Directors of the Company until the next annual 

meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected.לארוב רגילעברבעדבעד√

5שנתית11:00 57798460.001417/09/20טאוארהכשרה משתתף

5 .TO ELECT Ms. Dana Gross to serve as members of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting 

of shareholders and until her respective successors is duly elected.לארוב רגילעברבעדבעד√

6שנתית11:00 57798460.001417/09/20טאוארהכשרה משתתף

6 .TO ELECT Mr. Ilan Flato to serve as members of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of 

shareholders and until his respective successors is duly elected.לארוב רגילעברבעדבעד√

7שנתית11:00 57798460.001417/09/20טאוארהכשרה משתתף

7 .TO ELECT Mr. Rami Guzman to serve as members of the Board of Directors of the Company until the next annual 

meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected.לארוב רגילעברבעדבעד√



8שנתית11:00 57798460.001417/09/20טאוארהכשרה משתתף

8 .TO ELECT Mr. Yoav Chelouche to serve as members of the Board of Directors of the Company until the next annual 

meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected.לארוב רגילעברבעדבעד√

9שנתית11:00 57798460.001417/09/20טאוארהכשרה משתתף

9 .TO ELECT Ms. Iris Avner to serve as members of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of 

shareholders and until her respective successors is duly elected.לארוב רגילעברבעדבעד√

10שנתית11:00 57798460.001417/09/20טאוארהכשרה משתתף

10 .TO ELECT Ms. Michal Vakrat Wolkin to serve as members of the Board of Directors of the Company until the next 

annual meeting of shareholders and until her respective successors is duly elected.לארוב רגילעברבעדבעד√

11שנתית11:00 57798460.001417/09/20טאוארהכשרה משתתף

11 .TO ELECT Mr. Avi Hasson to serve as members of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting 

of shareholders and until his respective successors is duly elected.לארוב רגילעברבעדבעד√

12שנתית11:00 57798460.001417/09/20טאוארהכשרה משתתף

12 .TO APPOINT Mr. Amir Elstein as the Chairman of the Board of Directors to serve until the next annual meeting of 

shareholders and until his successor is duly appointed and approve the terms of his compensation in such capacity, as 

described in Proposal 2 of the Proxy Statement, in compliance with the Company’s Amended Compensation Policy.לארוב רגילעברבעדבעד√

בעדבעד.TO APPROVE the Amended Compensation Policy, in the form attached as Exhibit A to the Proxy Statement. 1313שנתית11:00 57798460.001417/09/20טאוארהכשרה משתתף

רוב מיוחד )עבר 

√לארוב מיוחד(ללא פירוט

14שנתית11:00 57798460.001417/09/20טאוארהכשרה משתתף

14 .TO APPROVE the increase in the annual base salary of Mr. Russell Ellwanger, the Company’s chief executive officer, as 

described in Proposal 4 of the Proxy Statement.בעדבעד

רוב מיוחד )עבר 

√לארוב מיוחד(ללא פירוט

15שנתית11:00 57798460.001417/09/20טאוארהכשרה משתתף

15 .TO APPROVE the award of equity-based compensation to Mr. Russell Ellwanger, the Company’s chief executive officer ,

as described in Proposal 5 of the Proxy Statement.בעדבעד

רוב מיוחד )עבר 

√לארוב מיוחד(ללא פירוט

16שנתית11:00 57798460.001417/09/20טאוארהכשרה משתתף

16 .TO APPROVE amended terms of compensation for each of the members of the Company’s Board of Directors (other 

than Amir Elstein and Russell Ellwanger), as described in Proposal 6 of the Proxy Statement, subject to their appointment as 

directors under Proposal 1 and subject to the approval of the Amended Compensation Policy.לארוב רגילעברבעדבעד√

17שנתית11:00 57798460.001417/09/20טאוארהכשרה משתתף

17 .TO APPROVE the proposed equity grant to each of the members of the Company’s Board of Directors (other than to 

Amir Elstein and Russell Ellwanger), as described in Proposal 7 of the Proxy Statement, subject to their appointment as 

directors under Proposal 1 and subject to approval of the Amended Compensation Policy.לארוב רגילעברבעדבעד√

18שנתית11:00 57798460.001417/09/20טאוארהכשרה משתתף

18 .TO APPROVE the appointment of Brightman Almagor Zohar &amp; Co, Certified Public Accountants, a firm in the 

Deloitte Global Network, as the independent public registered accountants of the Company for the year ending December 

31 ,2020 and for the period commencing January 1, 2021 and until the next annual shareholders meeting, and to further 

authorize the Audit Committee of the Board of Directors to determine the remuneration of such auditors in accordance with 

the volume and nature of its services.לארוב רגילעברבעדבעד√

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2019 בדצמבר 31דיון בדוח התקופתי לשנה שהסתיימה ביום 1שנתית14:00 10986790.715117/09/20נטו אחזקותהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד. זיו האפט כרואה חשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרוBDOח "מינוי מחדש של רו. 22שנתית14:00 10986790.715117/09/20נטו אחזקותהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה1.3דוד עזרא כמפורט בסעיף ,ר הדירקטוריון "מינוי מחדש של הדירקטור המכהן כיו. 33שנתית14:00 10986790.715117/09/20נטו אחזקותהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה1.3מינוי מחדש של הדירקטור המכהן עמיהוד גולדין כמפורט בסעיף . 44שנתית14:00 10986790.715117/09/20נטו אחזקותהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגדנגד. לדוח זימון האסיפה1.3נסקי כמפורט בסעיף 'מינוי מחדש של הדירקטור המכהן דוד זרנצ. 55שנתית14:00 10986790.715117/09/20נטו אחזקותהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה1.3כמפורט בסעיף  (ת"דב)מינוי מחדש של הדירקטור המכהן אריה פלדמן . 66שנתית14:00 10986790.715117/09/20נטו אחזקותהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. לדוח זימון אסיפה2כמפורט בסעיף - שינוי עיקרי הינו הוספת רכיב תגמול הוני -עדכון מדיניות תגמול נושאי משרה בחברה . 77שנתית14:00 10986790.715117/09/20נטו אחזקותהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה3עדכון מדיניות התגמול של החברה בקשר עם רכישת ביטוח אחריות נושאי משרה בחברה כמפורט בסעיף . 88שנתית14:00 10986790.715117/09/20נטו אחזקותהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה4ל החברה כמפורט בסעיף "מנכ, עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר עמיהוד גולדין . 99שנתית14:00 10986790.715117/09/20נטו אחזקותהכשרה משתתף

1ח נדחית"אג16:00 18031350.265117/09/20בי קומיונקיישנסהכשרה משתתף

, מסך הקולות המשתתפים בהצבעה (2/3)הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של שני שלישים ]החלטה מיוחדת – תיקון שטר נאמנות . 1

לכתב ההצבעה וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו ' בנוסח המצורף כנספח ב( 'סדרה ג)לאשר את תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב  [למעט הנמנעים

הצעת ההחלטה בסעיף זה . ככל שידרשו לביצוע החלטה זו, להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים הנוספים

כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ,  כאמור9 לזימון זה אסיפה ולעניין זה יראו את האמור שבסעיף 9כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

√לארוב מיוחדעברבעד.ל"הנ

√לארוב רגילעברבעדבעד.לתקופת כהונה נוספת, כרואה החשבון המבקר של החברה', אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זוהר ושות. 11שנתית ומיוחדת15:00 2566010.61222/09/20אורייןהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדב" לדוח זימון האסיפה המצ3אישור מינויו מחדש של מר חן למדן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת כמפורט בסעיף . 22שנתית ומיוחדת15:00 2566010.61222/09/20אורייןהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדב" לדוח זימון האסיפה המצ3פינס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת כמפורט בסעיף -אישור מינויו מחדש של מר אופיר פז. 33שנתית ומיוחדת15:00 2566010.61222/09/20אורייןהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדב" לדוח זימון האסיפה המצ3הילה אמסטרדם כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת כמפורט בסעיף ' אישור מינויה מחדש של גב. 44שנתית ומיוחדת15:00 2566010.61222/09/20אורייןהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדב" לדוח זימון האסיפה המצ3אישור מינויו מחדש של מר אילן גרינבוים כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת כמפורט בסעיף . 55שנתית ומיוחדת15:00 2566010.61222/09/20אורייןהכשרה משתתף

6שנתית ומיוחדת15:00 2566010.61222/09/20אורייןהכשרה משתתף

 לדוח זימון האסיפה 3קרנית גולדווסר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת כמפורט בסעיף ' אישור מינויה מחדש של גב. 6

√לארוב רגילעברבעדבעדב"המצ

7שנתית ומיוחדת15:00 2566010.61222/09/20אורייןהכשרה משתתף

ל החברה לתקופה נוספת בהתאם להוראות סעיף "כמנכ, בעל השליטה בחברה, הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר חן למדן. 7

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה הכללית1.4 והכל כמפורט בסעיף 2020 באוקטובר 1החל מיום , לחוק החברות (1)(1א)275

8שנתית ומיוחדת15:00 2566010.61222/09/20אורייןהכשרה משתתף

בנוסח , ל החברה ואשר הינו בעל השליטה בחברה"המכהן כדירקטור בחברה וכמנכ, אישור הארכת כתב שיפוי אשר הוענק למר חן למדן. 8

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה1.5והכל כמפורט בסעיף , 2020באוקטובר 1לתקופה של שלוש שנים נוספות החל מיום , המקובל בחברה

1מיוחדת16:00 1827220.154622/09/20מדיפאוארהכשרה משתתף

 באוגוסט 1החל מיום , תיקון מדיניות התגמול של החברה בדבר תנאי מסגרת להתקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה. 1

√לארוב מיוחדעברבעדבעד .2020

2מיוחדת16:00 1827220.154622/09/20מדיפאוארהכשרה משתתף

 2020 באוגוסט 15לתקופה שתחילתה ביום , אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לכיסוי אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה בחברה. 2

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. חודשים12-ותוקפה ל

3מיוחדת16:00 1827220.154622/09/20מדיפאוארהכשרה משתתף

 31 ועד ליום 2021 בינואר 1החל מיום , ורד כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים-טל מיש' הארכת כהונתה של גב

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.2023בדצמבר 

1יחידת השתתפות מיוחדת09:00 01.683823/09/20טק-מילניום פודהכשרה משתתף

 כתבי אופציה לא סחירים אשר כל אחד 11,851,852 יחידות השתתפות ללא ערך נקוב של השותפות ביחד עם 11,851,852לאשר הקצאת . 1

√לארוב מיוחדעברבעדבעד בדוח זימון האסיפה2כמפורט בסעיף , מהם ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת של השותפות

√לארוב מיוחדלא עברבעדבעדנטלי משה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית' מינוי גב. 11מיוחדת12:00 14802750.566623/09/20סלע קפיטל נדלןהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדלא עברבעדבעדמינוי מר זיו עירוני כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית. 22מיוחדת12:00 14802750.566623/09/20סלע קפיטל נדלןהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדלא עברבעדבעדמינוי מר אשר בהרב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית. 33מיוחדת12:00 14802750.566623/09/20סלע קפיטל נדלןהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדלא עברבעדבעדעמליה פז כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית' מינוי גב. 44מיוחדת12:00 14802750.566623/09/20סלע קפיטל נדלןהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעדמינוי מר גילי כהן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית. 55מיוחדת12:00 14802750.566623/09/20סלע קפיטל נדלןהכשרה משתתף

1ח התייעצות"אג14:00 1.243324/09/20אלעד גרופ יואסהכשרה משתתף

וכן בהחלטת מחזיקי אגרות החוב ,  לפירעון מלא של אגרות החוב2020.9.9דיון בקשר עם סטאטוס מתווה הצעת החברה כפי שפורסמה ביום  .1. 

√לאדיוןדיון.או מחזיקי אגרות החוב/י הנאמן ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו ע .2. 2020.9.3מיום 

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.אישור עדכון למדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה. 11מיוחדת15:00 8544600.304524/09/20דיסקונט השקעותהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדהורד מסדר היוםבעדבעדאישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה. 22מיוחדת15:00 8544600.304524/09/20דיסקונט השקעותהכשרה משתתף

1שנתית16:00 11337210.060924/09/20קמטקהכשרה משתתף

1 .To elect Ms. Orit Stav to serve on the Board of Directors of the Company until the conclusion of the 2021 annual general 

meeting of shareholders.לארוב רגילעברבעדבעד√

2שנתית16:00 11337210.060924/09/20קמטקהכשרה משתתף

2 .To re-elect Mr. Rafi Amit to serve on the Board of Directors of the Company until the conclusion of the 2021 annual 

general meeting of shareholders.לארוב רגילעברבעדנגד√

3שנתית16:00 11337210.060924/09/20קמטקהכשרה משתתף

3 .To re-elect Mr. Yotam Stern to serve on the Board of Directors of the Company until the conclusion of the 2021 annual 

general meeting of shareholders.לארוב רגילעברבעדבעד√

4שנתית16:00 11337210.060924/09/20קמטקהכשרה משתתף

4 .To re-elect Mr. Leo Huang to serve on the Board of Directors of the Company until the conclusion of the 2021 annual 

general meeting of shareholders.לארוב רגילעברבעדבעד√

5שנתית16:00 11337210.060924/09/20קמטקהכשרה משתתף

5 .To re-elect Mr. I-Shih Tseng to serve on the Board of Directors of the Company until the conclusion of the 2021 annual 

general meeting of shareholders.לארוב רגילעברבעדבעד√

6שנתית16:00 11337210.060924/09/20קמטקהכשרה משתתף

6 .To re-elect Mr. Moty Ben-Arie to serve on the Board of Directors of the Company until the conclusion of the 2021 annual 

general meeting of shareholders.לארוב רגילעברבעדבעד√

בעדבעדTo approve the equity grant to Rafi Amit, the Company’s CEO, for the year 2020. 77שנתית16:00 11337210.060924/09/20קמטקהכשרה משתתף

רוב מיוחד )עבר 

√לארוב מיוחד(ללא פירוט

בעדבעד.To re-approve the grant of Indemnification and Exemption Letter to Mr. Rafi Amit. 88שנתית16:00 11337210.060924/09/20קמטקהכשרה משתתף

רוב מיוחד )עבר 

√לארוב מיוחד(ללא פירוט

בעדבעדTo re-approve the grant of Indemnification and Exemption Letter to Mr. Yotam Stern. 99שנתית16:00 11337210.060924/09/20קמטקהכשרה משתתף

רוב מיוחד )עבר 

√לארוב מיוחד(ללא פירוט



10שנתית16:00 11337210.060924/09/20קמטקהכשרה משתתף

10 .To approve the  re- appointment of Somekh Chaikin, a member firm of KPMG International, as the  Company’s 

independent auditor for the fiscal year ending December 31, 2020 and until the 2021 annual general meeting of 

shareholders, and to authorize the Company’s Board of Directors to set the annual compensation of the independent 

auditor, at the Audit Committee’s recommendation, in accordance with the volume and nature of their services.לארוב רגילעברבעדבעד√

11שנתית16:00 11337210.060924/09/20קמטקהכשרה משתתף

11 .To receive and consider the auditors' report and the audited consolidated financial statements of the Company for the 

year ended December 31, 2019.לארוב רגילדיוןבעדדיון√

1ח התייעצות"אג18:00 222508.40.002324/09/20אמדיגיהכשרה משתתף

דיווח מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה וכן בדבר בקשת החברה לתיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב כמפורט בדיווח החברה מיום . 1

√לאדיוןדיון.ודיון בבקשה האמורה של החברה (2020-01-103050: מספר אסמכתא) 21.9.2020

√לאדיוןדיון.או מחזיקי אגרות החוב/דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו. 22ח התייעצות"אג18:00 222508.40.002324/09/20אמדיגיהכשרה משתתף

√לאדיוןדיוןדיון.2019,  בדצמבר31דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 1שנתית10:00 5908600.334229/09/20ספאנטקהכשרה משתתף

2שנתית10:00 5908600.334229/09/20ספאנטקהכשרה משתתף

כרואי החשבון המבקרים של החברה עד ' מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר וכן של משרד ורדי ברוקנר אינגבר רוזנצוויג ושות. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.לאסיפה הכללית השנתית הבאה

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מחדש של הדירקטור יונתן עירוני. 33שנתית10:00 5908600.334229/09/20ספאנטקהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מחדש של הדירקטור יחזקאל ניסן. 44שנתית10:00 5908600.334229/09/20ספאנטקהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מחדש של הדירקטור אברהם הראל. 55שנתית10:00 5908600.334229/09/20ספאנטקהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מחדש של הדירקטורית יעל גיט. 66שנתית10:00 5908600.334229/09/20ספאנטקהכשרה משתתף

1ח התייעצות"אג10:00 1084271.401529/09/20רני ציםהכשרה משתתף

 דיון בנושאים 1.2. לזימון המצורף' נספח א- המצורף כ,  דיון והתייעצות בנוגע לתיקון המוצע על ידי החברה לשטר הנאמנות לאגרות החוב1.1

√לאדיוןדיון.או מחזיקי אגרות החוב/י הנאמן ו"נוספים שיועלו בישיבה ע

1מיוחדת15:00 00.743429/09/20אלמוגים החזקותהכשרה משתתף

, ר הדירקטוריון"מ יו"מבעלי השליטה בחברה המכהן כמ- בתו של מר עמי בר משיח, ח נוי בר משיח"אישור תנאי כהונתה והעסקתה של רו. 1

√לארוב מיוחדעברבעדבעד ולתקופה של חמש שנים מהמועד בו הפכה החברה לחברה ציבורית2020 בספטמבר 1החל מיום , כמנהלת פיתוח עסקי בחברה

√לאדיוןדיון.דיווח מאת החברה בדבר ההתפתחויות ממועד אסיפות המחזיקים האחרונות. 11ח"אג17:00 15096.270.569329/09/20ש-אינטרנט זהבהכשרה משתתף

√לאדיוןדיון.עדכון והתייעצות בדבר מינוי בודק כבעל תפקיד. 22ח"אג17:00 15096.270.569329/09/20ש-אינטרנט זהבהכשרה משתתף

√לאדיוןדיון.או מחזיקי אגרות החוב/דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו. 33ח"אג17:00 15096.270.569329/09/20ש-אינטרנט זהבהכשרה משתתף

1מיוחדת10:00 1261490.874630/09/20פוליגוןהכשרה משתתף

ח " אלף ש10לאשר למר יעקב מימון גמול בסך של : "ר דירקטוריון החברה נוסח החלטה מוצע"יו- אישור גמול למר יעקב מימון  – 1' נושא מס. 1

√לארוב מיוחדלא עברבעדבעד".ר הדירקטוריון של החברה"בחודש וזאת בגין כהונתו כיו

2מיוחדת10:00 1261490.874630/09/20פוליגוןהכשרה משתתף

לאשר את הארכת כתב ההתחייבות לשיפוי של מר : "אישור הארכת כתב התחייבות לשיפוי של מר יעקב מימון נוסח החלטה מוצע – 2' נושא מס

√לארוב מיוחדלא עברבעדבעד".2022 באוקטובר 12ר הדירקטוריון של החברה בתנאים זהים ליתר נושאי המשרה בחברה בתוקף עד ליום "יו, יעקב מימון

3מיוחדת10:00 1261490.874630/09/20פוליגוןהכשרה משתתף

, לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר ניר מימון: "אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי למר ניר מימון נוסח החלטה מוצע – 3' נושא מס. 3

√לארוב מיוחדעברנגדנגד".בתנאים זהים ליתר נושאי המשרה בחברה החל ממועד אישורו באסיפה, מבעלי השליטה בחברה ודירקטור בחברה

4מיוחדת10:00 1261490.874630/09/20פוליגוןהכשרה משתתף

רונית בן ' לאשר את הארכת כתב ההתחייבות של גב: "רונית בן יעקב נוסח החלטה מוצע' הארכת כתב התחייבות לשיפוי של גב – 4' נושא מס. 4

√לארוב רגילעברבעדבעד".2019 באוקטובר 13יעקב בתנאים זהים ליתר נושאי המשרה בחברה החל מיום 

5מיוחדת10:00 1261490.874630/09/20פוליגוןהכשרה משתתף

לאשר את חידוש פוליסת ביטוח אחריות : "אישור חידוש פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה נוסח החלטה מוצע – 5' נושא מס. 5

לרבות ביחס , כפי שיהיו מעת לעת, ביחס לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, בתנאים האמורים לעיל, דירקטורים ונושאי משרה בחברה

√לארוב רגילעברבעדבעד.".2020 באוגוסט 21וזאת לתקופה של שנה החל מיום , לבעל השליטה וקרובו בחברה

6מיוחדת10:00 1261490.874630/09/20פוליגוןהכשרה משתתף

לאשר התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות : "חידוש או החלפת פוליסת ביטוח נוסח החלטה מוצע, אישור מסגרת הארכה – 6' נושא מס. 6

 לדוח זימון אסיפה 8.6.3בכפוף לתנאי המסגרת המפורטים בסעיף , מעת לעת ומבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית, דירקטורים

√לארוב רגילעברבעדבעד"נשוא כתב הצבעה זה

√לאר.לדיוןדיון2019ח דירקטוריון לשנת "חות כספיים ודו"דיון בדו1שנתית14:00 1820190.051830/09/20גאון קבוצההכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדכרואה חשבון מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו' מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות. 22שנתית14:00 1820190.051830/09/20גאון קבוצההכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של הראל בית און כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. 33שנתית14:00 1820190.051830/09/20גאון קבוצההכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של סמי תותח כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. 44שנתית14:00 1820190.051830/09/20גאון קבוצההכשרה משתתף

√לארוב רגילעברנגדנגדמינוי מחדש של גיא רגב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. 55שנתית14:00 1820190.051830/09/20גאון קבוצההכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של משה גאון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. 66שנתית14:00 1820190.051830/09/20גאון קבוצההכשרה משתתף

7שנתית14:00 1820190.051830/09/20גאון קבוצההכשרה משתתף

מינוי מחדש של תרצה אוטולנגי פלורנטין כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה הכללית . 7

√לארוב רגילעברבעדבעדהשנתית הבאה של החברה

1מיוחדת14:00 6595000.09730/09/20אילקס מדיקלהכשרה משתתף

ל והטכנולוגיות של החברה והחברות המאוחדות "כסמנכ, הנמניה על בעלי השליטה בחברה, אישור חידוש הסכם העסקתו של מר קלוד בן שאול. 1

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.2020 בספטמבר 1 שנים החל מיום 3- שלה ל

√לארוב מיוחדעברבעדבעדל החברה"אישור העלאת שכרו של מנכ. 11מיוחדת14:00 26539140.113830/09/20מיטרוניקסהכשרה משתתף

1שנתית נדחית15:00 118598910.165430/09/20שטראוס גרופהכשרה משתתף

אשר פורסמו על ידי החברה ביום , 2019 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום . 1

√לאדיוןדיוןדיון.ללא קבלת החלטה, (2020-01-025651: אסמכתא' מס) 2020 במרץ 25

2שנתית נדחית15:00 118598910.165430/09/20שטראוס גרופהכשרה משתתף

עד , כרואי החשבון המבקרים של החברה, תל אביב, מגדל המילניום, 17מרחוב הארבעה  (KPMG)ח סומך חייקין "למנות את משרד רו. 2

√לארוב רגילעברבעדבעדולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, לאסיפה הכללית השנתית הבאה

√לארוב רגילעברבעדבעדכדירקטור בחברה, הפורש על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, למנות מחדש את מר עדי שטראוס. 33שנתית נדחית15:00 118598910.165430/09/20שטראוס גרופהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדכדירקטורית בחברה, הפורשת על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, גליה מאור' למנות מחדש את גב. 44שנתית נדחית15:00 118598910.165430/09/20שטראוס גרופהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדכדירקטור בחברה, הפורש על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, אריה עובדיה' למנות מחדש את פרופ. 55שנתית נדחית15:00 118598910.165430/09/20שטראוס גרופהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעד לדוח זימון האסיפה3 כמפורט בסעיף , מר גיורא בר דעה, ל החברה"לאשר הענקת תגמול הוני למנכ. 66שנתית נדחית15:00 118598910.165430/09/20שטראוס גרופהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעד לדוח זימון האסיפה4כמפורט בסעיף , לשלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית, לאשר הגמול למר עדי שטראוס כדירקטור מומחה. 77שנתית נדחית15:00 118598910.165430/09/20שטראוס גרופהכשרה משתתף

8שנתית נדחית15:00 118598910.165430/09/20שטראוס גרופהכשרה משתתף

באופן שבו תיכלל , לדוח זימון האסיפה' כנספח א (בסימון שינויים)בנוסח המצורף ,  למדיניות התגמול של החברה26לאשר תיקון של סעיף . 8

, התייחסות להיקף הכיסוי הביטוחי בלבד והתקרות שנקבעו ביחס לפרמיית הביטוח וההשתתפות העצמית תימחקנה ואלו תקבענה לפי תנאי השוק

√לארוב מיוחדעברבעדבעד לדוח זימון האסיפה5כמפורט בסעיף 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2019 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום , ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה"דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו1שנתית ומיוחדת נדחית15:00 327300.105230/09/20אוגווינדהכשרה משתתף

2שנתית ומיוחדת נדחית15:00 327300.105230/09/20אוגווינדהכשרה משתתף

כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה נוספת עד לאסיפה , רואי חשבון, לאשר את מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

√לארוב רגילעברבעדבעד.לאשר את מינויו מחדש של מר אור יוגב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה. 33שנתית ומיוחדת נדחית15:00 327300.105230/09/20אוגווינדהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.לאשר את מינויו מחדש של מר נתן אבישר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה. 44שנתית ומיוחדת נדחית15:00 327300.105230/09/20אוגווינדהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.יק כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה'לאשר את מינויו מחדש של מר אבי לובצ. 55שנתית ומיוחדת נדחית15:00 327300.105230/09/20אוגווינדהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.ענת צור סגל כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה' לאשר את מינויה מחדש של גב. 66שנתית ומיוחדת נדחית15:00 327300.105230/09/20אוגווינדהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדנטע בנארי פסח כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה' לאשר את מינויה מחדש של גב. 77שנתית ומיוחדת נדחית15:00 327300.105230/09/20אוגווינדהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.לאשר את מינויו מחדש של מר משה קפלינסקי פלג כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה. 88שנתית ומיוחדת נדחית15:00 327300.105230/09/20אוגווינדהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעד לדוח זימון האסיפה הכללית3לאשר את עדכון תנאי הכהונה של מר משה קפלינסקי פלג כדירקטור בחברה כמפורט בסעיף . 99שנתית ומיוחדת נדחית15:00 327300.105230/09/20אוגווינדהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.לדוח זימון האסיפה הכללית' ב כנספח ג"לאשר את תיקון מדיניות התגמול הנוכחית בנוסח המצ. 1010שנתית ומיוחדת נדחית15:00 327300.105230/09/20אוגווינדהכשרה משתתף

11שנתית ומיוחדת נדחית15:00 327300.105230/09/20אוגווינדהכשרה משתתף

ד ויקטור תשובה בגין טיפול משפטי בעסקת המיזוג של החברה עם "מ לעו"ח בתוספת מע" אלפי ש50לאשר תשלום חד פעמי נוסף בסך . 11

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.2019מ שהושלמה בדצמבר "אוגווינד בע

√לאר.לדיוןדיוןדיון. לדוח הזימון1.1כמפורט בסעיף - והכל, 2019דיון בדוח התקופתי לשנת . 11שנתית ומיוחדת17:00 34464220.104330/09/20מנורה מב החזקותהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח הזימון1.2כמפורט בסעיף - והכל, קבלת דיווח בדבר שכרו והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, ח המבקר"מינוי מחדש של משרד רוה. 22שנתית ומיוחדת17:00 34464220.104330/09/20מנורה מב החזקותהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח הזימון1.3.1כמפורט בסעיף , מינוי מחדש של מר ערן גריפל לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה. 33שנתית ומיוחדת17:00 34464220.104330/09/20מנורה מב החזקותהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח הזימון1.3.2כמפורט בסעיף , מינוי מחדש של מר יונל כהן לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה. 44שנתית ומיוחדת17:00 34464220.104330/09/20מנורה מב החזקותהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח הזימון1.3.3כמפורט בסעיף , מינוי מחדש של מר יואב קרמר לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה. 55שנתית ומיוחדת17:00 34464220.104330/09/20מנורה מב החזקותהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח הזימון1.4והכל כמפורט בסעיף - צים או בעלי שליטה בחברה"אישור גמול דירקטורים שאינם דח. 66שנתית ומיוחדת17:00 34464220.104330/09/20מנורה מב החזקותהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. לדוח הזימון1.5כמפורט בסעיף , ר דירקטוריון החברה"אישור הארכת תוקף תנאי כהונתו והעסקתו של מר ערן גריפל כיו. 77שנתית ומיוחדת17:00 34464220.104330/09/20מנורה מב החזקותהכשרה משתתף

1ח התייעצות"אג10:00 12944560.222301/10/20דלק קבוצההכשרה משתתף

פעולות שבוצעו ממועד האסיפה האחרונה ועד היום ובכלל זה עדכון בנוגע לשעבוד תמלוג העל , דיווח מאת נציגי החברה בדבר מצב החברה. 1.1

ובנוגע לעסקת דלק ישראל בהמשך לדיווח  (2020-01-102231: מספר אסמכתא) 16.9.2020ממאגר לוויתן בהמשך לדיווח החברה מיום 

דיון בנושאים נוספים שיועלו . 1.3. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב. 1.2. (2020-01-090789: מספר אסמכתא) 19.8.2020החברה מיום 

√לאדיוןדיוןדיון.או מחזיקי אגרות החוב/או היועצים המשותפים ו/י הנאמנים ו"ע



1ח התייעצות"אג10:00 323423.41.172501/10/20דלק קבוצההכשרה משתתף

פעולות שבוצעו ממועד האסיפה האחרונה ועד היום ובכלל זה עדכון בנוגע לשעבוד תמלוג העל , דיווח מאת נציגי החברה בדבר מצב החברה. 1.1

ובנוגע לעסקת דלק ישראל בהמשך לדיווח  (2020-01-102231: מספר אסמכתא) 16.9.2020ממאגר לוויתן בהמשך לדיווח החברה מיום 

דיון בנושאים נוספים שיועלו . 1.3. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב. 1.2. (2020-01-090789: מספר אסמכתא) 19.8.2020החברה מיום 

√לאדיוןדיוןדיון.או מחזיקי אגרות החוב/או היועצים המשותפים ו/י הנאמנים ו"ע

√לאדיוןדיוןדיון2019דיון בדוח הדירקטוריון ובדוח הכספי של החברה לשנת 1שנתית11:00 624641.219701/10/20שיח מדיקלהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדרואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה, מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן. 22שנתית11:00 624641.219701/10/20שיח מדיקלהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדאישור מינוי מחדש של מר ניר זיכלינסקי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה שאינו דירקטור חיצוני. 33שנתית11:00 624641.219701/10/20שיח מדיקלהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדאישור מינוי מחדש של מר יוגב שריד לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה שאינו דירקטור חיצוני. 44שנתית11:00 624641.219701/10/20שיח מדיקלהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדאישור מינוי מחדש של מר שי אברהם שריד לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה שאינו דירקטור חיצוני. 55שנתית11:00 624641.219701/10/20שיח מדיקלהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדאישור מינוי מחדש של מר יעקב עמידרור לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה שאינו דירקטור חיצוני. 66שנתית11:00 624641.219701/10/20שיח מדיקלהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדאישור מינוי מחדש של מר איתמר אליצור לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה שאינו דירקטור חיצוני. 77שנתית11:00 624641.219701/10/20שיח מדיקלהכשרה משתתף

1שנתית11:00 58656100.076501/10/20בתי זיקוקהכשרה משתתף

עד תחילת הזרמת הגז , (כהגדרתה בדוח הזימון)אישור התקשרותה של החברה עם שותפות תמר בהסכם לרכישת גז טבעי לתקופת הביניים . 1

שמטרתו לשפר את תנאי רכישת גז טבעי בתקופת הביניים לעומת ההסכם הקיים , Energean Israel Limitedעל ידי " כריש"הטבעי ממאגר 

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.ביחס לתקופה האמורה

1מיוחדת12:00 1482880.231101/10/20רפקהכשרה משתתף

מר , בנו של בעל השליטה בחברה, ("חברת הניהול: "להלן)לאשר את התקשרותה של החברה עם חברה בשליטתו המלאה של מר רוני אורן . 1

הסכם - "ו" 2020הסכם הניהול ", "התיקון: "להלן) 2017, בהסכם ניהול מתוקן על בסיס הסכם הניהול כפי שאושר בחודש אוגוסט, תנחום אורן

וזאת , אשר מכהן כמנהל הכללי של החברה, מכוחו מעניקה חברת הניהול שירותי ניהול באמצעות מר רוני אורן, (בהתאמה, "2017הניהול 

ח בתוספת " ש115,000- דמי הניהול יעמדו על סך חודשי של כ, כאשר על פי תנאי הסכם הניהול. 15.9.2020לתקופה של שלוש שנים החל מיום 

. עוד זכאית חברת הניהול לבונוס שנתי והוצאות נלוות. ("מדד הבסיס: "להלן; 2020צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע לחודש אוגוסט )מ כדין "מע

לפיו על , בשינויים המחויבים,  לחוק החברות276יחולו הוראות סעיף , על מי שיש לו עניין אישי בנושא.  לדוח זימון האסיפה2והכל כמפורט בסעיף 

. אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו, או על גבי כתב ההצבעה, בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה

העדרה של זיקה /מי שלא סימן קיומה. משקיע מוסדי; נושא משרה בכירה; בעל עניין אישי; בעל שליטה בחברה: על בעל מניה לציין האם הוא

√לארוב מיוחדעברבעדבעדכאמור או לא ת

1מיוחדת14:00 2198380.757101/10/20צרפתיהכשרה משתתף

 שנים נוספות 3לים משותפים בחברה לתקופה של "כמנכ, מבעלי השליטה בחברה, ("משה")ומשה צרפתי  ("רפי")מינוים מחדש של רפי צרפתי . 1

√לארוב מיוחדלא עברנגדנגדר דירקטוריון החברה"כיו, מבעלי השליטה בחברה ואביהם של רפי ומשה ("צבי") במקביל להמשך כהונתו של צבי צרפתי 15.9.2020בתוקף מיום 

2מיוחדת14:00 2198380.757101/10/20צרפתיהכשרה משתתף

אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים  (כרובד נוסף מעל הכיסוי הביטוחי הקיים)אישור לחברה להתקשר בשכבה שנייה של פוליסה לביטוח . 2

, כפי שיהיו מעת לעת, או קרוביהם/לרבות בעלי שליטה ו, או בחברות מוחזקות של החברה/או יכהנו בחברה ו/או מכהנים ו/בחברה שכיהנו ו

, והרחבת פוליסות הביטוח בקשר עם פרסום תשקיף, (בהתאמה, "פוליסת הביטוח- "ו" תקופת הביטוח") 30.6.2021לתקופת ביטוח שעד ליום 

√לארוב מיוחדעברבעדבעדבתנאים החורגים ממדיניות התגמול של החברה

√לארוב מיוחדעברבעדבעדיפעת אדורם זק כדירקטורית מקצועית בדירקטוריון החברה' מינוי גב. 11מיוחדת16:00 3078951.68401/10/20מגוריטהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדלא עברבעדנגדרונית בודו כדירקטורית מקצועית בדירקטוריון החברה' מינוי גב. 22מיוחדת16:00 3078951.68401/10/20מגוריטהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדלא עברבעדנגדמירב סיגל כדירקטורית מקצועית בדירקטוריון החברה' מינוי גב. 33מיוחדת16:00 3078951.68401/10/20מגוריטהכשרה משתתף

4מיוחדת16:00 3078951.68401/10/20מגוריטהכשרה משתתף

בפוליסות , בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, ה יפעת אדורם זק או רונית בודו או מירב סיגל"אישור הכללתן של ה. 4

מתן התחייבות ; ה יפעת אדורם זק או רונית בודו או מירב סיגל"מתן התחייבות לשיפוי לה;  עתידיותPOSIפוליסת ; POSIבפוליסת , עתידיות

√לארוב רגילעברבעדבעד.ה יפעת אדורם זק או רונית בודו או מירב סיגל"לפטור לה

1שנתית17:00 7632271.77301/10/20אלקטרה נדלןהכשרה משתתף

ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה . 2019 בדצמבר 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום . 1

מ "אביב בע- באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל2020 במרס 5 אשר פורסם ביום 2019לשנת 

√לאדיוןדיוןדיון.(2020-01-021576: אסמכתא מספר)

√לארוב רגילעברבעדבעד.קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה– מינוי משרד רואי החשבון ארנסט אנד יאנג . 22שנתית17:00 7632271.77301/10/20אלקטרה נדלןהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מחדש של מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. 33שנתית17:00 7632271.77301/10/20אלקטרה נדלןהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. 44שנתית17:00 7632271.77301/10/20אלקטרה נדלןהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. 55שנתית17:00 7632271.77301/10/20אלקטרה נדלןהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מחדש של מר יצחק זינגר כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. 66שנתית17:00 7632271.77301/10/20אלקטרה נדלןהכשרה משתתף

1ח"אג18:00 1084271.401501/10/20רני ציםהכשרה משתתף

- המצורף כ, לאשר את התיקון המוצע על ידי החברה לשטר הנאמנות: לאשר את התיקון המוצע על ידי החברה לשטר הנאמנות נוסח ההחלטה. 1

כחלק בלתי נפרד מהחלטה . ("תיקון לשטר הנאמנות")ידי החברה עד למועד ההצבעה -לכתב ההצבעה או כל נוסח מעודכן שיפורסם על' נספח ב

מאשרים ומסמיכים מחזיקי אגרות החוב את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל מסמך אחר לצורך הוצאתה אל , ככל שתתקבל, זו

יראו את , ולעניין זה, לכתב ההצבעה המצורף' ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א. הפועל של הצעת החלטה זו

√לארוב מיוחדעברבעד.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ, להלן' האמור בנספח א

√לאדיוןדיון31/12/2019ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום "דיון בדוחות הכספיים ובדו1מיוחדת17:00 8533570.238405/10/20בית שמשהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד סומך חייקיןKPMGמשרד – מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה . 22מיוחדת17:00 8533570.238405/10/20בית שמשהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדכדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה (ר הדירקטוריון"יו)ה גילון בק "מינוי מחדש של ה. 33מיוחדת17:00 8533570.238405/10/20בית שמשהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדה ישי דוידי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה"מינוי מחדש של ה. 44מיוחדת17:00 8533570.238405/10/20בית שמשהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדה יצחק גת כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה"מינוי מחדש של ה. 55מיוחדת17:00 8533570.238405/10/20בית שמשהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדה יוסי וייס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה"מינוי מחדש של ה. 66מיוחדת17:00 8533570.238405/10/20בית שמשהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדה ענת יקיר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה"מינוי מחדש של ה. 77מיוחדת17:00 8533570.238405/10/20בית שמשהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.לרבות עדכון סעיף ביטוח אחריות נושאי משרה, אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה. 88מיוחדת17:00 8533570.238405/10/20בית שמשהכשרה משתתף

1מיוחדת17:00 37118270.4906/10/20ביגהכשרה משתתף

כמפורט , 2020 באוקטובר 10בתוקף החל מיום , ורד יצחקי לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית חיצונית בחברה' אישור מינוי מחדש של גב. 1

√לארוב מיוחדעברבעדבעד לדוח זימון האסיפה המצורף1בסעיף 

√לארוב רגילעברבעדבעד לדוח זימון האסיפה המצורף2כמפורט בסעיף , ורד יצחקי' אישור הענקת אופציות לדירקטורית החיצונית גב. 22מיוחדת17:00 37118270.4906/10/20ביגהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד לדוח זימון האסיפה המצורף3כמפורט בסעיף , נגה קנז ברייר' גב, אישור הענקת אופציות לדירקטורית החיצונית. 33מיוחדת17:00 37118270.4906/10/20ביגהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד לדוח זימון האסיפה המצורף4כמפורט בסעיף , מר ישראל יעקבי, אישור הענקת אופציות לדירקטור. 44מיוחדת17:00 37118270.4906/10/20ביגהכשרה משתתף

1ח התייעצות"אג14:00 1.243308/10/20אלעד גרופ יואסהכשרה משתתף

וכן בהחלטת מחזיקי אגרות החוב מיום ,  לפירעון מלא של אגרות החוב2020.10.5דיון בקשר עם מתווה הצעת החברה כפי שפורסמה ביום  .1. 

√לאדיוןדיון.או מחזיקי אגרות החוב/י הנאמן ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו ע .2. 2020.9.3

√לאדיוןדיוןדיון2019 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה ליום 1שנתית12:00 127027100.287812/10/20יוחננוףהכשרה משתתף

2שנתית12:00 127027100.287812/10/20יוחננוףהכשרה משתתף

,  כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאהBDO- מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט . 2

√לארוב רגילעברבעדבעדוהסמכת הדירקטוריון לקביעת שכרו

3שנתית12:00 127027100.287812/10/20יוחננוףהכשרה משתתף

כדירקטור בחברה וזאת עד לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי , מר מרדכי יוחננוב, ר דירקטוריון החברה"לאשר את מינויו מחדש של יו. 3

√לארוב רגילעברבעדבעדמניות החברה

√לארוב רגילעברבעדבעדלאשר את מינויו מחדש של מר איתן יוחננוב כדירקטור בחברה וזאת עד לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה. 44שנתית12:00 127027100.287812/10/20יוחננוףהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדשרית יוחננוף כדירקטור בחברה וזאת עד לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה' לאשר את מינויה מחדש של הגב. 55שנתית12:00 127027100.287812/10/20יוחננוףהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדלאשר את מינויו מחדש של מר גיורא יוחננוף כדירקטור בחברה וזאת עד לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה. 66שנתית12:00 127027100.287812/10/20יוחננוףהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדאתי לנגרמן כדירקטור בחברה וזאת עד לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה' לאשר את מינויה מחדש של הגב. 77שנתית12:00 127027100.287812/10/20יוחננוףהכשרה משתתף

8שנתית12:00 127027100.287812/10/20יוחננוףהכשרה משתתף

כמנהל מחסנים , ל החברה"מבעלי השליטה בחברה ומשנה למנכ, שרית יוחננוף' בן זוגה של בתה של הגב, יוסי-אישור מינויו של מר ציון בן. 8

√לארוב מיוחדעברבעדבעדלרבות תנאי העסקתו, רשתי

1מיוחדת14:00 57860830.623612/10/20הראל השקעותהכשרה משתתף

המכהנת כדירקטורית חיצונית , חוה פרידמן שפירא' מוצע למנות את הגב: צית בחברה"חוה פרידמן שפירא לכהונה נוספת כדח' מינוי הגב. 1

 שנים כדירקטורית חיצונית 3בת  (שלישית)לתקופת כהונה נוספת ,  שנים3 תקופת כהונה שניה בת 2020 בנובמבר 17בחברה ואשר תסיים ביום 

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.2020 בנובמבר 18החל מיום , בחברה

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.לחוק החברות (ב)א267כמשמעותה בסעיף , מוצע לאשר מדיניות תגמול מעודכנת של החברה: אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה. 22מיוחדת14:00 57860830.623612/10/20הראל השקעותהכשרה משתתף

3מיוחדת14:00 57860830.623612/10/20הראל השקעותהכשרה משתתף

, ר דירקטוריון החברה"המכהן כיו, מר יאיר המבורגר מוצע לאשר הארכת ההתקשרות של החברה עם מר יאיר המבורגר- אישור תנאי העסקה. 3

מר יאיר המבורגר הינו מבעלי השליטה . ללא כל שינוי לעומת תנאי העסקתו הנוכחיים, ר דירקטוריון ודירקטור בחברות בנות של החברה"ויו

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.בחברה

4מיוחדת14:00 57860830.623612/10/20הראל השקעותהכשרה משתתף

, המכהן כדירקטור בחברה, מר גדעון המבורגר מוצע לאשר הארכת ההתקשרות של החברה עם מר גדעון המבורגר-אישור תנאי העסקה . 4

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.מר גדעון המבורגר הינו מבעלי השליטה בחברה. ללא כל שינוי לעומת תנאי העסקתו הנוכחיים, וכדירקטור בחברות בנות של החברה



5מיוחדת14:00 57860830.623612/10/20הראל השקעותהכשרה משתתף

ודירקטור , המכהן כדירקטור בחברה, מר יואב מנור מוצע לאשר הארכת ההתקשרות של החברה עם מר יואב מנור- אישור תנאי העסקה . 5

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.שהינה מבעלי השליטה בחברה, נורית מנור' מר יואב מנור נשוי לגב. ללא כל שינוי לעומת תנאי העסקתו הנוכחיים, בחברות בנות של החברה

1מיוחדת14:00 5729220.414213/10/20רבלהכשרה משתתף

כמשמעותה בתקנות )ל החברה מר ניר אלימלך בהקצאה פרטית מהותית " כתבי אופציה המירים למניות החברה למנכ766,727לאשר הקצאת . 1

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.לדוח העסקה' אשר תנאיהם כמפורט בנספח א, (הצעה פרטית

2מיוחדת14:00 5729220.414213/10/20רבלהכשרה משתתף

 כתבי אופציה המירים למניות החברה לקיבוץ רביבים 89,402של  (כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית)לאשר ביצוע הקצאה פרטית מהותית . 2

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.לדוח העסקה' אשר תנאיהם כמפורט בנספח א, בגין הצבת חברת קיבוץ רביבים שאינה נושאת משרה לעבודה חברה

3מיוחדת14:00 5729220.414213/10/20רבלהכשרה משתתף

או מטעמה בחברות בנות /בחברה ו, מעת לעת, או שיכהנו/לאשר את הארכת תוקפם של כתבי השיפוי לנושאי המשרה ולדירקטורים המכהנים ו. 3

או אשר לבעלי השליטה עניין אישי בהענקת כתבי /או המכהנים מטעם בעלי השליטה ו/או קרוביהם ו/או קשורות ואשר הינם בעלי השליטה ו/ו

בהתאם לנוסח כתב השיפוי המצורף כנספח , החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית, לתקופה נוספת בת שלוש שנים, י החברה"השיפוי להם ע

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. לדוח העסקה2.3לדוח העסקה וכמפורט בסעיף ' ב

4מיוחדת14:00 5729220.414213/10/20רבלהכשרה משתתף

ר דירקטוריון לחברה ולארקל "בנוגע למתן שירותי יו, מ"וולודינגר ניהול והשקעות בע.לאשר את הארכת תוקף ההתקשרות בהסכם ניהול עם ש. 4

√לארוב מיוחדעברבעדבעד לדוח העסקה2.4הכל בתנאים כמפורט בסעיף . 2020 בספטמבר 18לתקופה של שלוש שנים נוספות החל מיום 

5מיוחדת14:00 5729220.414213/10/20רבלהכשרה משתתף

למשך שלוש שנים ממועד אישורה של האסיפה , לדוח העסקה' ב כנספח ג"לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה בנוסח המצ. 5

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.(ככל שתיקבע בהוראות חוק החברות, או תקופה ארוכה יותר)הכללית 

√לארוב רגילעברבעדבעד.לדוח זימון האסיפה' ב כנספח ב"בנוסח המצ, למר גדעון אלטמן בגין כהונתו כדירקטור בלתי תלוי, לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי. 66מיוחדת14:00 5729220.414213/10/20רבלהכשרה משתתף

1שנתית15:00 10899910.173513/10/20אייאיאסהכשרה משתתף

 בדצמבר 31את דוח הדירקטוריון ואת הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום , בין היתר, הכולל, דיון בדוח התקופתי של החברה

√לאר.לדיוןדיון2019

√לארוב רגילעברבעדבעדר דירקטוריון החברה"מינוי מחדש כדירקטור של מר חיים גייר המכהן כיו. 22שנתית15:00 10899910.173513/10/20אייאיאסהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדנועה גייר' מינוי מחדש כדירקטורית של גב. 33שנתית15:00 10899910.173513/10/20אייאיאסהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש כדירקטור בלתי תלוי של מר יעקב לסקוב. 44שנתית15:00 10899910.173513/10/20אייאיאסהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדרואי חשבון - (Deloitte)' משרד בריטמן אלמגור זהר ושות, מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה. 55שנתית15:00 10899910.173513/10/20אייאיאסהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעדהארכת כהונתו של מר שמואל מסנברג כדירקטור חיצוני בחברה. 66שנתית15:00 10899910.173513/10/20אייאיאסהכשרה משתתף

בעדבעדApproval of a Bridge Supply Agreement with Tamar Reservoir for the purchase of natural gas by the Company. 11מיוחדת10:00 239416310.170514/10/20אייסיאלהכשרה משתתף

רוב מיוחד )עבר 

√לארוב מיוחד(ללא פירוט

1שנתית14:00 18469490.698615/10/20אנלייט אנרגיההכשרה משתתף

לתקופה שעד תום האסיפה השנתית הבאה , כרואי החשבון המבקרים של החברה (סומך חייקין) KPMGמינוי מחדש של משרד רואי החשבון . 1

√לארוב רגילעברבעדבעד.כמפורט בדוח הזימון, והסמכה לקביעת שכרם

2שנתית14:00 18469490.698615/10/20אנלייט אנרגיההכשרה משתתף

עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ואישור , (ר הדירקטוריון"יו)ה יאיר סרוסי "מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.תנאי כהונתו כמפורט בדוח זימון האסיפה

3שנתית14:00 18469490.698615/10/20אנלייט אנרגיההכשרה משתתף

החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית , ה שי ויל"מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה. 3

√לארוב רגילעברבעדבעד.כמפורט בדוח זימון האסיפה, השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו

4שנתית14:00 18469490.698615/10/20אנלייט אנרגיההכשרה משתתף

החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס , ה איציק בצלאל"מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי את ה. 4

√לארוב רגילעברבעדבעד.כמפורט בדוח זימון האסיפה, האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו

5שנתית14:00 18469490.698615/10/20אנלייט אנרגיההכשרה משתתף

החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס , (ל החברה"מנכ)ה גלעד יעבץ "מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה. 5

√לארוב רגילעברבעדבעד.כמפורט בדוח זימון האסיפה, האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו

6שנתית14:00 18469490.698615/10/20אנלייט אנרגיההכשרה משתתף

החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה , ה צבי פורמן"מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי את ה. 6

√לארוב רגילעברבעדבעד.כמפורט בדוח זימון האסיפה, הכללית השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו

√לארוב מיוחדעברבעדבעדאישור תיקון למדיניות התגמול של החברה. 77שנתית14:00 18469490.698615/10/20אנלייט אנרגיההכשרה משתתף

√לארוב רגילדיוןדיוןדיון.2019הצגת ודיון בדוחות הכספיים והשנתיים של החברה לשנת . 88שנתית14:00 18469490.698615/10/20אנלייט אנרגיההכשרה משתתף

1מיוחדת15:00 189677780.074815/10/20מזרחי טפחותהכשרה משתתף

, 142.9תקנות משנה ) 142לאשר את התיקונים בתקנות : ההחלטה המוצעת.  לתקנון הבנק 144-  ו142תיקון תקנות : תיאור טבעו של הנושא. 1

, כמפורט בתקנון הבנק, בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן של התקנות האמורות, לתקנון הבנק( 144.9תקנת משנה  )144- ו (142.9.8-  ו142.9.7

, התיקונים האמורים לנוסח התקנון הנוכחי)ב "המצ, לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה הכללית' המצורף כנספח א, בנוסחו המתוקן והמסומן

ואף שבעלי , כאמור לעיל, לעניין הרוב הנדרש לאישור ההחלטה לתיקון תקנון הבנק: פרטים נוספים. (בקו תחתי ובקו חוצה', מסומנים בנספח א

כי הרוב הנדרש לאישור ההחלטה , (ולפנים משורת הדין)למען הזהירות , קבע הבנק, שליטה בבנק אינם מכהנים כיום כנושאי משרה בבנק

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה הכללית1.1לפרטים נוספים ראו סעיף . לחוק החברות (ב)262הינו הרוב הנדרש בהתאם לסעיף , האמורה

2מיוחדת15:00 189677780.074815/10/20מזרחי טפחותהכשרה משתתף

ההחלטה . ("כתב ההתחייבות המתוקן- "להלן )בנוסח מתוקן , אישור של כתב הפטור וההתחייבות לשיפוי של הבנק: תיאור טבעו של הנושא. 2

לאשר ,  שעל סדר יומה של האסיפה הכללית1' כמפורט לעיל בנושא מס, על ידי האסיפה הכללית, בכפוף לאישור התיקונים לתקנון הבנק: המוצעת

המנהל הכללי של הבנק ובעלי שליטה בבנק , ובכללם, לדירקטורים ולנושאי משרה אחרים, את כתב הפטור וההתחייבות לשיפוי של הבנק

הכל בהתאם לכתב ההתחייבות המתוקן המצורף כנספח , ובכללם אלו שכיהנו בעבר או שימונו בעתיד, המכהנים מעת לעת, וקרוביהם וכן לעובדים

בקו ' מסומנים בנספח ג, התיקונים המוצעים לנוסח הנוכחי של כתב ההתחייבות של הבנק; ב"המצ, לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה הכללית' ג

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.תחתי ובקו חוצה

3מיוחדת15:00 189677780.074815/10/20מזרחי טפחותהכשרה משתתף

אשר , ל הבנק"לגבי תקופת כהונתו כמנכ, ל המיועד של הבנק"המנכ, אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר משה לארי: תיאור טבעו של הנושא. 3

לגבי תקופת כהונתו כמנהל , לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר משה לארי: ההחלטה המוצעת ("ל"המנכ- "להלן ) 16.9.2020תחל ביום 

ל וכן את תכנית התגמול "לאשר את התקשרות הבנק בהסכם העסקה עם המנכ, ובכלל זה, 16.9.2020לתקופה שתחילתה ביום , הכללי של הבנק

מבלי , זאת; ב"המצ, לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה הכללית' הכל כמפורט בנספח ד, (הכוללת מענק כספי ותגמול הוני לטווח ארוך)שתוענק לו 

√לארוב מיוחדעברנגדבעד.על ידי הבנק, בעבר, לפגוע בזכויות שהוענקו למר משה לארי

בעדללא המלצה2/9/20תיקון שטר הנאמנות וביטול החלטת המחזיקים מיום . . 11ח ללא התכנסות"אג10:00 1.243318/10/20אלעד גרופ יואסהכשרה משתתף

רוב מיוחד )עבר 

√לארוב מיוחד(ללא פירוט

1מיוחדת14:00 2669330.213618/10/20רני ציםהכשרה משתתף

של , ל החברה"ר הדירקטוריון ומנכ"יו, בעל השליטה בחברה, חברה בשליטתו של מר רני צים, מ"אישור הקצאה לרני צים אחזקות בע. 1

ובתוך כך אישור הצעה פרטית מהותית ,  מניות רגילות של החברה2,200,000הניתנים למימוש לעד  (לא סחירים) כתבי אופציה 2,200,000

√לארוב מיוחדעברנגדנגד.(ואינה חריגה)

√לארוב רגילעברבעדבעדבדירקטוריון החברה (שאינו חיצוני)אישור מינויו ותנאי כהונתו והעסקתו של מר בן הורוביץ כדירקטור . 11כללית14:00 00.655818/10/20פרשמרקטהכשרה משתתף

2כללית14:00 00.655818/10/20פרשמרקטהכשרה משתתף

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של , בדירקטוריון החברה (שאינו חיצוני)אישור חידוש מינויו של מר יוסף אמיר כדירקטור . 2

√לארוב רגילעברבעדבעדבעלי המניות

3כללית14:00 00.655818/10/20פרשמרקטהכשרה משתתף

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של , בדירקטוריון החברה (שאינו חיצוני)אישור חידוש מינויו של מר שלמה אמיר כדירקטור . 3

√לארוב רגילעברבעדבעד.בעלי המניות

4כללית14:00 00.655818/10/20פרשמרקטהכשרה משתתף

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי , אישור חידוש מינויו של מר משה פפא כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה. 4

√לארוב רגילעברבעדבעד.המניות

√לארוב רגילעברבעדבעדח המבקר"מינוי מחדש של משרד רוה. 55כללית14:00 00.655818/10/20פרשמרקטהכשרה משתתף

√לאדיוןדיון2019 בדצמבר 31ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום "דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו. 66כללית14:00 00.655818/10/20פרשמרקטהכשרה משתתף

1מיוחדת15:00 42001350.152820/10/20שיכון ובינויהכשרה משתתף

,  חודשים30לתקופת כהונה של עד , 100%בהיקף משרה של , ל החברה"גם כמנכ, ר דירקטוריון החברה"יו, אישור מינויו של מר תמיר כהן. 1

למעט התאמת , ובכלל זה כך שתנאי כהונתו והעסקתו הנוכחיים ימשיכו לחול ללא שינוי, לחוק החברות (ג)121-ו (א)95בהתאם לסעיפים 

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.100%המשכורת החודשית והמענק השנתי להיקף משרה של 

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.א לחוק החברות267בהתאם לסעיף ,  למדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה10אישור תיקון בסעיף . 22מיוחדת15:00 42001350.152820/10/20שיכון ובינויהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעד. לתקנון ההתאגדות של החברה58.1לאשר תיקון תקנה . 33מיוחדת15:00 42001350.152820/10/20שיכון ובינויהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדלאשר תיקון לשטר הנאמנות המוצע על ידי החברה. 11ח ללא התכנסות"אג18:00 5.627720/10/20גדות מסופים כימהכשרה משתתף

1בוטלה23:00 15542790.222320/10/20דלק קבוצההכשרה משתתף

לאשר את התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב בנוסח שפורסם על : אישור הצעת החברה לתיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב נוסח ההחלטה. 1

או כל הצעה מעודכנת לתיקון שטר הנאמנות שתפורסם על ידי החברה עד למועד , (2020-01-109113: אסמכתא) 6.10.2020ידי החברה ביום 

מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את הנאמן לבצע את כל , ככל שתתקבל, כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו. ("תיקון שטר הנאמנות")נעילת ההצבעה 

. לשם הוצאתו לפועל של התיקון לשטר הנאמנות,  לתיקון לשטר הנאמנות2לרבות נספח , הפעולות הנדרשות ולחתום על כל המסמכים הנדרשים

', יט', יח', סדרות יג- החלטה זו כפופה לכך שהצעת החלטה דומה תאושר גם על ידי מחזיקי אגרות החוב של כלל סדרות אגרות החוב של החברה 

אזי יראו החלטה זו כהחלטה , ככל שתיקון שטר הנאמנות לא יאושר באיזה מסדרות אגרות החוב האחרות המנויות לעיל. 'סדרה לד-ו' לג', לא', כב

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון . הצעת ההחלטה" בעד"שנדחתה וזאת גם במקרה בו יתקבל הרוב הנדרש באסיפה זו 

√לארוב מיוחדנגד.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ,  להלן7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה,  לזימון המצורף7שבסעיף 



1בוטלה23:00 392476.70.975920/10/20דלק קבוצההכשרה משתתף

לאשר את התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב בנוסח שפורסם על : אישור הצעת החברה לתיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב נוסח ההחלטה. 1

או כל הצעה מעודכנת לתיקון שטר הנאמנות שתפורסם על ידי החברה עד למועד , (2020-01-109113: אסמכתא) 6.10.2020ידי החברה ביום 

מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את הנאמן לבצע את כל , ככל שתתקבל, כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו. ("תיקון שטר הנאמנות")נעילת ההצבעה 

. לשם הוצאתו לפועל של התיקון לשטר הנאמנות,  לתיקון לשטר הנאמנות2לרבות נספח , הפעולות הנדרשות ולחתום על כל המסמכים הנדרשים

', יט', יח', סדרות יג- החלטה זו כפופה לכך שהצעת החלטה דומה תאושר גם על ידי מחזיקי אגרות החוב של כלל סדרות אגרות החוב של החברה 

אזי יראו החלטה זו כהחלטה , ככל שתיקון שטר הנאמנות לא יאושר באיזה מסדרות אגרות החוב האחרות המנויות לעיל. 'סדרה לד-ו' לג', לא', כב

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון . הצעת ההחלטה" בעד"שנדחתה וזאת גם במקרה בו יתקבל הרוב הנדרש באסיפה זו 

√לארוב מיוחדנגד.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ,  להלן7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה,  לזימון המצורף7שבסעיף 

√לארוב מיוחדעדכון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק. 11שנתית בוטלה13:00 12281010.180521/10/20אגודהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדRUN OFF ורכישת פוליסת D&amp;Oהתקשרות בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה . 22שנתית בוטלה13:00 12281010.180521/10/20אגודהכשרה משתתף

√לארוב רגילכדירקטור בבנק, מינוי מחדש של מר יגאל לנדאו. 33שנתית בוטלה13:00 12281010.180521/10/20אגודהכשרה משתתף

4שנתית בוטלה13:00 12281010.180521/10/20אגודהכשרה משתתף

 31לשנה שנסתיימה ביום , סומך חייקין, חות הכספיים ובדינים והחשבונות של הדירקטורים ושל רואי החשבון המבקרים"בדו, דיון במאזן. 4

√לא2019, בדצמבר

5שנתית בוטלה13:00 12281010.180521/10/20אגודהכשרה משתתף

 וכן דיווח על שכר רואי החשבון 2021הסמכת דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם לשנת , ח המבקרים סומך חייקין"מינוי מחדש של רוה. 5

√לארוב רגיל2019המבקרים לשנת 

1מיוחדת16:00 39381330.189621/10/20קנון הולדינגסהכשרה משתתף

to approve the ordinary resolution to declare a special cash dividend of $2.23 per ordinary share for the financial year ended 

December 31, 2019.לארוב רגילעברבעדבעד√

√לארוב מיוחדעברבעדבעדתיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה. 11שנתית14:00 40940230.13922/10/20גב יםהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.פיצול הון מניות החברה ותיקון מסמכי ההתאגדות של החברה בהתאם. 22שנתית14:00 40940230.13922/10/20גב יםהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדתיקון תקנון החברה. 33שנתית14:00 40940230.13922/10/20גב יםהכשרה משתתף

√לאר.לדיוןדיוןדיון ובדוחות הדירקטוריון וההנהלה לשנה שהסתיימה באותו התאריך31.12.2019דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום . 11שנתית16:00 350081090.434522/10/20פועליםהכשרה משתתף

2שנתית16:00 350081090.434522/10/20פועליםהכשרה משתתף

, לרואי החשבון המבקרים של הבנק במשותף, רואי חשבון, (BDO)וזיו האפט , רואי חשבון, (KPMG)חייקין -לאשר את מינויים מחדש של סומך. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק

3שנתית16:00 350081090.434522/10/20פועליםהכשרה משתתף

בבנק לתקופה של  (301לפי הוראות חוק החברות והוראה )ד רונית אברמזון רוקח לכהונה שניה כדירקטורית חיצונית "לאשר את מינויה של עו. 3

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.ואישור המפקח או אי התנגדותו למינוי (עם סיום הכהונה הראשונה בה היא מכהנת) 5.2.2021הכהונה תחל במועד המאוחר מבין . שלוש שנים

4שנתית16:00 350081090.434522/10/20פועליםהכשרה משתתף

. בבנק לתקופה של שלוש שנים (301לפי הוראות חוק החברות והוראה )לכהונת דירקטור חיצוני ' ח עיסאווי פריג"לאשר את מינויו של רו. 4

√לארוב מיוחדלא עברבעדבעד.וקבלת אישור המפקח למינוי (בהתאם לזהות הדירקטור החיצוני השני שייבחר) 13.4.2021 או 5.2.2021הכהונה תחל במועד מאוחר מבין יום 

5שנתית16:00 350081090.434522/10/20פועליםהכשרה משתתף

. בבנק לתקופה של שלוש שנים (301לפי הוראות חוק החברות והוראה )ח דליה לב לכהונה שניה כדירקטורית חיצונית "לאשר את מינויה של רו. 5

√לארוב מיוחדעברנגדנגד.ואישור המפקח או אי התנגדותו למינוי (עם סיום הכהונה הראשונה בה היא מכהנת) 13.4.2021הכהונה תחל במועד המאוחר מבין 

6שנתית16:00 350081090.434522/10/20פועליםהכשרה משתתף

הכהונה תחל במועד . בבנק לתקופה של שלוש שנים (שאינו דירקטור חיצוני)לאשר את מינויו של מר ישראל טראו לכהונת דירקטור אחר . 6

√לארוב רגילעברבעדבעד.המאוחר מבין אישור האסיפה ומועד אישור המפקח למינוי או אי התנגדותו למינוי

7שנתית16:00 350081090.434522/10/20פועליםהכשרה משתתף

הכהונה תחל במועד . בבנק לתקופה של שלוש שנים (שאינו דירקטור חיצוני)סטנלי פישר לכהונת דירקטור אחר ' לאשר את מינויו של פרופ. 7

√לארוב רגילעברבעדבעד.המאוחר מבין אישור האסיפה ומועד קבלת אישור המפקח למינוי או אי התנגדותו למינוי

8שנתית16:00 350081090.434522/10/20פועליםהכשרה משתתף

הכהונה . בבנק לתקופה של שלוש שנים (שאינה דירקטורית חיצונית)נוי גוטלין לכהונת דירקטורית אחרת -תמר בר' לאשר את מינויה של גב. 8

√לארוב רגיללא עברנגדנגד.תחל במועד המאוחר מבין אישור האסיפה ומועד קבלת אישור המפקח למינוי או אי התנגדותו למינוי

9שנתית16:00 350081090.434522/10/20פועליםהכשרה משתתף

 שנים ולאשר לפי 3 לתקופה של 1.1.2021לדוח בתוקף מיום ' בנוסח המצורף כנספח א, לאשר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה של הבנק. 9

תגמול נושאי המשרה יכול שיעלה על מדרגת התגמול , כי בהתאם למדיניות התגמול והתקרות הקבועות בה, לחוק הגבלת התגמול (א)2סעיף 

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.ללא אישור נוסף של האסיפה הכללית, הקבועה בסעיף האמור באישור ועדת התגמול והדירקטוריון

10שנתית16:00 350081090.434522/10/20פועליםהכשרה משתתף

 לדוח 5  כמפורט בסעיף , 31.12.2023 ועד ליום 28.6.2020ר דירקטוריון הבנק בתוקף מיום "לאשר את תנאי כהונתו של מר ראובן קרופיק כיו. 10

לפי החלטת , כפוף לכך שהוראות הדין והנחיות גופי הפיקוח לא ימנעו מתן תגמול ותנאי כהונה כאמור,  לחוק החברות273בהתאם לסעיף 

√לארוב רגילעברבעדבעד.דירקטוריון הבנק

11שנתית16:00 350081090.434522/10/20פועליםהכשרה משתתף

לפי ,  לדוח6   כמפורט בסעיף 31.12.2023 ועד ליום 1.1.2021ל הבנק בתוקף מיום "לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר דב קוטלר כמנכ. 11

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.לחוק הגבלת התגמול (א)2לחוק החברות ולפי סעיף  (1ג)272סעיף 

1ח"אג16:00 803342.10.991422/10/20יר-אולהכשרה משתתף

,  לשטר הנאמנות בנוסח המצורף לכתב ההצבעה כנספח א וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים הנדרשים1' לאשר את תיקון מס. 1

. (אם יידרשו)ידי הבורסה - לשטר הנאמנות שיידרשו על1'  לשטר הנאמנות וכן להסמיך את הנאמן להסכים לשינויים בתיקון מס1' לרבות תיקון מס

מצורף בזאת לכתב , לשם הנוחות בלבד.  לשטר הנאמנות רק לאחר שהתקבל אישור הבורסה1' מובהר בזאת כי הנאמן יחתום על תיקון מס

כאשר השינויים ,  לשטר הנאמנות1' עם נוסח תיקון מס, 2018 בפברואר 4נוסח משולב של שטר הנאמנות מיום ' ההצבעה ומסומן כנספח ב

. הנוסח המשולב נערך מטעמי נוחות בלבד. ("הנוסח המשולב: "להלן) לשטר הנאמנות 1' המסומנים הם של העדכונים הנכללים בתיקון מס

בהתאם מובהר כי בכל מקרה של . בלבד, כפי שייחתם ויפורסם לציבור,  לשטר הנאמנות1' הנוסחים המחייבים הינם שטר הנאמנות ותיקון מס

. לפי העניין,  לשטר הנאמנות1' יגבר שטר הנאמנות או תיקון מס,  לשטר הנאמנות1' סתירה בין הנוסח המשולב לבין שטר הנאמנות או תיקון מס

√לארוב מיוחדעברבעד. לזימון כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו9ויראו את ההתחייבות שבסעיף ,  לזימון9הצעת החלטה כפופה להתחייבות המימון והשיפוי שבסעיף 

√לארוב מיוחדעברבעדבעד("מדיניות התגמול החדשה: "להלן) 2023 - 2021אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה לשנים . 11מיוחדת17:00 55808520.605622/10/20הפניקסהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברבעדבעדל החברה בהתאם למדיניות התגמול הנוכחית"הקצאה של אופציות למנכ. 22מיוחדת17:00 55808520.605622/10/20הפניקסהכשרה משתתף

√לארוב מיוחדעברנגדבעדל החברה בהתאם למדיניות התגמול החדשה"עדכון תנאי כהונה והעסקה למנכ. 33מיוחדת17:00 55808520.605622/10/20הפניקסהכשרה משתתף

√לאדיוןדיוןהצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה. 11שנתית16:00 2379920.189426/10/20חנן מורהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדכרואה החשבון המבקר של החברה' מינוי מחדש של משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות. 22שנתית16:00 2379920.189426/10/20חנן מורהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר חנן מור כדירקטור בחברה. 33שנתית16:00 2379920.189426/10/20חנן מורהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר אבי מאור כדירקטור בחברה. 44שנתית16:00 2379920.189426/10/20חנן מורהכשרה משתתף

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של מר טל כרמלי כדירקטור בחברה. 55שנתית16:00 2379920.189426/10/20חנן מורהכשרה משתתף

1מיוחדת14:00 2629140.337427/10/20גניגרהכשרה משתתף

 על ידי צד שלישי 50%-מ ו" על ידי קיבוץ גניגר אגודה שיתופית חקלאית בע50%לאשר את התקשרות החברה בהסכם עם חברה המוחזקת . 1

למכירת זכויות החברה במקרקעי מפעל החברה בקיבוץ גניגר וכל הבנוי והמחובר אליהם ובכלל , שאינו קשור לחברה או למי מבעלי השליטה בו

אשר יעמיד מימון לרוכשת לצורך תשלום חלק מתמורת , זאת את חתימת החברה על משכנתא נון ריקורס במקרקעין לטובת בנק הפועלים

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה2.1הכל בתנאים כמפורט בסעיף , (Lease Back)וכן בהסכם להשכרתם לחברה , הרכישה

2מיוחדת14:00 2629140.337427/10/20גניגרהכשרה משתתף

ל " כתבי אופציה המירים למניות החברה לחברה למנכ217,811של  (כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית)לאשר ביצוע הקצאה פרטית מהותית . 2

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.לדוח זימון האסיפה' אשר תנאיהם כמפורט בנספח א, מר פאביו קהאן, החברה

3מיוחדת14:00 2629140.337427/10/20גניגרהכשרה משתתף

 כתבי אופציה המירים למניות החברה לחברה בבעלות 163,358של  (כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית)לאשר ביצוע הקצאה פרטית מהותית . 3

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.לדוח העסקה' אשר תנאיהם כמפורט בנספח א, ר דירקטוריון החברה"יו, ובשליטת מר שמואל וולודינגר

4מיוחדת14:00 2629140.337427/10/20גניגרהכשרה משתתף

ר דירקטוריון לחברה בשלוש "בנוגע להענקת שירותי יו, מ"וולודינגר ניהול והשקעות בע. לאשר את הארכת הסכם הניהול בין החברה לבין ש. 4

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.2020 באוקטובר 23שנים נוספות החל מיום 

5מיוחדת14:00 2629140.337427/10/20גניגרהכשרה משתתף

בנוגע להסכמה ולסיוע שיעניק הקיבוץ לחברה בקשר עם , מ"לאשר את התקשרות החברה בהסכם עם קיבוץ גניגר אגודה שיתופית חקלאית בע. 5

, אשר תוקם בשטח מפעל החברה ותייצר עבור החברה את מרבית החשמל הדרוש לה, הקמת מערכת לייצור חשמל המבוססת על גז טבעי

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה2.5בתנאים כמפורט בסעיף 

6מיוחדת14:00 2629140.337427/10/20גניגרהכשרה משתתף

או מטעמה בחברות בנות /בחברה ו, מעת לעת, או שיכהנו/לאשר את הארכת תוקפם של כתבי השיפוי לנושאי המשרה ולדירקטורים המכהנים ו. 6

או אשר לבעלי השליטה עניין אישי בהענקת כתבי /או המכהנים מטעם בעלי השליטה ו/או קרוביהם ו/או קשורות ואשר הינם בעלי השליטה ו/ו

בהתאם לנוסח כתב השיפוי המצורף כנספח , החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית, לתקופה נוספת בת שלוש שנים, י החברה"השיפוי להם ע

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.לדוח זימון האסיפה' ב

1שנתית14:00 25218340.281829/10/20פרטנרהכשרה משתתף

1 .Approval of the re-appointment of Kesselman &amp; Kesselman, independent certified public accountants in Israel and a 

member of PricewaterhouseCoopers International Limited group, as the Company's auditor for the period ending at the 

close of the next annual general meetingלארוב רגילעברבעדבעד√

2שנתית14:00 25218340.281829/10/20פרטנרהכשרה משתתף

Discussion of the auditor’s remuneration for the year ended December 31, 2019, as determined by the Audit Committee and 

by the Board of Directors, and the report of the Board of Directors with respect to the remuneration paid to the auditor and 

its affiliates for the year ended December 31, 2019לאר.לדיוןדיוןדיון√



3שנתית14:00 25218340.281829/10/20פרטנרהכשרה משתתף

3 .Discussion of the Company’s audited financial statements for the year ended December 31, 2019 and the report of the 

Board of Directors for such periodלאר.לדיוןדיוןדיון√

4שנתית14:00 25218340.281829/10/20פרטנרהכשרה משתתף

4 .Approval of the re-election of the following directors to the Company’s Board of Directors until the close of the next annual 

general meeting: Mr. Richard Hunter, Mr. Yehuda Saban, Mr. Yossi Shachak, Mr. Arie (Arik) Steinberg and Mr. Ori Yaronלארוב רגילעברבעדבעד√

5שנתית14:00 25218340.281829/10/20פרטנרהכשרה משתתף

5 .Appointment of Mr. Shlomi Zohar as an independent director (Bilty Taluy) of the Company in accordance with the Israeli 

Companies Law and regulations promulgated thereunder, commencing on October 29, 2020לארוב רגילעברבעדבעד√

6שנתית14:00 25218340.281829/10/20פרטנרהכשרה משתתף

6 .Appointment of Ms. Roly Klinger as an external director (Dahatz) of the Company for a term of three years in accordance 

with the Israeli Companies Law and regulations promulgated thereunder, commencing on October 29, 2020בעדבעד

רוב מיוחד )עבר 

√לארוב מיוחד(ללא פירוט

7שנתית14:00 25218340.281829/10/20פרטנרהכשרה משתתף

7 .Appointment of Ms. Marom-Brikman as an external director (Dahatz) of the Company for a term of three years in 

accordance with the Israeli Companies Law and regulations promulgated thereunder, commencing on January 1, 2021בעדבעד

רוב מיוחד )עבר 

√לארוב מיוחד(ללא פירוט

בעדבעדApproval of an amendment to the Company's Compensation Policy for Office Holders. 88שנתית14:00 25218340.281829/10/20פרטנרהכשרה משתתף

רוב מיוחד )עבר 

√לארוב מיוחד(ללא פירוט

√לארוב מיוחדעברבעדבעדמ לקידום פרויקט מתח עליון"ח בע"ז אגש"אישור התקשרות החברה במזכר הבנות עם תפו. 11מיוחדת15:00 00.242129/10/20משק אנרגיההכשרה משתתף


