
:שם המרכז02/05/2020תאריך האסיפה מ

חברהשם המרכז

שווי שוק 

(ח"אש)

% 

הנושאים אשר עולים לדיון באסיפהסעיףסוג האסיפהתאריך האסיפהאחזקה

המלצת 

אנטרופי

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין 

אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

√לאדיוןדיוןדיון2019,  בדצמבר31הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 1שנתית16:00 2106414.334612/05/20טוגדרהכשרה נוסטרו

2שנתית16:00 2106414.334612/05/20טוגדרהכשרה נוסטרו

כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת הנהלת החברה ' מינוי מחדש של משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות. 2

√לארוב רגילעברבעדבעדלקבוע את שכרם

√לארוב רגילעברבעדבעדלאשר את הארכת מינויו של מר יוחנן דנינו כדירקטור בחברה. 33שנתית16:00 2106414.334612/05/20טוגדרהכשרה נוסטרו

√לארוב רגילעברבעדבעדלאשר את הארכת מינויו של מר ניסים ברכה כדירקטור בחברה. 44שנתית16:00 2106414.334612/05/20טוגדרהכשרה נוסטרו

√לארוב רגילעברבעדבעדלאשר את הארכת מינויו של מר גיא עטיה כדירקטור בחברה. 55שנתית16:00 2106414.334612/05/20טוגדרהכשרה נוסטרו

√לארוב רגילעברבעדבעדלאשר את הארכת מינויו של מר ניר סוסינסקי כדירקטור בחברה. 66שנתית16:00 2106414.334612/05/20טוגדרהכשרה נוסטרו

√לארוב רגילעברבעדבעדבריקמן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה-לאשר את מינוייה של מיכל מרום. 77שנתית16:00 2106414.334612/05/20טוגדרהכשרה נוסטרו

√לאדיוןדיוןדיוןעדכון ודיון. 11ח התייעצות"אג12:00 0.9209/06/20עד-אספיסי אלהכשרה נוסטרו

√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 0.9222/06/20עד-אספיסי אלהכשרה נוסטרו

√לאר.לדיוןדיוןדיון.או המחזיקים/י הנאמן ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע. 22ח נדחית"אג14:00 0.9222/06/20עד-אספיסי אלהכשרה נוסטרו

√לארוב מיוחדיעל רוזנמן גרוס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית' מינוי גב. 11מיוחדת בוטלה12:00 14802750.066425/06/20סלע קפיטל נדלןהכשרה נוסטרו

√לארוב מיוחדמינוי מר דוד בועז כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית. 22מיוחדת בוטלה12:00 14802750.066425/06/20סלע קפיטל נדלןהכשרה נוסטרו

√לארוב מיוחדאיריס ציבולסקי חביליו כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית' מינוי גב. 33מיוחדת בוטלה12:00 14802750.066425/06/20סלע קפיטל נדלןהכשרה נוסטרו

√לארוב מיוחדמינוי מחדש של מר זאב מילבאואר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית. 44מיוחדת בוטלה12:00 14802750.066425/06/20סלע קפיטל נדלןהכשרה נוסטרו

√לארוב מיוחדמינוי מר אמיר שפיצר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית. 55מיוחדת בוטלה12:00 14802750.066425/06/20סלע קפיטל נדלןהכשרה נוסטרו

1ח התייעצות"אג12:00 0.9230/06/20עד-אספיסי אלהכשרה נוסטרו

 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 30/06/20עד-אספיסי אלהכשרה נוסטרו

 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

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. 11ח"אג15:00 424257.10.712709/07/20ספנסר אקוויטיהכשרה נוסטרו

2ח"אג15:00 424257.10.712709/07/20ספנסר אקוויטיהכשרה נוסטרו

של  (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. החברה

√לארוב מיוחדעברנגדנגדיעל רוזנמן גרוס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית' מינוי גב. 11מיוחדת12:00 14802750.131515/07/20סלע קפיטל נדלןהכשרה נוסטרו

√לארוב מיוחדעברנגדנגדמינוי מר דוד בועז כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית. 22מיוחדת12:00 14802750.131515/07/20סלע קפיטל נדלןהכשרה נוסטרו

√לארוב מיוחדעברנגדנגדאיריס ציבולסקי חביליו כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית' מינוי גב. 33מיוחדת12:00 14802750.131515/07/20סלע קפיטל נדלןהכשרה נוסטרו

בעדבעדמינוי מר אמיר שפיצר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית. 44מיוחדת12:00 14802750.131515/07/20סלע קפיטל נדלןהכשרה נוסטרו

הורד מסדר 

√לארוב מיוחדהיום

√לארוב מיוחדעברבעדבעדכדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית' ר חדוה ווליוביץ"מינוי ד. 55מיוחדת12:00 14802750.131515/07/20סלע קפיטל נדלןהכשרה נוסטרו

√לארוב מיוחדעברבעדבעדמינוי מחדש של מר זאב מילבאואר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית. 66מיוחדת12:00 14802750.131515/07/20סלע קפיטל נדלןהכשרה נוסטרו

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. 11ח"אג14:30 0.000116/07/20לאומיהכשרה נוסטרו

2ח"אג14:30 0.000116/07/20לאומיהכשרה נוסטרו

מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של כתבי התחייבות נדחים : אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד.רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי כתבי התחייבות נדחים המשתתפים בהצבעה: הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה. של החברה (402סדרה )

√לאר.לדיוןדיוןדיון.שהונפקו על ידי החברה (31סדרה ) מטעם הנאמן לאגרות החוב 2020- 2019דיון בדוח השנתי לשנת . 11ח"אג16:15 23214490.24116/07/20חשמלהכשרה נוסטרו

√לארוב רגילעברבעדבעדכנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות, לאשר את מינויו של הנאמן המכהן. 22ח"אג16:15 23214490.24116/07/20חשמלהכשרה נוסטרו

√לאר.לדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 11ח"אג10:15 26636840.041520/07/20דיסקונט מנפיקיםהכשרה נוסטרו

√לארוב רגילעברבעדבעד(למעט הנמנעים, הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה)החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 22ח"אג10:15 26636840.041520/07/20דיסקונט מנפיקיםהכשרה נוסטרו

√לאר.לדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 11ח"אג10:30 43302000.250627/07/20פועלים הנפקותהכשרה נוסטרו

√לארוב רגילעברבעדבעד(למעט הנמנעים, הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה)החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 22ח"אג10:30 43302000.250627/07/20פועלים הנפקותהכשרה נוסטרו

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של דרור גד כדירקטור בחברה. 11שנתית ומיוחדת15:00 131816920.167930/07/20ריט הכשרה נוסטרו

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של דוד ברוך כדירקטור בחברה. 22שנתית ומיוחדת15:00 131816920.167930/07/20ריט הכשרה נוסטרו

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של יצחק שריר כדירקטור בלתי תלוי בחברה. 33שנתית ומיוחדת15:00 131816920.167930/07/20ריט הכשרה נוסטרו

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי קותי גביש כדירקטור בחברה. 44שנתית ומיוחדת15:00 131816920.167930/07/20ריט הכשרה נוסטרו

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי עופר ארדמן כדירקטור בחברה. 55שנתית ומיוחדת15:00 131816920.167930/07/20ריט הכשרה נוסטרו

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי רואי חשבון מבקרים לחברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. 66שנתית ומיוחדת15:00 131816920.167930/07/20ריט הכשרה נוסטרו

√לאר.לדיוןדיוןדיון2019הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת . 77שנתית ומיוחדת15:00 131816920.167930/07/20ריט הכשרה נוסטרו

√לארוב מיוחדעברבעדבעדהארכת כהונתה של אירית שלומי כדירקטורית חיצונית בחברה. 88שנתית ומיוחדת15:00 131816920.167930/07/20ריט הכשרה נוסטרו

√לארוב מיוחדעברבעדבעדמימוש אופציה להארכת הסכם הניהול של החברה בשנתיים. 99שנתית ומיוחדת15:00 131816920.167930/07/20ריט הכשרה נוסטרו

√לארוב מיוחדעברבעדבעד.תיקון מדיניות התגמול של החברה בדבר גובה פרמיית ביטוח דירקטורים נושאי משרה המרבית. 1010שנתית ומיוחדת15:00 131816920.167930/07/20ריט הכשרה נוסטרו

√לאר.לדיוןדיוןדיון עדכון ודיון1.1. 1ח התייעצות"אג12:00 0.910702/08/20עד-אספיסי אלהכשרה נוסטרו

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2019 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום 1שנתית12:30 170062880.024404/08/20דיסקונטהכשרה נוסטרו

2שנתית12:30 170062880.024404/08/20דיסקונטהכשרה נוסטרו

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 170062880.024404/08/20דיסקונטהכשרה נוסטרו

לתקופה של שלוש ,  להוראות ניהול בנקאי תקין301במעמד של דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה , למנות את מר שאול קוברינסקי כדירקטור. 3

מתוך ארבעה  (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 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

4שנתית12:30 170062880.024404/08/20דיסקונטהכשרה נוסטרו

, לתקופה של שלוש שנים,  להוראות ניהול בנקאי תקין301איריס אבנר כדירקטורית במעמד של דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה ' למנות את גב. 4

מועמדים  (4)מתוך ארבעה  (3)באסיפה ייבחרו שלושה . בכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים או אי התנגדותו, 2021 במרס 22החל מיום 

. אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים,  להוראות ניהול בנקאי תקין301לכהונת דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 

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 לדיווח , ב" לדוח זימון האסיפה המצ2ראו סעיף , בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק

√לארוב רגילעברבעדבעד.מיידי זה

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

הכשרה נוסטרו15:00 29/10/2020- עד  



5שנתית12:30 170062880.024404/08/20דיסקונטהכשרה נוסטרו

, לתקופה של שלוש שנים,  להוראות ניהול בנקאי תקין301במעמד של דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה , ר יעקב ליפשיץ כדירקטור"למנות את ד. 5

 (4)מתוך ארבעה  (3)באסיפה ייבחרו שלושה . בכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו, 2021 במרס 26החל מיום 

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

6שנתית12:30 170062880.024404/08/20דיסקונטהכשרה נוסטרו

. לתקופה של שלוש שנים,  להוראות ניהול בנקאי תקין301במעמד של דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה , ית כדירקטורית'מונא בח' למנות את גב. 6

,  לדוח זימון האסיפה2.1.5ובשים לב לאמור בסעיף , מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו

מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני כהגדרתו  (4)מתוך ארבעה  (3)באסיפה ייבחרו שלושה . בדבר סדר תחילת הכהונה של הדירקטורים הנבחרים

. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים,  להוראות ניהול בנקאי תקין301בהוראה 

, לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור

√לארוב רגיללא עברבעדבעד.וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה, ב" לדוח זימון האסיפה המצ2ראו סעיף 

7שנתית12:30 170062880.024404/08/20דיסקונטהכשרה נוסטרו

 באוקטובר 30החל מיום , לתקופה של שלוש שנים, במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, למנות את מר אהרן אברמוביץ כדירקטור. 7

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

8שנתית12:30 170062880.024404/08/20דיסקונטהכשרה נוסטרו

 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 170062880.024404/08/20דיסקונטהכשרה נוסטרו

מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר . לתקופה של שלוש שנים, במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, למנות את מר דני ימין כדירקטור. 9

בדבר סדר תחילת הכהונה של ,  לדוח זימון האסיפה2.1.5ובשים לב לאמור בסעיף , 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 . הדירקטורים הנבחרים

המשתתפים בהצבעה רשאים . ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים, החברות

 לדוח זימון 2ראו סעיף , לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק. להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור

√לארוב מיוחדלא עברבעדבעד.וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה, ב"האסיפה המצ

√לאדיוןדיון.כפי שתפורסם עד למועד אסיפה זו, דיון והתייעצות בנוגע להצעה מעודכנת מטעם החברה. 11ח התייעצות"אג09:00 0.935109/08/20עד-אספיסי אלהכשרה נוסטרו

√לאדיוןדיוןדיון.כפי שתפורסם עד למועד אסיפה זו, דיון והתייעצות בנוגע להצעה מעודכנת מטעם החברה. 11ח התייעצות"אג09:00 0.599509/08/20עד-אספיסי אלהכשרה נוסטרו

√לארוב מיוחדעברבעדבעד. שנים החל ממועד אישור האסיפה3אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה לתקופה של . 11מיוחדת נדחית15:00 2106414.334613/08/20טוגדרהכשרה נוסטרו

1ח התייעצות"אג14:30 0.935116/08/20עד-סי אל.פי.אסהכשרה נוסטרו

 2. 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.

י "דיון בנושאים נוספים שיועלו ע .4.  ועד ליום כינוס האסיפה20/8/6ח האחרונה שהתקיימה ביום "בפעולות שבוצעו החל ממועד אסיפת מחזיקי האג

√לאדיון.או מחזיקי אגרות החוב/הנאמן ו

1ח התייעצות"אג14:30 0.599516/08/20עד-סי אל.פי.אסהכשרה נוסטרו

 2. 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.

י "דיון בנושאים נוספים שיועלו ע .4.  ועד ליום כינוס האסיפה20/8/6ח האחרונה שהתקיימה ביום "בפעולות שבוצעו החל ממועד אסיפת מחזיקי האג

√לאדיון.או מחזיקי אגרות החוב/הנאמן ו

בעדללא המלצהלאשר לתקן את שטר הנאמנות בהתאם להצעת החברה לתיקון שטר הנאמנות. 11ח ללא התכנסות"אג14:00 0.910717/08/20עד-אספיסי אלהכשרה נוסטרו

רוב )עבר 

מיוחד ללא 

√לארוב מיוחד(פירוט

√לאמבוטלתבעדפירעון מיידי של יתרת הערך הנקוב שבמחזור. 22ח ללא התכנסות"אג14:00 0.910717/08/20עד-אספיסי אלהכשרה נוסטרו

1שנתית ומיוחדת17:00 3651468707.665517/08/20המשביר הכשרה נוסטרו

 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 3651468707.665517/08/20המשביר הכשרה נוסטרו

 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 3651468707.665517/08/20המשביר הכשרה נוסטרו

√לארוב רגילעברבעדבעד.מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה. 44שנתית ומיוחדת17:00 3651468707.665517/08/20המשביר הכשרה נוסטרו

√לארוב רגילעברבעדבעדדבורה יצחקי' של גב, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה, מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת. 55שנתית ומיוחדת17:00 3651468707.665517/08/20המשביר הכשרה נוסטרו

√לארוב רגילעברבעדבעדשל מר רמי שביט, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה, מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת. 66שנתית ומיוחדת17:00 3651468707.665517/08/20המשביר הכשרה נוסטרו

√לארוב רגילעברבעדבעדקרן ברנע' של גב, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה, מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת. 77שנתית ומיוחדת17:00 3651468707.665517/08/20המשביר הכשרה נוסטרו

√לאדיוןדיוןדיון.2019 בדצמבר 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום . 88שנתית ומיוחדת17:00 3651468707.665517/08/20המשביר הכשרה נוסטרו

√לאדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 11ח נדחית"אג10:00 229943.10.195703/09/20ביגהכשרה נוסטרו

√לארוב רגילעברבעדבעד(למעט הנמנעים, הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה)החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 22ח נדחית"אג10:00 229943.10.195703/09/20ביגהכשרה נוסטרו

√לארוב מיוחדעברבעדלאשר לתקן את שטר הנאמנות בהתאם להצעת החברה. 11ח ללא התכנסות"אג23:00 0.935107/09/20עד-אספיסי אלהכשרה נוסטרו

√לארוב מיוחדעברבעדלאשר לתקן את שטר הנאמנות בהתאם להצעת החברה. . 11ח ללא התכנסות"אג23:00 0.599507/09/20עד-אספיסי אלהכשרה נוסטרו

1שנתית13:00 370926990.015610/09/20לאומיהכשרה נוסטרו

 לדוח המיידי בדבר 1.1ראו סעיף , לפרטים נוספים. 2019 בדצמבר 31ח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום "דיון בדוחות הכספיים ובדו. 1

√לאר.לדיוןדיוןדיון.("דוח הזימון: "להלן)כינוס אסיפה כללית שנתית המצורף לטופס זה 

2שנתית13:00 370926990.015610/09/20לאומיהכשרה נוסטרו

, 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 370926990.015610/09/20לאומיהכשרה נוסטרו

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 במועד " דירקטור אחר"ככל שמר בזורה יהיה המועמד לכהונה כדירקטור במעמד . התנגדותו

;  לדוח הזימון2.1.10כמפורט בסעיף , אזי תחילת כהונתו תהא החל ממועד קבלת האישור או אי התנגדותו של המפקח על הבנקים, המוקדם יותר

אזי , בבנק שיקבל שני את אישור המפקח על הבנקים או אי התנגדותו" דירקטור אחר"ככל שמר בזורה יהיה המועמד לכהונה כדירקטור במעמד 

לאחר תום תקופת , 2020 באוקטובר 30- תחילת כהונתו תהא במועד קבלת אישורו או אי התנגדותו של המפקח על הבנקים כאמור אך לא לפני ה

שאז תחל , יחיא ייבחר לכהונה נוספת בדירקטוריון הבנק על ידי האסיפה הכללית' ר סאמר חאג"אלא אם ד)יחיא ' ר סאמר חאג"כהונתו השנייה של ד

באסיפה כללית זו .  לדוח הזימון2.1.10כמפורט בסעיף , (כהונתו של מר בזורה במועד קבלת אישור או אי התנגדות המפקח על הבנקים כאמור

 (1941לפקודת הבנקאות  (2)(א)ד11דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף )" דירקטור אחר"דירקטורים במעמד  (2)עומדים לבחירה שני 

√לארוב רגילעברבעדבעדדי: "להלן)
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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

לאחר , 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 האסיפה ' ר סאמר חאג"אלא אם ד)יחיא ' ר סאמר חאג"תום תקופת כהונתו השנייה של ד

.  לדוח הזימון2.1.10כמפורט בסעיף , (ביטון במועד קבלת אישור או אי התנגדות המפקח על הבנקים כאמור' שאז תחל כהונתה של פרופ, הכללית

מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה , לתקופה של שלוש שנים" דירקטור אחר"דירקטורים במעמד  (2)באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שני 

√לארוב רגיללא עברנגדנגדלמינוי די
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או אי , החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים,  שנים3לתקופה של , "דירקטור אחר"יחיא כדירקטור במעמד ' ר סאמר חאג"למנות את ד. 5

באסיפה כללית זו עומדים .  לדוח הזימון2.1.10כמפורט בסעיף , (לאחר תום תקופת כהונתו השנייה) 2020 באוקטובר 30ולא לפני יום , התנגדותו

וביניהם , מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים, לתקופה של שלוש שנים" דירקטור אחר"דירקטורים במעמד  (2)לבחירה שני 

מכהן ,  ומועמד לבחירה מחדש2020 באוקטובר 29דירקטור מכהן שיסיים תקופת כהונה שנייה ביום , יחיא' ר סאמר חאג"ד. יחיא' ר סאמר חאג"ד

, ח הזימון" לדו2.1- ו1.3ראו סעיפים , לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק. 22.7.2019ר דירקטוריון הבנק החל מיום "כיו

√לארוב רגילעברבעדבעד.ב"וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ
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החל ובכפוף לקבלת ,  שנים3לתקופה של , 301' דורית סלינגר כדירקטורית חיצונית בהתאם לקבוע בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' למנות את גב. 6

ציפורה ' לאחר תום תקופת כהונתה השלישית והאחרונה של הגב, 2020 בנובמבר 22- אך לא לפני ה, או אי התנגדותו, הסכמת המפקח על הבנקים

בהתאם לקבוע בהוראת , לדירקטוריון הבנק (1)באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור חיצוני אחד .  לדוח הזימון2.1.10סמט כמפורט בסעיף 

וביניהם , מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים, לתקופה של שלוש שנים ("דירקטור חיצוני: "להלן) 301' ניהול בנקאי תקין מס

וכן ההצהרה וקורות החיים , ח הזימון" לדו2.1- ו1.4ראו סעיפים , לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק. דורית סלינגר' הגב

√לארוב רגיללא עברבעדבעד.ב"של המועמדת המצ
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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 הגב, 2020 בנובמבר 22- אך לא לפני ה, או אי התנגדותו, לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים

לתקופה של שלוש , לדירקטוריון הבנק (1)באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור חיצוני אחד .  לדוח הזימון2.1.10כמפורט בסעיף , ציפורה סמט

שטרן כיהן כדירקטור  (צבי)ידידיה ' פרופ. שטרן (צבי)ידידיה ' וביניהם פרופ, מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים, שנים

לפרטים נוספים . 29.10.2018 ועד ליום 30.10.2012החל מיום ,  כהונות2במשך , 301' חיצוני בבנק בהתאם לקבוע בהוראת ניהול בנקאי תקין מס

√לארוב רגילעברבעדבעד.ב"וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ, ח הזימון" לדו2.1- ו1.4ראו סעיפים , בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק


