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   )"החברה"( מטריקס אי.טי. בע"מ

 2022בנובמבר,  10

 

  לכבוד   לכבוד

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ   רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il  www.tase.co.il 

 

 הצעה דוחו מיוחדת של בעלי מניות החברהו שנתיתבדבר כינוס אסיפה כללית דוח מיידי  הנדון: 
 )"הדוח"( מהותית פרטית

 

"(, תקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית חוק החברות)" 1999-בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט

 תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ,2000-, התש"ס(סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היוםואסיפת 
 2005-"(, תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעת עמדה(, התשס"ותקנות הדוחות)" 1970 -ומיידיים(, תש"ל

 2000-)הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(, תש"ס ערך "( ותקנות ניירותתקנות הצבעה בכתב)"

 ,12:00 , בשעה2022 בדצמבר 15, חמישי ביום , כיבזאת להודיע מתכבדת החברה "(הצעה פרטיתתקנות )"

"(, במשרדי החברה, בשדרות הכללית האסיפהחברה )"בעלי מניות ה של מיוחדתשנתית ו תתכנס אסיפה כללית
 .שעל סדר היום, כמפורט להלן יםבנושא ותלשם דיון וקבלת ההחלט, וזאת , הרצליה3אבא אבן 

 :השנתית הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה

 2021דו"חות הכספיים של החברה לשנת בדיון בדו"ח הדירקטוריון ו - 1נושא מס'  .1

 בנושא זה ייערך דיון בלבד והוא לא יועלה להצבעה.

במרץ  13, אשר פורסם ביום 2021התקופתי של החברה לשנת ניתן לעיין בדו"חות האמורים הכלולים בדוח 

"( באתר האינטרנט של רשות 2021הדוח התקופתי לשנת )להלן: " )2022-01-024333)אסמכתא:  2022

כתובתו: ובאתר האינטרנט של הבורסה ש https://www.magna.isa.gov.ilניירות ערך שכתובתו: 

https://maya.tase.co.il . 

( כרואי החשבון (Ernst & Youngמינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט, פורר, גבאי את קסירר  - 2נושא מס'  .2

   של החברה המבקרים
כרואי  "(EY משרד)" ((Ernst & Youngמוצע למנות מחדש את משרד רו"ח קוסט, פורר, גבאי את קסירר 

 . של החברה עד האסיפה השנתית הבאה של החברה המבקריםהחשבון 

ידי -אשר לפי תקנון החברה נקבע עלפרטים אודות שכרם של רואי החשבון המבקרים של החברה, 

, הכלול בדוח התקופתי 2021לדוח הדירקטוריון של החברה לשנת  3.5, כלולים בסעיף דירקטוריון החברה
 .2021לשנת 

אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת של החברה, את  2022בנובמבר  9ביום 

 לבחינהדיון  קיימה, בין היתר, ,רואי החשבון המבקר, זאת לאחר שועדת הביקורת EYמינויו מחדש של משרד 

על  המלצהמאידך  אושל החברה ) יםהחשבון המבקר יכרוא EYעקרונית האם נדרשת החלפתו של משרד 
,  קורת,ילאסטרטגית הב קיבלה סקירה מקיפה בנוגעוכן  (םכהונת המשך לניסיון משרד רואי החשבון

בינו  , שיטות העבודה שלו ושיתוף הפעולהואי התלות שלו לממשק וקשרי העבודה עם משרד רואי החשבון

הנוגעים בחברה,  היבטים שונים בעבודת רואה החשבון המבקרחברה והיועצים המקצועיים, ובחנה ובין ה
 .בה הגלומים והסיכונים פעילותה והיקף תחומילרבות 

 & Ernst)משרד רו"ח קוסט, פורר, גבאי את קסירר  שלמחדש  לאשר את מינויונוסח ההחלטה המוצעת: 
Young אסיפה השנתית הבאה של החברההעד  של החברההמבקרים ( כרואי החשבון. 

http://www.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
https://www.magna.isa.gov.il/
https://maya.tase.co.il/
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 בחברה שאינם דירקטורים חיצונייםהמכהנים מינוי מחדש של כל הדירקטורים  - 5עד  3נושאים מס'  .3

ה"ה גיא , (שאינם דירקטורים חיצוניים) בחברה הדירקטורים המכהנים מוצע לחדש את מינוים של
, וזאת עד האסיפה בחברהכדירקטורים  (דירקטור בלתי תלוי)פנחס גרינפלד ואליעזר אורן  ,ברנשטיין

 השנתית הבאה של החברה. 

חתם על הצהרה  נשוא דוח זה כל אחד מן הדירקטורים לעיל אשר מינויו מובא לאישור האסיפה הכללית

. הצהרות הדירקטורים מצורפות לדוח , לפי הענייןלחוק החברות 241ו/או ב 224בהתאם לדרישות סעיף 
  זה.

שנתי הגמול הלרבות  ,, יישארו ללא שינויכאמור תנאי כהונתם של הדירקטורים המועמדים לכהונה מחדש

החברות )כללים בדבר גמול והוצאות דירקטור  בתקנות כהגדרתםהקבוע  סכוםהבגובה  וגמול השתתפות

נושאי משרה  ביטוחהמשך תוקף כתבי והסדרי ל "( וכן יהיו זכאיםהגמול תקנות)" 2000-חיצוני(, התש"ס
-ו 22, 21של הדירקטורים, ראו תקנות  והעסקתם לפרטים אודות תנאי כהונתם .הקיימים בחברה ושיפוי

 .2021של החברה לשנת  לדוח התקופתי' דא בפרק 29

, נכללים בדוח זה בדרך של הפניה לפרטים שהובאו הדוחות( לתקנות 10ב)א()36פרטים בהתאם לתקנה 

. נכון למועד זה, 2021לתקנות אלו בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת  26פי תקנה -אודותם על

, 2021של החברה לשנת  לא חל שינוי בפרטים שדווחו לעניין זה בדוח התקופתיולמיטב ידיעת החברה, 

  למעט כמפורט להלן: 
פרטית  ה)חברא.תק. אלקטרוניקה ותקשורת לישראל בע"מ בחברת  גם מר גיא ברנשטיין מכהן כדירקטור

 מקבוצת פורמולה(. 

 :המוצעות ההחלטותנוסח 

 עד לאסיפהו לתקופת כהונה נוספת דירקטור בחברהכלמנות מחדש את מר גיא ברנשטיין   - 3נושא מס' 
 הבאה של החברה. השנתית

 עד לאסיפהודירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת כלמנות מחדש את מר אליעזר אורן  - 4נושא מס' 
 הבאה של החברה. השנתית

( כדירקטור בחברה לתקופת כהונה דירקטור בלתי תלוי)למנות מחדש את מר פנחס גרינפלד   - 5נושא מס' 
  הבאה של החברה.השנתית עד לאסיפה ו נוספת

 ההצבעה לגבי כל דירקטור המצוין לעיל תעשה בנפרד.

עדכון תנאי כהונתו ו החברה,מנכ"ל  ,חידוש ההתקשרות עם מר מוטי גוטמןאישור  – 6 'נושא מס .4
 2023בינואר  1, החל מיום הוניהתגמול מנגנון הוהעסקתו , לרבות 

"( הסכם ההעסקה)" 2023בינואר  1שתוקפו מיום העסקה  בהסכם החברה התקשרותאת לאשר מוצע 

מר ימשיך  "(, המכהן למועד דוח זה כמנכ"ל החברה, לפיוהמנכ"ל" או "מר גוטמן)" גוטמןמוטי עם מר 
תנאי ההעסקה המוצעים למר גוטמן, תואמים את . בתנאי הסכם ההעסקה חברההמנכ"ל לכהן כגוטמן 

, ודומים במרביתם לתנאי התגמול להם 1"(מדיניות התגמולמשרה בחברה )"המדיניות התגמול של נושאי 

גוטמן במסגרת ההתקשרות הקיימת שלו עם החברה, למעט שינויים ספורים שעיקרם עדכון סוג זכאי מר 

עדכון כמות יחידות  ,(Restricted Shares( למניות חסומות )(RSUהתגמול ההוני מיחידות מניה חסומות 
 שינוי עקב פיטורים של במקרה ההבשלהתנאי האצה של תקופת  הוספתו התגמול ההוני המוענקת לו

 , והכל כפי שיפורט בדוח זה להלן.שליטה

 .חסומות למר גוטמן )לפי תקנות הצעה פרטית( הצעה פרטית מהותית של מניותדוח דוח זה מהווה גם 

 

                                              
 ות)אסמכתא 2022באפריל  3-ו 2022בינואר  24 הימיםשל החברה מ םמיידי יםשל החברה ראה דיווח הנוכחיתלפרטים בדבר מדיניות התגמול   1

 (.042259-01-2022-ו 009870-01-2022מס': 
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 רקע .4.1

עם החברה של מר גוטמן  הנוכחיתהתקשרותו  .2000משנת  החל החברה כמנכ"ל מכהן גוטמן מר

 של מר גוטמן בשליטתוהינה באמצעות הסכם למתן שירותי ניהול עם חברת רבבה ניהול בע"מ, חברה 

 (5חמש ) וזאת לתקופה של ,, באמצעותה מספק מר גוטמן שירותי מנכ"ל לחברה"(חברת הניהול)"
 .("הקיים הניהול"הסכם ) 2022בדצמבר  31ביום  ותסתיים 2018ינואר ב 1ביום החלה שנים, ש

 יחידות מניה חסומות 256,890הקצתה החברה למר גוטמן ללא תמורה הקיים בהתאם להסכם הניהול 

"(RSU)" ( 5)בשילו בחמש האשר  מניות של החברה ללא תוספת מימוש 256,890-הניתנות למימוש ל

תנאי בדבר נוספים לפרטים . לשנה( 51,378) הקיים על פני תקופת הסכם הניהול מנות שוות
  .2021בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת  21תקנה  ראה הקיים הניהול הסכםההתקשרות בהתאם ל

קבלת  לאחר ,2022נובמבר  9 החברה ביוםלאחר משא ומתן שנוהל עם המנכ"ל, אישר דירקטוריון 
עיקריו  , אשרההעסקה בהסכם מר גוטמןעם  , את ההתקשרותמאותו מועדהתגמול  ועדת אישור

בדצמבר  31יום סיומה בו 2023בינואר  1יום שנים, שתחילתה ב (5) חמש לתקופה של מפורטים להלן,

ובהתאם לזכותו של ) 2022בדצמבר  31של הסכם הניהול הקיים ביום הצפוי , לאור סיום תוקפו 2027

. המנכ"ל עפ"י הסכם הניהול, לעבור להתקשרות במסגרת הסכם העסקה בעלות זהה לחברה(
שנים, כך שבכל שנה  5-מניות חסומות ל 375,000תוענקנה למר גוטמן הסכם ההעסקה במסגרת 

 מניות חסומות, כמפורט להלן. 75,000תבשיל כמות של 

 , לפי הסכם העסקהמר גוטמןשל  העיקריים כהונתו והעסקתותנאי  .4.2

 תפקיד .4.2.1

 משרה מלאה. של יכהן כמנכ"ל החברה בהיקף ימשיך ו גוטמןמר 

 ההעסקההסכם  תקופת .4.2.2

ועד  2023בינואר  1מיום  החל ,( שנים5לחמש ) הינההסכם ההעסקה תקופת  .4.2.2.1

"(, וכל צד יהיה רשאי להביאה לידי תקופת ההסכם)" 2027בדצמבר  31ליום 

 ההעסקה כמפורט בהסכםחודשים  6של מראש מוקדמת בהודעה  מוסיו
 . "(תקופת ההודעה המוקדמת)"

 בכל תקופת ההודעה המנכ"להחברה תהיה רשאית לוותר על המשך עבודתו של  .4.2.2.2

ההעסקה למר או בחלקה, בכפוף לתשלום מלוא הזכויות על פי הסכם  המוקדמת
 ,המענקים ,, לרבות המשכורת החודשיתבגין תקופת ההודעה המוקדמת גוטמן

 התגמול ההוני, תשלומים בגין תנאים סוציאליים ותנאים נלווים.

נסיבות ""ל לאלתר עקב החברה תהיה רשאית לסיים את עבודתו של המנכ .4.2.2.3
 .כאמור למנכ"ל מיםוללא תשלולהלן  כמוגדר" מיוחדות

עם סיום עבודתו של המנכ"ל ישוחררו לזכותו כל הכספים אשר נצברו עבורו  .4.2.2.4

בתוכנית הפנסיונית, וכן תשלם החברה השלמת פיצויי פיטורים בהתאם לדין, 

בו הורשע משמע מקום "בנסיבות מיוחדות",  המנכ"ללמעט מקום בו פוטר 

בפס"ד חלוט בעבירה פלילית שיש עמה קלון בקשר עם עבודתו בחברה ו/או אם 
נקבע שהחברה רשאית לשלול למעלה ממחצית פיצויי הפיטורים המגיעים 

 .למנכ"ל
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 התמורה  .4.2.3

משכורת חודשית כוללת לפי הסכם ההעסקה מר גוטמן יהיה זכאי ל - תמשכור .4.2.3.1

)סכום זהה לסכום הבסיסי בסך  ."(המשכורת)" ש"ח 178,315סך של ב ברוטו
  (.2013צמוד למדד יולי ₪,  165,000

באוקטובר  15-שפורסם ב למדד תהיה צמודהתכלול דמי הבראה ו המשכורת

ותתעדכן בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן, כפי שיפורסם מדי רבעון  2022
ל על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כ ההעסקהבמהלך תקופת הסכם 

 במקרה של ירידה במדד.  במשכורתגוף אחר שיחליף אותה. לא תהיה ירידה 

  תנאים סוציאליים ונלווים .4.2.3.2

מר גוטמן יהיה זכאי להפרשות פנסיוניות/סוציאליות לרבות לקרן השתלמות על 
ימי חופשה בשנה הניתנים לצבירה בהתאם להסכם  26מלוא המשכורת, 

 ד,ימים במצטבר(, טלפון ניי 90)עד ימי מחלה בשנה בתשלום מלא  18ההעסקה, 

שנים ברכב חדש מאותה דרגה לפי  3-, אשר יוחלף אחת ל7ורכב בקבוצת מחיר 

הוצאות העמדת שרותי ל ובכלל זה, ,להוצאות נלוותכן ; ווחניה בחירתו, והוצ' רכב
בדיקה רפואית ומחשב ותקשורת, עיתונות יומית ומקצועית, ביטוח בריאות, 

נסיעה לחו"ל במסגרת תפקידו של מר  אותבהוצשא יברה תהחבנוסף, . שנתית

כנגד  מילוי תפקידותוך כדי ולצורך  ותהיינה לבהוצאות סבירות ומקובלות שגוטמן ו
  ., והכל כמקובל בחברההצגת קבלות ובהתאם למדיניותה הכללית של החברה

קבלת ושל החברה ביטוח נושאי משרה היכלל בפוליסת כן, יהא זכאי מר גוטמן ל

 שיפוי, באותם תנאים של יתר נושאי המשרה בחברה. התחייבות ל
כמקובל  אליים, יינתנויכאמור, מעבר לתנאים הסוצ סך כל התנאים הנלווים

ובלבד שסך  (,וכיו"ברכב, טלפון, תקשורת ומחשוב, עיתונות לרבות בחברה )
  ."לשתשולם למנכהחודשית  המשכורתמ 20%לא יעלה על  התנאים הנלווים

  מענקים .4.2.3.3

לתשלום מענק  מר גוטמן היה זכאיי, למשכורתבנוסף  - מענק שנתי .4.2.3.3.1

מהרווח השנתי הנקי המיוחס לבעלי  3.25%בשיעור כולל של שנתי 

בנטרול רווח ההון השנתי של החברה, וכן  ,זכויות הוניות של החברה

הדו"חות  פי-לבחברה )ע נוספים מרווחי ההון ככל שייוצרו 5%
 "(."המענק השנתיהכספיים המבוקרים השנתיים של החברה( )

לאחר תום כל רבעון, עם פרסום הדו"חות הרבעוניים של החברה, 
כל בתום , והשנתי מענקמקדמה על חשבון ה למר גוטמןתשולם 

שנת כספים תיערך התחשבנות ויבוצעו ההתאמות הנדרשות 

שנה כי המקדמה אשר הלתוצאות השנתיות. היה ויתברר בתום 

בגין אותה שנה,  לוגבוהה מהסכום אשר הגיע  למר גוטמןשולמה 
 . מר גוטמןליקוזז ההפרש מסכומים אשר יגיעו 

 בגין למר גוטמן ששולם השנתי מענקגובה הלהלן נתונים בדבר 
-ו 2020שנים ה של הכספיות התוצאותפי -על 2021-ו 2020שנים ה

 לנוסחת זהההשל הסכם הניהול הקיים  מענקה נוסחת לפי, 2021

באלפי  ,ההעסקה המוצעתנאי הסכם מהמענק אשר מהווה חלק 
  :ש"ח
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הסף המפורטים במדיניות  תנאיעמידה במותנה ב השנתיתשלום המענק  .4.2.3.3.2

התגמול של החברה. בהתאם למדיניות התגמול אשר בתוקף נכון ליום דיווח 
  תנאי הסף הם כמפורט להלן: זה

הזכאות למענק השנתי מותנית בהשגת רווח תפעולי  – תנאי סף .4.2.3.3.2.1

מהרווח התפעולי של החברה  105%-מ 75%בשיעור מינימאלי של 
"(. הרווח הנורמטיבי)" בשנה הקודמת לשנת המענק הרלוונטית

בדיקת הרווח התפעולי כאמור תעשה לפי דוחותיה הכספיים 

שנה המבוקרים של החברה שיפורסמו לשנת המענק הרלוונטית ול
 שקדמה לה, בהתאמה.

,  - לטווח ארוך פריסה .4.2.3.3.2.2 העמידה ביעדים תבחן על בסיס תלת שנתי

מהמענק  20%באופן שחברת הניהול לא תהיה זכאית לשיעור של 
הכספי השנתי אם ממוצע הרווח התפעולי השנתי בתקופה של 

 שלוש שנים יהיה נמוך מהרווח הנורמטיבי. 

ולם על פי סעיף זה, לא המענק השנתי שיש - תקרה למענק השנתי .4.2.3.3.2.3

מהרכיב הקבוע  400%יעלה בכל מקרה על סכום השווה לשיעור של 
 )כהגדרתו במדיניות התגמול(. 

שארות בסך של ימענק ה למר גוטמןהחברה תשלם  – שארותימענק ה .4.2.3.3.3

ועד  2023בינואר  1ברוטו לשנה, בגין כל שנה החל מיום ש"ח  500,000

"(. שארותימענק הה)"ש"ח(  2,500,000)וסה"כ  2027בדצמבר  31ליום 
 מר גוטמןומדי חודש בחודשו, תשלם החברה ל 2023בינואר  1מיום החל 

 ברוטו. ש"ח  41,666שארות השנתי בסך ימקדמה על חשבון מענק הה

 תגמול הוני .4.2.3.4

מניות  375,000להקצאת  ןהסכם ההעסקה המוצע יהיה זכאי מר גוטמ במסגרת
מניות  75,000בחמש מנות שוות של  אשר תבשלנה חסומות של החברה,

החסומות  המניות. ( שנים5של חמש ) העל פני תקופ ,כל אחת חסומות

(Restricted Shares ) אלא תמורת עבודתו של ללא תמורה כספית במזומן יוענקו

, של החברה תוכנית התגמול ההוניבהתאם לתנאי במסלול רווח הון , המנכ"ל
 להלן.  4.4 בסעיףכמפורט ו

 הוראות נוספות .4.2.4

( 12למשך תקופה של שנים עשר )גוטמן  מר מנעיי ,המוצע להסכם ההעסקהבהתאם 

מלפנות למי מעובדי החברה לצורך גיוסו לעבודה  סיום העסקתו בחברהחודשים ממועד 
במקום אחר ו/או לצורך מתן שירותים כלשהם לגורם הקשור אליו, ולא יפנה ללקוחות 

( לצורך מתן שירותים בתחום העיסוק ההעסקההחברה )כהגדרתם בהסכם ספציפיים של 
 של החברה. 

הרווח הנקי   

המיוחס לבעלי 

 זכויות הוניות

שיעור הרווח 

 הנקי

 5%תוספת 

מרווח ההון 

השנתי של 

 החברה

סכום המענק 

 השנתי

 5,600-כ 5% 3.25% 172,600-כ 2020שנת 

 6,260-כ 5% 3.25% 192,600-כ 2021שנת 
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המנכ"ל יהיה רשאי, בכל עת שיהיה מעוניין בכך, להעניק את שירותיו לחברה במעמד של  

ההעסקה הסכם  פי-וזכויותיו על, קבלן עצמאי או באמצעות חברת שירותי ניהול בשליטתו
, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות בגין שירותיויילקחו בחשבון בקביעת התמורה 

 .ההעסקהבהתאם להסכם תהיה זהה לעלות העלות לחברה ההעסקה והחברה על פי הסכם 

 בהתאם להסכם ההעסקה, תקופת העסקתו הקודמת של מר גוטמן ותקופת מתן השירותים 

"ל כעובד בחברה תק של המנכווהל פי הסכם ההעסקה, ועאינן מצטרפות לתקופת העסקתו 
 .2023בינואר  1 ימנה מיום

במונחי עלות  להסכם ההעסקהבהתאם כמנכ"ל  פירוט אודות היקף התגמול המוצע למר גוטמןלהלן  .4.3
  :הדוחותלתוספת השישית לתקנות  , בהתאםרית מלאהעל בסיס שנה קלנד 2023לשנת מעביד 

  תגמולים אחרים תגמולים )באלפי ש"ח( פרטי מקבל התגמולים

 היקף  תפקיד שם

 משרה

 שיעור

 החזקה

 בהון

החברה 

במועד הדוח 

 (1)%(-)ב

 (3)מענק (2)שכר 

 

 תשלום

 מבוסס

 (4)מניות

 דמי

 ניהול

 דמי

 יעוץ

 אחר עמלה

  

 דמי  ריבית

 שכירות

 אחר

  

סה"כ שנתי 

 )באלפי ש"ח( 

מנכ"ל  מוטי גוטמן

 החברה

משרה 

 מלאה

0.59  3,584(2) 6,849 5,707 - - - - - - - 16,140 

 

שהוענקו לו בהתאם להסכם הניהול  RSUיחידות  51,378-שיעור ההחזקה מתייחס למניות החסומות המוענקות למר גוטמן לפי הסכם ההעסקה. בנוסף מחזיק מר גוטמן ב (1)

 .2022הקיים, אשר עתידות להבשיל לאחר פרסום הדוחות הכספיים של החברה לשנת 

 .עילל 4.2.3.2סעיף  ראה לפרטיםבתוספת תנאים סוציאליים, רכב ונלוות.  משכורת מייצג הסכום (2)

לפרטים אודות  ;2021, כפי שפורטו בדוח השנתי של החברה לשנת 2021לבעלי זכויות הוניות לשנת החישוב מבוסס על נתוני הרווח השנתי הנקי של החברה המיוחס  (3)

 .לעיל 4.2.3.3.3ש"ח לשנה. לפרטים אודות מענק ההישארות ראה סעיף  500,000כולל גם מענק הישארות בעלות  הסכום .לעיל 4.2.3.3 ףהמענקים ראה סעי

, כשהוא מחולק לינארית בשנות מועד ישיבת דירקטוריון החברהבהתבסס על מחיר הסגירה של מניות החברה בבורסה ביום שקדם למייצג את התגמול ההוני המוצע  (4)

ת RSU  להלן. סכום זה איננו כולל את ההטבה בגין יתרת יחידות המניה החסומות 4.4ההבשלה. לפרטים אודות המניות החסומות ראו סעיף  שהוענקו למר גוטמן באמצעו

לדוח. עפ"י כללי החשבונאות המקבלים ובהתאם לערך הכלכלי של המניות החסומות, סכום ההוצאה  4.4.1חברת הניהול במסגרת הסכם הניהול הקיים. ראה סעיף 

(: 2023בינואר  1-ם לשער מניית החברה במועד ההענקה בבגין המניות החסומות, בהנחה שהן מוענקות במועד דוח זה )כפי שיותאשל החברה שיירשם בדוחות הכספיים 

בשנה החמישית, וסה"כ ₪  1,141,604בשנה הרביעית,₪ 2,568,609בשנה השלישית, ₪  4,470,417 בשנה השנייה,₪  7,324,426בשנה הראשונה, ₪  13,032,445

 ₪. 28,537,500לכל התקופה: 
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 בהתאם לתקנות הצעה פרטית (haresSestriced Rחסומות ) מניותשל  מהותית הצעה פרטית .4.4

 הניצע 

זה( מכהן כמנכ"ל החברה ולפיכך הינו בעל עניין מכח  4.4" בסעיף הניצעמר גוטמן )"כאמור לעיל, 

כמפורט מניות חסומות  למר גוטמןיוקצו  לתוקף,ההעסקה עם כניסת הסכם כהונתו כמנכ"ל כאמור. 

כתוצאה  מעונייןלצד  ךהפי"צד מעוניין" כהגדרת המונח בחוק החברות, ולא י אינולהלן. מר גוטמן 
 כאמור. המניות החסומותמהקצאת 

 ניירות הערך המוצעים

 מההון המונפקשהן מהוות והשיעור באחוזים יחידות המניה החסומות כמות  .4.4.1

אך תמורת כהונתו כמנכ"ל  במזומןכספית  , ללא תמורההניצענאמן עבור החברה תקצה ל

של החברה בת אחת מניה רגילה מניה חסומה הינה . כל מניות חסומות 375,000, החברה

 28החברה ביום שאימצה התגמול ההוני . ההקצאה תיעשה בהתאם לתוכנית ע.נ₪  1.00

המניות החסומות לעת ובהתאם לתנאים המפורטים להלן. וכפי שתוקנה מעת  2003ביולי 
המניות בכל מנה. מניות חסומות  75,000שוות של  )חמש( שנים במנות 5פני -עלתבשלנה 

מהון המניות המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה במועד  0.59% -כהחסומות מהוות 

ות המניה דיחימכמות  גבוההההעסקה המוענקת לפי הסכם המניות החסומות כמות  .דוח זה

 מיושווה לכמות שהוענקה לפי הסכהקיים הסכם הניהול לפי  שהוענקההחסומות 
  .עם המנכ"להקודמים ההתקשרות 

 רישום למסחר .4.4.2

  .בסמוך לאחר אישור הענקתןבורסה ב המניות החסומות תירשמנה למסחר

 המניות החסומות ותנאי חילוטןמועדי ההבשלה ותנאי הביצוע של  .4.4.3

בחמש ותשתחררנה מחסימה , תבשלנה המניות החסומות שתוקצינה למר גוטמן .4.4.3.1

בדצמבר  31, 2023בדצמבר  31מועדי ההבשלה יהיו בימים  .שוות שנתיות מנות

אך בכל מקרה  ,2027בדצמבר  31-ו 2026בדצמבר  31 ,2025בדצמבר  31, 2024

של החברה התקופתיים מועד פרסום הדוחות הכספיים לפני תבשלנה הן לא 
העסקה של מר עם זאת, במקרה של סיום "(. המועדי ההבשל)"לשנה החולפת 

, בנסיבות שאינן כמפורט בסעיף 2027בדצמבר  31, לפני יום בחברהגוטמן 

בדצמבר של  31 , מועד ההבשלה לא יהיה"(העסקההסיום להלן )" 4.4.3.6

, כאשר החלק ההעסקהאלא יום סיום  ההעסקההשנה הקלנדרית בה חל סיום 
הרלוונטית )המהווה חמישית מהכמות המניות החסומות שיבשיל מתוך מנת 

מתוך ההעסקה הכוללת(, יהיה שווה לחלק היחסי של הימים שחלפו עד לסיום 

, בחישוב על בסיס ליניארי יומי )כך למשל, אם סיום הרלוונטית הקלנדרית השנה

, יבשיל מתוך המנה הרלוונטית ביום 2024בספטמבר,  30ההתקשרות יהיה ביום 
 ממנה(.  273/365ק יחסי של , חל2024בספטמבר  30

כפוף הבשלת כל מנה תעשה  להלן, 4.4.3.1 כפוף לאמור בסעיף זה ובסעיף .4.4.3.2
, בהתקיים ההבשלה ילמועדעד החברה ידי -על העסקתו של מר גוטמןלהמשך 

המניות התנאים המפורטים להלן, והכל בכפוף לכללי החסימה שיחולו על 
 . ולהוראות מסלול רווח הון עפ"י חוק ניירות ערך ותקנותיוהחסומות 

ההבשלה של כל מנת מניות חסומות תותנה בהתקיימות התנאים הבאים: )א(  .4.4.3.3

)ב(  -החברה עמדה ברווח הנורמטיבי, בהתאם לדוחות הכספיים לשנה החולפת; ו

פי הדוחות הכספיים -הרווח הנורמטיבי אינו נמוך מן הרווח הנורמטיבי על
"(. העמידה יעד התוספתכל שנה )להלן: "ל 5%, בתוספת 2021השנתיים לשנת 

בתנאי ס"ק )ב( זה תבחן על פני תקופת ההסכם, באופן שאם בשנה מסוימת לא 
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הבשילה מנה של מניות חסומות בשל אי עמידה ביעד התוספת, אך בשנה 

מיעד התוספת, תבשיל גם מנת  110%שלאחריה עלה הרווח הנורמטיבי על 
 הקודמת. המניות החסומות שלא הבשילה בשנה

, הענקתןהמניות החסומות תהיינה זכאיות לצבירת דיבידנד, ככל שישולם, מיום  
עם הבשלתן. דיבידנד שישולם בגין המניות החסומות  למר גוטמןאשר יועבר 

לאחר ניכוי מס במקור כדין.  מר גוטמןשהבשילו כאמור, ככל שישולם, יועבר לידי 

ינה המניות החסומות זהות בכל למעט תקופת ההבשלה והחסימה החוזית, תהי
 זכויותיהן למניות הרגילות של החברה.

לא יוכל לכהן בתפקידו בשל מצב רפואי קבוע אשר לפי  מר גוטמןמקרה שבו ב( 1) .4.4.3.4

או  ;אישור רופא תעסוקתי פוגע בתפקודו המקצועי ו/או חו"ח במקרה של פטירתו
 31של מר גוטמן לפני הודעה של החברה על סיום ההעסקה במקרה של ( 2)

בעקבות לעיל(  4.2.2.4)שלא בנסיבות מיוחדות כהגדרתן בסעיף  2027בדצמבר, 

או בעלת השליטה )"פורמולה"( ( בע"מ 1985כך שגורם שאינו פורמולה מערכות )

הנוכחית בה )במישרין או בעקיפין( יהיה, במישרין או בעקיפין, בעל השליטה 
ליטה הנוכחית בפורמולה לא תישאר בעלת )ומובהר שכל עוד בעלת הש בחברה

אולם הרכב דירקטוריון החברה ייוותר ללא שינוי מהותי בעקבות  ,השליטה בה

יואצו מועדי ההבשלה, באופן  -השינוי כאמור, לא ייחשב הדבר העברת שליטה( 

שהמניות החסומות תבשלנה במלואן ותהיינה ניתנות למכירה והעברה מיידיים 
כאמור בסעיף  -ת הדין החל(. לעניין זה "בעל שליטה", משמע )כפוף ליתר מגבלו

 לחוק החברות. 268

בנסיבות , לעיל 4.4.3.1כהגדרתו בסעיף מר גוטמן ה של במקרה של סיום העסק .4.4.3.5

תחולטנה המניות החסומות שלא הבשילו לעיל,  4.4.3.4שאינן כמפורט בסעיף 

לעיל, לידי החברה ללא  4.4.3.3עד  4.4.3.1 בהתאם לתנאים כמפורט בסעיפים

לקבלתן. דיבידנד שנצבר בגין מניות  ו של מר גוטמןתמורה, ולגביהן תפקע זכאות
  חסומות שלא הבשילו, יוחזר לחברה.

 והדרך שבה נקבעההמניות החסומות  תמורת .4.4.4

, אלא תמורה כספית במזומן ללא תמורה למנכ"ל המניות החסומות תוקצינה .4.4.4.1
 .החברהכהונתו של מר גוטמן כמנכ"ל 

 תנאי התקשרות מכלול שנוהל לגבי ומתן המשא במסגרת נקבעה התמורה .4.4.4.2

ודומים לתנאי  מפורטים בדוח זה שעיקריו ההעסקה בהסכםמר גוטמן  עם החברה
המניות החסומות אשר  למעט לגבי כמות ,הניהול הקיים התגמול ההוני בהסכם

לפי הסכם הניהול הקיים וסוג התגמול שהינו  RSUs-יחידות ה גבוהה מכמות

בהתאמה  ןהינ המוענקות,. המניות החסומות RSUsמניות חסומות במקום יחידות 

תנאי  פרטי יתר גם התמורה, כמו ,מניות החסומותהקצאת ה .למדיניות התגמול
 החברה, ידי דירקטוריון על אושרו ,הכהונה והתגמול בהתאם להסכם ההעסקה

לפרטים בדבר אופן  .החברה של התגמול של ועדת כך אישורהל שנתקבל לאחר

והדירקטוריון לאופן התגמול ואופן  קביעת היקף התגמול, וכן נימוקי ועדת התגמול
 דוח זה להלן.ל 4.4.15 קביעתו, ראו סעיף

, וככל הענקת המניות החסומות)א( לחוק החברות, במועד 304בהתאם לסעיף  .4.4.4.3

)ב( 302מניות חלק מרווחיה, כמשמעותם בסעיף שנדרש, תהפוך החברה להון 
  החסומות שתוקצינה. לחוק החברות, בסך השווה לערך הנקוב של המניות
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 מניות החסומותהבשלת ה .4.4.5

לרבות חלוף מועדי ההבשלה , להבשלת המניות החסומותבהתקיים כל התנאים  .4.4.5.1

המניות החסומות תבשלנה לעיל,  4.4.3ועמידה בתנאי הביצוע, כמפורט בסעיף 
 לעיל.  4.4.3.2ולא תהיינה כפופות למגבלת עבירות, למעט כמפורט בסעיף 

לחלוקת  2ביום הקובעתוענקנה המניות החסומות לא  בהתאם לתקנון הבורסה, .4.4.5.2

מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון 
"(. בנוסף, אירוע חברהקרא בסעיף זה להלן: "להפחתת הון )כל אחד מהנ"ל יאו 

של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה לא  3אם חל יום האקס
  ביום האקס כאמור.תוענקנה המניות החסומות 

 המניות .4.4.6

תהיינה זהות בכל זכויותיהן  המניות החסומות עם הענקתן ולאחר הבשלתן .4.4.6.1

)למעט החסימה על העברת המניות החסומות  למניות הרגילות של החברה

לחוק ניירות ערך והדין ו 102להוראות מסלול רווח הון שבסעיף  ,בהתאם לתנאיהן

זכויות שתוענקנה בגין מניות חסומות שטרם הבשילו, או כל נייר ערך אחר  .(החל
שיוענק בגינן, לרבות דיבידנדים, יהיו כפופים לאותם המגבלות והתנאים החלים 

 עבירות המניות החסומות.על 

החברה תפנה לבורסה, בסמוך לאחר פרסום דוח זה, בבקשה לאישור רישום  .4.4.6.2
 החסומות. למסחר של המניות 

 החסומותמניות המובהר כי בכל מקום בו קיימת התייחסות בדיווח זה להקצאת  .4.4.6.3

לניצע או לנאמן עבורו, לפי העניין, הכוונה הינה לרישום המניות לטובת הניצע או 

הנאמן, לפי העניין, אצל חבר בורסה, באופן שאותן מניות תירשמנה במרשם בעלי 
 המניות של החברה על שם החברה לרישומים.

עומד  2022בנובמבר  8החברה בבורסה ביום שער הנעילה של מניה רגילה של  .4.4.6.4
 ש"ח.  76.1על 

 מיסוי .4.4.7

 כאמור, מס שיחול וככל אם ,המניות החסומות והבשלתן הקצאת בגין בכל מס ישאהניצע י

המניות תוקצינה לנאמן בהתאם לתוכנית  .אמורבגין ה תהא חבות במס לא שלחברה באופן
 לפקודת המס הכנסה. 102ולהוראות מסלול רווח הון שבסעיף 

 החסומות מניות הערך הכלכלי של ה .4.4.8

בדוחות הכספיים של החברה בהתאם לתנאי מניה חסומה הכלכלי של כל  הערך .4.4.8.1

(, 2IFRS) 2התוכנית ובהתאם לעקרונות המפורטים בתקן דיווח כספי בינלאומי 

בהתאם למחיר הסגירה של מניית החברה בבורסה ביום שיקדם למועד  ויהי
מניות ההחסומות. נכון ליום אישור הדירקטוריון כאמור, שווי  ותהענקת המני

-שנים, ו 5-ש"ח ל 28,537,500)לו היה נמדד במועד זה( הוא החסומות 

ש"ח לשנת הבשלה בחישוב ליניארי, בהתאם למדיניות התגמול של  5,707,500

ובהתבסס על מחיר סגירה של מניית החברה ביום  ,ההעסקההחברה ולהסכם 

                                              
ידי החברה לזכאות להשתתפות באירוע -" כהגדרתו בתקנון הבורסה. נכון למועד ההחלטה משמעו, היום שנקבע עלהיום הקובע"  2

 חברה.
יום  –אולם אם היום הקובע אינו יום עסקים " כהגדרתו בתקנון הבורסה. נכון למועד ההחלטה משמעו, היום הקובע; יום האקס"  3

יום  –העסקים הקודם ליום הקובע; ואולם אם היום הקובע כאמור או יום העסקים הקודם ליום הקובע כאמור אינו יום מסחר 
 המסחר הראשון שלאחר היום הקובע.



  

 10 

ל של ש"ח. השווי הכלכלי הכול 76.10שקדם ליום החלטת הדירקטוריון של 

מספר המניות כאמור במחיר מניית החברה מבוסס על מכפלת המניות החסומות 
 . החסומות

המוצעות  מניות החסומותהערך הכלכלי אינו מביא בחשבון את העובדה כי ה .4.4.8.2
תקופות הבשלה ואת המס שעשוי לחול בעת מכירת כפופות לבהתאם לדוח זה 

 מניות המימוש.

( "תשלום מבוסס מניות". IFRS2) 2החברה מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי  .4.4.8.3

בדוחות  מניות החסומותעיקר הוראות התקן הינו רישום הוצאות בגין הענקת ה

בפועל. ההוצאה  ןהכספיים של החברה בהתאם לשוויין הכלכלי במועד הקצאת
 פני תקופת ההבשלה.-תירשם בדוחות הכספיים של החברה על

המועד  .2022בנובמבר  9נערכו נכון ליום  לעילודגש כי החישובים המוצגים י .4.4.8.4

לצורך הדוחות הכספיים של החברה,  המניות החסומות הקובע לחישוב שווי
(, הינו מועד הענקת IFRS2) 2בהתאם להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי 

אשר  המניות החסומות )ולא מועד הגשת הדוח(. לכן, שוויהמניות החסומות 

ישמש לצורך רישום סכומי ההוצאה שיכללו ויוצגו בפועל בדוחות הכספיים של 

החברה יהיה שונה מהנתונים המוצגים לעיל, והכל כפוף למחיר מנית החברה 
 שיקדם המסחר יום בתום שיהיה כפי יחידות המניה החסומותבמועד הענקת 

 . 2023בינואר  1 -ל

  החברה שלהון המניות  .4.4.9

רגילות של החברה  מניות 62,894,287למועד הדוח הונה המונפק והנפרע של החברה כולל 
אופציות, בלתי סחירות, הניתנות למימוש  360,000מניות רדומות(. בחברה  653,860)כולל 

 . RSUיחידות  51,378-ו )בשיטת "מימוש נטו"( למניות רגילות של החברה

של בעלי עניין בחברה, לרבות מר גוטמן, ושל שאר בעלי  פירוט הכמות ושיעור ההחזקותלהלן 
 המניות בהון המניות המונפק של החברה ובזכויות ההצבעה בה: 

 .ידי החברה-המוחזקות על מניות רדומות 653,860ל בנטרו*

 

 

                                              
 ושטרם מומשו או פקעו.החברה  שהנפיקההמנכ"ל,  של RSU-ה ויחידות האופציות של מלא מימוש של בהנחה   4

 אחזקות במישרין ובאמצעות קרנות, גמל ופנסיה ומשתתפות. 5

 2019בינואר  1, בהתאם לדיווח מיידי מיום 2019-אופציות בלתי סחירות אשר הונפקו לעובדים בכירים ונושאי משרה בהתאם להצעה פרטית מ 6

  (.2019-01-000294)אסמכתא מספר 

 RS -כמות ה שם

המוצעת ע"פ 
 למנכ"לדוח זה 

ע"פ  למנכ"ל RS -הקצאת הלאחר  לפני ההקצאה

 )ללא דילול( דוח זה

ע"פ  מנכ"לל RS -לאחר הקצאת ה

 4, ובדילול מלאדוח זה

מס' מניות   

 רגילות

 %-שיעור ב

בהון 
 ובהצבעה

מס' מניות 

 רגילות

בהון  %-שיעור ב

 ובהצבעה

מס' מניות 

 רגילות

בהון  %-שיעור ב

 ובהצבעה

  0.67% 426,378  0.59% 375,000 0 0 375,000 המנכ"ל

פורמולה מערכות 

 ( בע"מ1985)

- 30,623,239 48.69% 30,623,239 48.4%  30,623,239 48.08%  

מגדל אחזקות ביטוח 

 5ופיננסים בע"מ

- 7,015,126 11.15% 7,015,126 11.09%  7,015,126 11.02%  

  39.66% 25,255,922  39.92% 25,255,922 40.16% 25,255,922 - שאר בעלי המניות

  0.57% 360,000  - - - - - 6אופציות עובדים

 100% 63,680,665  100% 63,269,287 100% 62,894,287)*( 375,000 סך הכל
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 עניין אישי של בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה .4.4.10

, אין לבעל המניות החסומותלמיטב ידיעת החברה, למעט עניינו האישי של מר גוטמן בהצעת 
 בתמורה.מניה מהותי או לנושא משרה אחר בחברה, עניין אישי 

 אישורים נדרשים להקצאה .4.4.11

כדלקמן ותיכנס לתוקף רק לאחר  האישורים לקבלת כפופה מניות החסומותהקצאת ה
  :קבלתם

 9ביום  נתקבלו כאמור החברה. אישורים ודירקטוריון התגמול ועדת אישור .4.4.11.1
  .2022בנובמבר 

 זה, להתקשרות דוחל התאםב החברה, המזומנת של הכללית האסיפה אישור .4.4.11.2
 .ההעסקה בהסכם

. בכוונת החברה לפנות החסומות אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות .4.4.11.3
 לבורסה בסמוך לאחר פרסום דוח זה בבקשה לקבל את אישורה כאמור.

ככל שהאסיפה הכללית של בעלי מניות החברה לא תאשר את תנאי התגמול של  .4.4.11.4

יוכלו ועדת , 1999-המנכ"ל, ובהתאם לסמכותם לפי חוק החברות, התשנ"ט
 התגמול ודירקטוריון החברה לדון מחדש באישור תגמול המנכ"ל ולאשרם.

פירוט הסכמים בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות  .4.4.12

  ההצבעה בה

או בין מר  מניות בחברה מחזיק בין מר גוטמן לבין הסכמים קיימים החברה, לא ידיעת למיטב
 בנוגע לזכויות או החברה ניירות ערך של של למכירה או לרכישה אחרים, בנוגע גוטמן לבין

   .בה ההצבעה
 .לעיל לאמור בכתב אישור ממנו וקיבלה למר גוטמן פנתה החברה

 הגבלה שתחול על חברת הניהול בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים אומניעה  .4.4.13

 הקבועות יחולו המגבלות החסומות, לרבות לאחר הבשלתן, המניות מכירת על .4.4.13.1

לחוק(,  ג15-א ו15לענין סעיפים  )פרטים ערך ניירות ובתקנות ערך ניירות בחוק
 :כדלקמן -2000 ס"התש

 ,מניות החסומותחודשים ממועד ההקצאה של ה (6) ששה של תקופה במשך .4.4.13.2

 לפרסם בבורסה, בלא המסחר כדי תוך המניות, את להציע רשאי היהי לא הניצע
 .את פרסומו התירה ערך ניירות תשקיף שרשות

 החל מתום התקופה שיימנו עוקבים, רבעונים (6) שישה של תקופה במשך .4.4.13.3

 המסחר להציע במסגרת תהיה רשאי הניצע לעיל, 4.4.13.2 בסעיף האמורה
יום מסחר  את פרסומו, בכל התירה שהרשות בלא לפרסם תשקיף בבורסה,

 המניות, של המסחר בבורסהשל מחזור  היומי מהממוצע יותר בבורסה, לא

 הכוללת שהכמות ובלבד ההצעה, שמונה השבועות שקדמו ליום בתקופת

ליום  של החברה והנפרע המונפק ההון מן 1% על תעלה המוצעת בכל רבעון, לא
למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות  -"הון מונפק ונפרע"  .ההצעה

 שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו. ערך המירים

במהלך ן ממר גוטמ נרכשו אשר מניות, על גם יחול לעיל בסעיפים האמור .4.4.13.4

 המסחר במהלך תשקיף ושלא פי על שלא הנוספות התקופות או התקופה
 .בבורסה

האופציות של עובדי החברה,  בידי הנאמן של תוכנית תוחזקנההמניות החסומות  .4.4.13.5
 מנת לוודא קיומה של מגבלה זו.-על
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לפקודת מס ( 3)ב()102 סעיף התוכנית במסגרת להוראות כפופות המניות .4.4.13.6

 או התניה של תקנה, אישור דין, לכל וכן 1961-הכנסה )נוסח חדש(, התשכ"א
 .בהקשר זה המס רשויות

  מועד הקצאת ניירות הערך .4.4.14

, 2023בינואר  1ביום ככל שניתן  מר גוטמןעל שם הנאמן עבור תוקצינה המניות החסומות 
  .עילל 4.4.11 סעיף לפי האישורים הנדרשים קבלת כלאולם לא לפני 

; נימוקי ועדת לפי הסכם ההעסקה תנאי כהונתו והעסקתו של המנכ"ל אישורפרטים בדבר  .4.4.15
 התגמול והדירקטוריון של החברה

התגמול ודירקטוריון החברה אשר התקיימו אושר בישיבות ועדת  ההעסקההסכם  .4.4.15.1

. אישורי ועדת התגמול והדירקטוריון ניתנו לאחר 2022בנובמבר  9 יוםב
 שהאורגנים בחנו את הנושא וקיימו מספר דיונים לגביו.

בפני חברי ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה עמדו שיקולים של טובת  .4.4.15.2
ת את תגמול המנכ"ל כך ש: החברה והעקרונות עליהם מבקשת החברה להשתי

)א( התגמול יהיה מותאם למטרותיה של החברה באופן שיכלול מרכיבים משתנים 

לטווח הקצר ולטווח הארוך כאחד; )ב( התגמול יבוסס על ביצועים של כלל החברה 

פני תקופה ארוכה יחסית; )ג( התגמול יהיה מורכב מתמהיל הכולל שכר בסיס -על
ארוך וקצר; )ד( התגמול יתגמל על ביצועים, יניע  קבוע ותגמול משתנה לטווח

להישגים שיביאו לעליית ערך של החברה, הן בטווח הקצר והן בטווח הבינוני 
 והארוך, ויבטיחו את המשך שימורו של מר גוטמן ופעילותו כמנכ"ל לאורך זמן.

חברי ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו ושקלו את המסמכים הרלוונטיים,  .4.4.15.3

, מסמך המציג את העלות של העסקת המנכ"ל ע"פ ההסכם החדש וביניהם

ובהתאם לתוספת השישית לתקנות הצעה פרטית, כולל היחס שבין המרכיבים 
 2022המשתנים לרכיבים הקבועים, ובהשוואה לנתוני התגמול המוערכים לשנת 

; מסמך 2018, וכן נתוני התגמול בשנים הקודמות ע"פ הסכם 2018ע"פ הסכם 

בין תנאי ההסכם החדש לבין מדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה  השוואה

; יחס בין שכר המנכ"ל לבין שכר יתר עובדי החברה; ניתוח של 2018ולהסכם 
נתונים השוואתיים לגבי רמות ההשתכרות המקובלות במדגם חברות שבוצע על 

ג את מיצוב ידי גורם חיצוני ובלתי תלוי )פרופ' משה צבירן בע"מ(; ומסמך המצי
 והישגי החברה במהלך כהונת מר גוטמן כמנכ"ל החברה.

בנימוקים ובשיקולים העומדים ביסוד החלטתם של ועדת התגמול והדירקטוריון  .4.4.15.4

לאשר את המשך ההתקשרות בהסכם העסקה עם המנכ"ל, אשר מנהל את 

שנה, נכללו כישוריו האישיים, ניסיונו רב השנים וקשריו  20-החברה למעלה מ
רה העסקיים של המנכ"ל, המוניטין שצבר בתחום, היכרותו המעמיקה עם החב

ופעילותה והשוק בו היא פועלת, ביחד עם הישגיו הרבים. כל אלה, ציינו 

הדירקטורים, מהווים נכס משמעותי לחברה, והם תרמו וימשיכו לתרום, 

באמצעות המשך כהונתו של מר גוטמן כמנכ"ל, תרומה משמעותית למוניטין 
היכולות  כן, חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סוברים כי-ולצמיחת החברה. כמו

הניהוליות של המנכ"ל הוכיחו את עצמן בהתמודדות עם משברים )כגון משבר 

הקורונה( ויסייעו לחברה להתמודד עם משברי ואתגרי התקופה, וכי התמחותו 

 , הייחודית של מר גוטמן במיזוגים ורכישות ובהטמעה מוצלחת של חברות שנרכשו
הצליח בהטמעתן, תוך אפשרו לחברה לרכוש עשרות חברות בארץ ובחו"ל ול

הרחבת תחומי פעילות החברה לתחומים משיקים להם תרומה משמעותית לרווחי 

החברה ולגיוון בעסקיה. עוד ציינו ועדת התגמול והדירקטוריון, כי בהנהגת המנכ"ל 

מצליחה החברה להתאים את פעילותה לשינויים ולחידושים שונים בשוק )לרבות 
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,  שינויים משקיים וטכנולוגיים(, ולזכות במגה פרויקטים חדשים בתחום הבטחוני

הממשלתי והפיננסי, כמו גם ניהול פרויקטי ענק בתחום התשתיות הלאומיות. לא 
המנהלים  50בכדי מר גוטמן מדורג באופן אישי ע"י גופים מוסדיים בשוק ההון בין 

 המצטיינים בישראל.

ית ושוויה של הדירקטורים ציינו כי ביצועיה של החברה השתפרו משמעות .4.4.15.5

החברה עלה משמעותית תחת הנהגתו של מר גוטמן. כך, הכנסותיה של החברה 

, מה 10ומספר עובדיה צמחו בתקופת כהונתו של מר גוטמן כמנכ"ל, ביותר מפי 

שהביא לשיפור מתמיד בתוצאות החברה וכן לנתוני שיא שנתיים של צמיחה 
עוד ציינו הדירקטורים כי צמיחת . EBITDAבהכנסות, ברווח התפעולי, ברווח הנקי וב

המובילות בעולם, ושווי  IT, מיתגה אותה כמובילה מול שחקניות ההחברה כאמור

משווי השוק שלה לפני חמש שנים. בהתאם, החברה  2השוק שלה עומד על פי 

הגבוה  Aa3ובעלת דרוג  IT-מדורגת על ידי חברות אנליסטים כמובילת שוק ה
(, מניית 2018חרונות )במהלך תקופת הסכם . בחמש השנים האIT-בענף ה

, והחברה 125ות"א  90החברה הציגה תשואה עודפת משמעותית מעל מדד ת"א 

 -מיליון ש"ח, בתשואת דיבידנד נוכחית של כ 677-חילקה דיבידנדים בסך של כ
2.75% . 

במסגרת מכלול השיקולים נבחנו, בין היתר, נתונים השוואתיים של רמות תגמול  .4.4.15.6

 IT( חברות 1י חברות שונים שנמצאו מתאימים להשוואה מול החברה: )במדגמ
ותקשורת בישראל )ביחס אליהן נמצא שהחברה גדולה מהן בכל פרמטר רלוונטי 

( חברות טכנולוגיה רב לאומיות )אשר, רובן גדולות מהחברה, נסחרות 2שנבדק(; )

( חברות 3)-בנאסד"ק והנהלתן יושבת לרוב בארה"ב ומתוגמלת בהתאם(; ו

החברה(. קיים קושי  ציבוריות גדולות )אך פועלות בתחומים שונים מתחום פעילות
ממשי בניתוח ההשוואתי בשל ייחודיות החברה ביחס למדגמים השונים. נתונים 

 IT-השוואתיים אלה, הראו כי תגמולו של המנכ"ל הינו מעל הטווח של חברות ה

המתחרות בישראל )כאמור, החברה גדולה מהן(; ובתוך הטווח ביחס למדגם 

ת הטווח הנמוך( ביחס לתגמול ההוני, לאומיות )בסביבו-חברות הטכנולוגיה הרב
בתוך הטווח ביחס למדגם החברות הציבוריות הגדולות לעניין התגמול הקבוע 

]ומעל לטווח ביחס למענק השנתי[. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון ציינו כי 

תנאי התגמול של המנכ"ל על פי ההסכם החדש, דומים בעיקרם לתנאי התגמול 

)ואף לאלו שקדמו לו( למעט מספר המניות  2018ת הסכם שהיה זכאי להם במסגר
החסומות המוענקות למנכ"ל שהינו גבוה ממספר יחידות המניה החסומות 

(RSUs שהוענקו לפי הסכם )וכי הגידול הפוטנציאלי בשווי תגמולו של 2018 ,

המנכ"ל על פי ההסכם החדש, נגזר ונובע מתגמול שתשלומו העתידי מותנה 

בניהולו של המנכ"ל, ביעדי ביצועים אשר נקבעו לצורך כך  בעמידת החברה,
ידי ועדת התגמול -ומעלייה משמעותית בשוויה של מניית החברה. עוד צוין על

 , והדירקטוריון, כי התגמול המשתנה של המנכ"ל עולה במהלך שנות כהונתו
 הודות לביצועיה הטובים של החברה בהנהגת המנכ"ל. 

, לאור היכרותם הממושכת ש .4.4.15.7 ל הדירקטורים עם מר גוטמן והתרשמותם מאישיותו

כישוריו הייחודיים כמנכ"ל, ניסיונו הניהולי והמקצועי העשיר והמוכח של מר 

שנות כהונתו כמנכ"ל החברה, הישגיו ותרומתו  22גוטמן לרבות במסגרת 
המשמעותית לבניית החברה ודחיפתה קדימה ומצבה כפי שהוא כיום והובלתה 

ולשיפור המתמיד בתוצאותיה תוך שמירה על מעמדה המוביל,  לתחומים חדשים

חברי ועדת התגמול והדירקטוריון כי  קבעולהצלחתה המרשימה ולהשאת שוויה, 

להמשך כהונתו ושימורו בחברה של המנכ"ל יש חשיבות מכרעת לחברה 
ולעתידה, ובהתאם לכך ציינו כי התקשרות בהסכם העסקה עם המנכ"ל לתקופה 
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 שנים חשובה והינה לטובת החברה.  5נוספת של 

ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את היחס שבין עלות תנאי הכהונה המוצעים  .4.4.15.8

למנכ"ל לבין עלות ההעסקה הממוצעת והחציונית של שאר עובדי החברה )לרבות 

, בהתאמה( הינם גבוהים אך סבירים 65-וכ 55-עובדי קבלן( וקבעו כי יחסים אלו )כ
ן ואין בהם כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה, וזאת בנסיבות העניי

בהתחשב, בין היתר, באופי תפקידו של מר גוטמן כמנכ"ל החברה ובכירותו, מידת 

  האחריות המוטלת עליו וכן מספר העובדים בחברה. 

בנוסף, בחנו ועדת התגמול והדירקטוריון את היחס בין הרכיבים המשתנים ובין 
בתנאי הכהונה המוצעים למנכ"ל, והם סבורים כי יחס זה הינו  הרכיבים הקבועים

יחס היוצר מערך תמריצים סביר וראוי למר גוטמן, והמתחשב במאפייני החברה, 

גודלה, פעילותה העסקית ובמדיניות ניהול הסיכונים שלה ומעודד אותו להמשיך 
 ה. ולהביא לשיפור בביצועי החברה ולהשאת ערכה של החברה לבעלי מניותי

תנאי הכהונה המוצעים תואמים את הוראות מדיניות התגמול של החברה. תנאי  .4.4.15.9

למעט שינויים מועטים  2018הכהונה המוצעים כמעט זהים לתנאי הסכם 
 Restrictedלמניות חסומות ) RSUs-שעיקרם עדכון סוג התגמול ההוני מיחידות

Shares להסכם. הכמות ( ועדכון כמות יחידות התגמול ההוני המוענקת בהתאם

נקבעה לפי תקרת מדיניות התגמול  2018של התגמול ההוני אשר עוגנה בהסכם 

הקודמת של החברה, בעוד כמות התגמול ההוני בהסכם החדש הותאמה לכמות 
המקורית של התגמול ההוני אשר הוענקה למנכ"ל בהסכמים קודמים ואשר 

י החברה ותוצאותיה, תואמת את מדיניות התגמול הנוכחית של החברה ואת ביצוע

כאשר השווי של חבילת התגמול ההוני עלה משמעותית במשך שנות הכהונה של 
 בתוצאותיה.מר גוטמן בשל העלייה בשווי מנית החברה והשיפור המתמיד 

חברי ועדת התגמול והדירקטוריון העריכו, כי ההתקשרות בהסכם החדש   .4.4.15.10

ך מחויבותו של מר תקשור את עתיד המנכ"ל בעתיד החברה ותאפשר את המש
גוטמן לצמיחת החברה ולהצלחתה ותיצור לו תמריץ להמשיך ולהקדיש את 

מיטב כישוריו לקידום עסקי החברה כגורם מרכזי להמשך צמיחתה, תוך יצירת 

קשר בין סך חבילת התגמול לבין תרומתו המיוחדת של מר גוטמן כמנכ"ל שכיר 

ל המוצע, לרבות החלוקה בין של החברה לצמיחתה ועליית שוויה. התגמול הכול
השכר החודשי, המענקים והתגמול ההוני, מותאמים, לדעת ועדת התגמול 

והדירקטוריון, למצבה של החברה וליעדיה בטווח הקצר והארוך, בהיותו של חלק 

מהתגמול הכולל המוצע. המענק  80%-התגמול המבוסס על ביצועי החברה כ

 חברה, היינו, הוא מבוסס ביצועיםהשנתי קושר את תגמול המנכ"ל להישגי ה
וכך גם התגמול ההוני, אשר כפוף לתקופת הבשלה וליעדי הביצועים, המקימים 

זהות אינטרסים של החברה והמנכ"ל להביא להשאת רווחי החברה, ובהתאם, 

להביא לעליית ערך של החברה בטווח הארוך. וכי הגורמים לעיל חיוניים לחברה 

גרים העומדים בפניה בשנים הקרובות והגשמת לצורך עמידתה בהצלחה באת
 יעדיה כחברה מובילה במשק.

חברי ועדת התגמול והדירקטוריון דנו בהענקת מניות חסומות למנכ"ל במקום  .4.4.15.11
וכן  , לרבות תנאי ההאצה של תקופת ההבשלה שלהן,יחידות מניה חסומות

בהתקשרות ישירה עם המנכ"ל בהסכם העסקה במקום התקשרות עם חברת 

הול של המנכ"ל בהסכם מתן שירותים )המעבר להסכם העסקה הינו בהתאם ני

(, וציינו כי לאור העובדה שהשינויים הינם 2018לזכאותו של המנכ"ל ע"פ הסכם 
לפי בקשת מנכ"ל החברה, ומשום שמדובר באותו תגמול ובאותה עלות לחברה, 

כי  סעיף ההאצה, לגבי עדכון עוד צוין אישור השינויים הללו הינו לטובת החברה.

תנאי של האצת תקופת הבשלה של תגמול הוני בעת סיום העסקה בעקבות שינוי 
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שליטה הוא תנאי מקובל לגבי מנכ"לים בחברות ציבוריות ופרטיות, אשר מטרתו 

)שלא בגין הפרת  להגן עליהם במקרה של שינוי שליטה וסיום העסקתם בגינה
  .חובת אמונים(

לעיל, ובהתחשב, בין היתר, בניסיונו, כישוריו לאחר בחינת כל הנתונים ש .4.4.15.12
האישיים הבולטים, במורכבות וטיב תפקידו והאחריות המוטלת עליו כמנכ"ל 

החברה וביכולתו המוכחת של מר גוטמן לקדם את עסקי החברה ותרומתו הרבה 

והייחודית להשאת )רווחי( החברה לטובת כלל בעלי מניותיה, ולאחר שהובאו 

ברה והיעדים והאתגרים אשר עומדים בפני המנכ"ל להמשיך בחשבון צרכי הח
ולהוביל את החברה לצמיחה והישגים, הגיעו ועדת התגמול והדירקטוריון למסקנה 

כי מכלול רכיבי התגמול להם זכאי המנכ"ל, וכן תקופת הסכם ההעסקה, הינם 

ה סבירים והוגנים בנסיבות העניין, מהווים תמריץ ראוי לשיפור ביצועי החבר
 ותשואתה לבעלי מניותיה ותואמים את טובת החברה.

ההחלטה האמורה לעיל, לאישור הסכם ההעסקה עם המנכ"ל, נתקבלה פה  .4.4.15.13
 אחד.

עדכון תנאי ומר מוטי גוטמן, מנכ"ל החברה, חידוש ההתקשרות עם לאשר את : תנוסח ההחלטה המוצע

החל הכל מנות שוות, כמפורט בדוח זה, ומניות חסומות בחמש  375,000כהונתו והעסקתו , לרבות הענקת 
 .2027בדצמבר  31ועד ליום  2023בינואר  1מיום 

 

  בהוההצבעה  כלליתהאסיפה סדרי ה .5

  כלליתהאסיפה מועד ה .5.1

, 12:00בשעה , 2022בדצמבר  15 חמישי, ביום תתכנס המיוחדתהשנתית והאסיפה הכללית 
 , הרצליה. 3בשדרות אבא אבן  החברה, במשרדי

 :ותהמוצעההחלטות נוסח  .5.2

 Ernst)מחדש את משרד רו"ח קוסט, פורר, גבאי את קסירר  מינויו את לאשר – 2נושא מס'  .5.2.1
& Young החברה של הבאה השנתית אסיפההעד  של החברה המבקרים( כרואי החשבון. 

 לתקופת כהונה נוספת דירקטור בחברהכמר גיא ברנשטיין למנות מחדש את  – 3נושא מס'  .5.2.2
 הבאה של החברה. השנתית עד לאסיפהו

 לתקופת כהונה נוספת בחברהדירקטור כלמנות מחדש את מר אליעזר אורן  – 4נושא מס'  .5.2.3
 הבאה של החברה. השנתיתעד לאסיפה ו

 בחברה כדירקטור( דירקטור בלתי תלוי)למנות מחדש את מר פנחס גרינפלד  – 5נושא מס'  .5.2.4
 החברה.הבאה של  השנתיתעד לאסיפה ו נוספת כהונה לתקופת

עדכון תנאי ומר מוטי גוטמן, מנכ"ל החברה, חידוש ההתקשרות עם את לאשר  - 6נושא מס'  .5.2.5

כמפורט בדוח מניות חסומות בחמש מנות שוות,  375,000כהונתו והעסקתו, לרבות הענקת 
 .2027בדצמבר  31ועד ליום  2023בינואר  1יום החל מהכל ו, זה

 

   באסיפההמועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע  .5.3

לחוק  182המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפת בעלי המניות, כאמור בסעיף 
 "(. המועד הקובע)" 2022בנובמבר  61לתקנות הצבעה בכתב, הינו יום  3החברות ותקנה 

   מניין חוקי .5.4

נוכחות מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים )כולל חברה, התאגדות של הפי תקנון ה-על
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 25%באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה( שני בעלי מניות לפחות, אשר מחזיקים ביחד 

. לא נכח תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה לפחות מזכויות ההצבעה בחברה
מניין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תדחה 

אותו יום, לאותה שעה, ולאותו מקום. המניין החוקי לתחילת האסיפה האסיפה בשבוע ימים, ל

או באמצעות כתב  הנדחית יהיה שני בעלי מניות שיהיו נוכחים )כולל נוכחות באמצעות שלוח
 (. הצבעה

 הרוב הנדרש .5.5

 מחדש מינוי) שעל סדר היום 2-5הרוב הנדרש על מנת לאשר את ההחלטות בנושאים  .5.5.1

 בחברה המכהנים הדירקטורים של מחדש ומינוי החברה של המבקרים החשבון רואי של

)קרי רוב של למעלה מחמישים אחוזים  רגילהינו רוב  ((חיצוניים דירקטורים)שאינם 
( מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, 50%)

 .ללא קולות הנמנעים(

חידוש שעל סדר היום )אישור  6בנושא  הההחלטהרוב הנדרש על מנת לאשר את  .5.5.2

, הינו רוב עדכון תנאי כהונתו והעסקתו(ומר מוטי גוטמן, מנכ"ל החברה, ההתקשרות עם 

מקולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה )לא כולל נמנעים(, ובלבד שנתקיים רגיל 

( במניין קולות הרוב ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם 1אחד מאלה: )
המשתתפים בהצבעה.  כאמור, העסקהבאישור  לי שליטה בחברה או בעלי עניין אישיבע

( סך 2במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; )

( לעיל לא יעלה על שיעור 1קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף קטן )
 .ההצבעה בחברה ( אחוזים מכלל זכויות2%של שני )

ועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון רשאים , יצוין כי בהתאם להוראות חוק החברות

גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישור, העסקה כאמור במקרים מיוחדים לאשר את 
התגמול ולאחריה הדירקטוריון יחליטו על כך על יסוד נימוקים מפורטים  ובלבד שועדת

ויבחנו בדיון האמור, בין השאר, את התנגדות  בעסקהולאחר שידונו מחדש בתנאי 
 האסיפה הכללית.

 אופן ההצבעה .5.6

כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן 

מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין  חבר בורסה )קרי,באמצעות 

( לחוק 1)177, כאמור בסעיף שם חברה לרישומים-המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על

"(, רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות שלוח, בעל מניות לא רשוםהחברות( )"
כתב לחוק החברות ושנוסחו מצורף לדוח זה )" 87בסעיף  וובאמצעות כתב הצבעה כמשמע

זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר  . בנוסף, בעל מניה לא רשום"(הצבעה

מערכת )" לחוק ניירות ערך 2לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'
 ; והכל כאמור להלן:https://votes.isa.gov.ilכתובתה ואשר "( ההצבעה האלקטרונית

 כוח-הצבעת בעל מניות בעצמו או באמצעות בא .5.6.1

בעל מניה, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע בה בעצמו או באמצעות   

יפוי הממנה ) שלוח בהתאם לאמור בתקנון החברה. מינוי של שלוח יהיה בכתב בחתימת

ידי התאגיד -ידי מסמך שייחתם כדין על-"( ותאגיד יצביע באמצעות נציגיו שיצונו עלכוח
דין, יופקדו -ידי עורך-הכוח או העתק מאושר על "(. כתב המינוי ויפויכתב מינוי)"

( שעות לפני המועד הקבוע 48במשרדה הרשום של החברה לפחות ארבעים ושמונה )

לאסיפה או לאסיפה הנדחית. על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי לוותר על 
 דרישה זו לגבי אסיפה כלשהי.

 

https://votes.isa.gov.il/


  

 17 

 הצבעה באמצעות כתב הצבעה  .5.6.2

בעל מניה, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, רשאי להצביע בנושאים שעל 

סדר היום גם באמצעות כתב הצבעה. ההצבעה בכתב כאמור תיעשה באמצעות חלקו 

השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זה. לעניין זה, תיחשב הצבעתו של בעל מניה 
 באסיפה. אשר הצביע באמצעות כתב הצבעה, כאילו נוכח והשתתף 

בעל מניה רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה וכן הודעות 
כן, -"(. כמוהודעות עמדהלחוק החברות(, ככל שתינתנה )" 88עמדה )כמשמען בסעיף 

ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות עמדה כאמור ההפצה של רשות ניירות ערך, 

"( ובאתר האינטרנט של אתר ההפצה)" https://www.magna.isa.gov.ilבכתובת: 

אתר )" http://maya.tase.co.ilהבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: 
 "(.הבורסה

סח כתב ההצבעה חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנו
ולהודעות העמדה )ככל שתינתנה( באתר ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום ואשר 

מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין 

, או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבדבכך 
 י חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. ובלבד שההודעה ניתנה לגב

את כתב ההצבעה ואת המסמכים שיש לצרף אליו )לרבות אישור בעלות(, כמפורט 

( שעות לפני מועד כינוס 4בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד ארבע )
מכים האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמס

בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להמציא את אישור  .שיש לצרף אליו, למשרדי החברה
 להלן. 5.6.3הבעלות גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כאמור בסעיף 

כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות )או לחילופין לא הומצא אישור הבעלות 
 תוקף.באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית( יהיה חסר 

( או יותר 5%בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים )

מניות רגילות של  3,144,714-בחברה )היינו, המחזיק כמסך כל זכויות ההצבעה 

החברה( וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות 
-לחוק החברת )היינו, המחזיק כ 268סעיף בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו ב

)בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו(, לאחר  מניות רגילות של החברה(, זכאי 1,613,552

כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה 

המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה 
 לתקנות הצבעה בכתב. 10רה, כמפורט בתקנה האלקטרונית שהגיעו לחב

 הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית .5.6.3

כאמור לעיל, בעל מניה לא רשום רשאי, לאחר המועד הקובע )עם קבלת מספר מזהה 

וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות(, להצביע באמצעות מערכת ההצבעה 
 האלקטרונית. 

נות הצבעה בכתב ולהוראות רשות ניירות ערך בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתק
( 6בעניין זה, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש )

"(. יובהר, כי ההצבעה מועד נעילת המערכתשעות לפני מועד כינוס האסיפה )"

באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת 

ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד המערכת 
 זה. 

https://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.co.il/
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)ד( לחוק החברות, הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור לעיל, תימנה 83בהתאם לסעיף 

הצבעתו המאוחרת; לעניין זה, הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב 
 מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

 ישור בעלותא .5.7

אישור מאת חבר  לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית אם ימציא לחברהבעל מניות 

במועד הקובע. באישור  ות החברההבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במני
ובטופס שבתוספת לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה  2כללו הפרטים הנקובים בתקנה יי

לחילופין, בעל מניות לא רשום יהיה רשאי . 2000-לצורך הצבעה באסיפה הכללית(, התש"ס

להעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת 

. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי לעיל( 5.6.3המערכת )כאמור בסעיף 
 -לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית  5יא44סעיף 

 דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

ו הוא , זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותלא רשום כאמורבעל מניות 

מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם 
 .ן מראש לחשבון ניירות ערך מסויםנתבקשה לעניין זה תיש , ובלבדביקש זאת

 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה .5.8

ני מועד ( ימים לפ10המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו לא יאוחר מעשרה )
 האסיפה.

 ידי בעל מניה -בקשה להכללת נושא על סדר היום על .5.9

דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר  פרסום לאחר .5.9.1
היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות 

 העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

המתאים להיות נדון )ב( לחוק החברות לכלול נושא 66בקשה של בעל מניה לפי סעיף  .5.9.2

בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר  באסיפה הכללית

זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו 

כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון  באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה
מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל 

אין בפרסום סדר היום המעודכן כאמור מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל 
 .כדי לשנות את המועד הקובע

 זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות  .5.10

קודם להצבעה בהחלטה שעל סדר היום, יידרש  -של בעל המניות  אחרזיקה או מאפיין  .5.10.1

כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה על קיומה או העדרה של זיקה 

בקשר להחלטה כאמור, או מאפיין אחר של בעל המניות, הכל כמפורט בחלקו השני של 
  לפי העניין.  כתב ההצבעה המצורף לדו"ח זה או בכתב ההצבעה האלקטרוני,

לא הודיע בעל מנייה כאמור לגבי ההחלטה האמורה, לא יצביע ביחס לאותה החלטה  .5.10.2

בנוסף, יידרש כל בעל מנייה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע  וקולו לא ימנה.
לחברה, לרבות על דרך של סימון במקום במיועד לכך בכתב ההצבעה, בכתב ההצבעה 

הכוח, האם הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה, משקיע  האלקטרוני ו/או ביפוי
 מוסדי, אם לאו.
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 פרטים על נציג החברה לעניין הטיפול בדוח .6

יפעת גבעול, עו"ד, מנהלת המחלקה המשפטית ומזכירת החברה, החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינו  תנציג
 .09-9598050פקס ; 09-9598810טלפון: , הרצליה, 3שדרות אבא אבן מ

  במסמכים עיון .7

ניתן לעיין בדוח זה, במסמכים הנזכרים בו )לרבות כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתינתנה( וכן 

, הרצליה, 3ת שעל סדר היום, במשרדי החברה, בשדרות אבא אבן והמוצע ותהמלא של ההחלט ןבנוסח

, בשעות העבודה המקובלות ובתאום מראש עם מזכירת החברה, וכן באתר האינטרנט 09-9598810טלפון: 
 .globalservices.com-http://www.matrixשל החברה בכתובת: 

 

 

 ריקס אי.טי. בע"ממט

  שמות החותמים ותפקידם:

 , סמנכ"ל הכספיםנבו ברנר

 מנהלת המחלקה המשפטית ומזכירת החברה ,יפעת גבעול, עו"ד

http://www.matrix-globalservices.com/

