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 באמצעות המגנ"א             

 

 
 דו"ח מיידי על כינוס אסיפה כללית מיוחדת  הנדון:

 
"(, תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  חוק החברות)להלן: "  1999-בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט

  – "(, תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו  תקנות הדוחות)להלן: "  1970  -ומיידים(, תש"ל

ההצבעה")להלן:    2005 בחברה  "תקנות  סוג  ואסיפת  כללית  אסיפה  על  ומודעה  )הודעה  החברות  ותקנות   )

"(, ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של  תקנות האסיפות)להלן: "  2000  -ציבורית(, התש''ס

(, תל אביב, ביום  61, תל אביב )קומה  121המניות בחברה, אשר תתקיים במשרדי החברה, ברחוב מנחם בגין  בעלי  

 "(.האסיפה )להלן: " 16:00, בשעה 2021באוקטובר   27, ד'

 

 הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות בעניינם: 

 : שינוי תקנון התאגדות החברה 1נושא מספר  .1

המצורף   לנוסח  בהתאם  החברה,  תקנון  להוראות  תיקונים  לאשר  א'מוצע  )בסימון    כנספח  זו  להודעה 

 :שינויים ביחס לתקנון החברה הקיים(, להלן יובאו עיקר השינויים המוצעים

 עדכון התקנון כך ששם החברה שבו יהיה: "אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ".  •

סעיפים   • הוראות  בחברה    –)י(  -)א( 18.5תיקון  דירקטורים  מינוי  דרכי  ההוראות    –בדבר  ביטול 

או יותר מהון המניות של החברה   10%הקיימות בתקנון החברה בדבר הזכות של בעל מניות המחזיק 

בחברה תבוצע   דירקטורים  למינוי  כך שהדרך  בהוראות חדשות  והחלפתן  בחברה,  דירקטור  למנות 

וראות חוק החברות. מינוי דירקטורים בחברה על ידי האסיפה תהא ברוב רגיל, לתקופה  בכפוף לה

 עד לתום האסיפה השנתית הבאה שלאחר המינוי.  הקצוב

מחיקת ההוראה לפיה פוקעת    –בדבר פקיעת כהונתו של דירקטור    –)יא(  18.5תיקון הוראות סעיף   •

 על המניות שמינה אותו. כהונתו של דירקטור כאשר הוא מועבר ממשרתו על ידי ב

הוספת הוראות לפיהן    –בדבר פקיעת כהונתו של דירקטור    – (  9-ו  4-6)יא()18.5הוספת סעיפים   •

בית משפט בהתאם להוראות סעיף   ידי  על  יוכרז כפסול  דירקטור תפקע אם  לחוק    233כהונתו של 

לחוק החברות, לא    א232החברות, יוטל עליו אמצעי אכיפה על ידי ועדת אכיפה מנהלית מכוח סעיף  

סעיף   להוראות  בהתאם  כדירקטור  לכהן  בתנאים  לגבי  227עמד  נפטר.  שהוא  או  החברות  לחוק  א 

דירקטור חיצוני הוספה הוראה לפיה כהונתו תפקע אם הודיע שחדלו להתקיים בו התנאים הנדרשים  

 א לחוק החברות. 245לכהן כדירקטור חיצוני בחברה לפי חוק החברות כקבוע בסעיף 

תיקון דרישת הרוב    –בדבר הרוב הנדרש להעברת דירקטור מתפקידו    –(  8)יא() 18.5קון סעיף  תי •
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לסיום כהונת דירקטור כך שהרוב הנדרש להעברת דירקטור מתפקידו )למעט דירקטור חיצוני( לפני  

 .75%תום תקופת כהונתו, תהא בהחלטה ברוב רגיל של האסיפה הכללית חלף רוב של 

כך שבכפוף להוראות חוק החברות החברה    –גמול/החזר הוצאות לדירקטורים    –  18.12הוספת סעיף   •

 רשאית לשלם לדירקטורים גמול בעד מילוי תפקידם וכן החזר הוצאות סבירות הקשורות בתפקידם.

 

   :נוסח ההחלטה המוצעת

 ".לאשר את תיקון תקנון החברה כמפורט בנספח א' לדוח מיידי זה"

 

 מיוחדתכינוס אסיפה כללית  .2

 מקום כינוס האסיפה ומועדה .2.1

, במשרדי החברה ברחוב  16:00, בשעה  2021באוקטובר    27,  ד'האסיפה הכללית המיוחדת תתכנס ביום  

אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים שבוע לאחר מועד    .(, תל אביב61, תל אביב )קומה  121מנחם בגין  

 . 2021בנובמבר  3,  ד'האסיפה, באותה השעה, ובאותו המקום, דהיינו ביום 

 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שעל סדר היום: .2.2

שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל, היינו רוב קולות    1הרוב הנדרש לאישור ההחלטה בסעיף  

הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, בכל אופן בו נוכחות והצבעה    בעלי המניות הנוכחים באסיפה

אפשריות על פי הוראות החוק )בעצמם או באמצעות שלוח על פי כתב מינוי או באמצעות כתב הצבעה  

 או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית(, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

 מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית:  .2.3

בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה, אין לפתוח בדיוני האסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח   .2.3.1

 מנין חוקי בעת פתיחת הדיון. 

המנין החוקי לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות, תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה,   .2.3.2

וחמישה אחוזים( מזכויות ההצבעה    )עשרים   25%( בעלי מניות )או יותר( שלהם לפחות  2של לפחות שני ) 

 בחברה.  

אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה לא יהיה נוכח מנין חוקי, תדחה האסיפה   .2.3.3

( ימים לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, או למועד מאוחר יותר, אם צוין כך בהזמנה  7בשבעה )

 לאותה אסיפה כללית. 

ח מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לתחילת אותה  אם באסיפה הנדחית לא יהיה נוכ  .2.3.4

פי   על  זומנה  הכללית  האסיפה  אם  אולם,  משתתפים,  מספר  בכל  הנדחית  האסיפה  תתקים  אסיפה, 

דרישת בעלי מניות ובאסיפה הנדחית לא יהיה נוכח מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע  

יפה הנדחית רק אם נכח)ו( בה לפחות בעל)י( מניות במספר הדרוש  לתחילת אותה אסיפה, תתקיים האס 

 לכינוס אסיפה מיוחדת על ידי בעל)י( מניות.  

אסיפה כללית שיש בה מנין חוקי רשאית להחליט על דחיית האסיפה למקום אחר ולמועד אחר שתקבע,   .2.3.5

 חוק. ובמקרה כזה יפורסמו הודעות על המקום והמועד האמורים בדרך הפרסום הקבועה ב 

בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות מערכת ההצבעה   .2.3.6

מערכת ההצבעה  )להלן: "   1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח  2האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' 

mailto:info@axilion.com


 

תל אביב          , 121 דרך בגין חוב  ר , 61מגדל עזריאלי שרונה קומה                מ "בעתחבורה חכמה אקסיליון 

info@axilion.com 

 ", בהתאמה(.חוק ניירות ערך" -" והאלקטרונית

 

 הצביע באסיפה המועד לקביעת זכאות בעלי המניות ל  .2.4

)ב(  182המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף    –   המועד הקובע .2.4.1

 (."המועד הקובע"בתום יום המסחר )להלן:  2021באוקטובר  18 ב'יום לחוק החברות הוא 

בעל  להלן: "כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו )  –  זכאות להצביע .2.4.2

חבר  מניות רשום רשומה אצל  מי שלזכותו  )קרי  בורסה  בהן באמצעות חבר  הוא מחזיק  ובין אם   )"

שם חברה לרישומים, -בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על

צביע באסיפה  "(, רשאי להשתתף ולהבעל מניות לא רשום( לחוק החברות )להלן: "1) 177כאמור בסעיף  

 בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.  

 הוכחת בעלות   .2.5

, בעל  2000-הכללית(, תש"ס    בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה .2.5.1

מניות שלזכותו רשומה מניה אצל החברה לרשומים ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם  

בעלי המניות על שם החברה לרישומים, ימציא לחברה אישור על בעלותו במניה למועד הקובע, כפי  

 אמצעות הצבעה באינטרנט. שבתוספת לתקנות האמורות, או ב 1שנקבע כאמור לעיל, בהתאם לטופס  

   בא כוח להצבעה .2.5.2

על    - ידי שלוח, באמצעות כתב מינוי, או במקרה של תאגיד  -בעל מניות רשאי להצביע באופן אישי או על

ידי נציג באמצעות כתב מינוי, באופן ובהתאם לאמור בתקנון החברה. כתב המינוי או העתק מאושר  

דעתה של החברה, יופקד במשרדי החברה, ברחוב מגדל  ידי עורך דין או מאושר בדרך אחרת להנחת  -על

שעות לפני הזמן הקבוע לאסיפה    (6)  שש  , תל אביב, לפחות121רחוב דרך בגין    ,61עזריאלי שרונה קומה  

הכללית או לאסיפה הכללית הנדחית שבה מתכוון האיש הנזכר במסמך כזה להצביע. היה ולא ייעשה  

 ה אסיפה כללית או באסיפה כללית נדחית.  כן, לא יהיה לכתב המינוי תוקף באות

לכתב המינוי יצורף אישור בעלות או אישור אחר אשר יציין את סוג המניות ואת מספר המניות שבגינן  

הוא ניתן; לא צוין בכתב המינוי מספר המניות שבגינן הוא ניתן או צוין מספר מניות הגבוה ממספר  

ת כתב המינוי כאילו ניתן בגין כל המניות הרשומות על  המניות הרשומות על שם בעל המניות, יראו א

שם בעל המניות. אם כתב המינוי ניתן בגין מספר מניות הנמוך ממספר המניות הרשומות על שם בעל  

המניות, יראו את בעל המניות כאילו נמנע מלהיות נוכח בהצבעה בגין יתרת המניות הרשומות על שמו  

 פר המניות הנקובות בו.וכתב המינוי יהא תקף רק בגין מס

 כתב הצבעה ומשלוח הודעות  .2.6

באסיפה   להצביע  רשאי  מניות  בעל  הצבעה,  בכתב  שימוש  בהם  לעשות  מתיר  שהדין  בנושאים  בהחלטות 

הכללית )או בכל אסיפה נדחית לה( ובאסיפות סוג באמצעות כתב הצבעה המצורף כנספח לדוח זה, שבו יציין  

לחוק החברות ניתן    88ח כתב הצבעה והודעות עמדה כמשמעותן בסעיף  בעל המניה את אופן הצבעתו. את נוס

לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתם ניירות ערך ובאתר הבורסה    :למצוא באתר האינטרנט של רשות 

 www.maya.tase.co.il  ו-www.magna.isa.gov.ilתעשה על גבי   הצבעה באמצעות כתב הצבעה   ., בהתאמה

( שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה  6)  ששחלק ב' של כתב ההצבעה. כתב הצבעה יומצא לחברה לפחות  

 .הנדחית
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ימים לפני מועד כינוס האסיפה והמועד  המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה   .2.6.1

 .ימים לפני מועד כינוס האסיפה  5האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו 

בעל מניות רשאי לפנות אל החברה לקבלת נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. בעל מניות שאינו רשום   .2.6.2

כת לנוסח  קישורית  תמורה  בלא  אלקטרוני  בדואר  לקבל  באתר  זכאי  העמדה  והודעות  ההצבעה  ב 

ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין  

הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעה  

 .מדהכאמור לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות ע

כתב הצבעה יהיה בתוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה   .2.6.3

)"בעל מניות ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים  

רי החברה,  (, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספלא רשום"

 שעות לפני מועד ההצבעה. (6שש )ויש להמציאו לחברה עד 

,  61המען למסירת כתב הצבעה והודעות עמדה הוא משרדי החברה ברח' מגדל עזריאלי שרונה קומה   .2.6.4

 .amib@axilion.com, או באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו , תל אביב 121רחוב דרך בגין  

יותר   .2.6.5 או  אחד  מניות  זכויות  בעל  כל  מסך  יותר  או  אחוזים  חמישה  המהווה  בשיעור  מניות  המחזיק 

בעל   בידי  מוחזקות  שאינן  ההצבעה  זכויות  כל  סך  מתוך  כאמור  בשיעור  שמחזיק  מי  וכן  ההצבעה, 

  10לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה    286השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף  

 .ת אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב ההצבעהלתקנות. בעל מניות, יציין א 

 הצבעה אלקטרונית  .2.7

בעל מניות שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם   .2.7.1

בעלי המניות על שם חברה לרישומים )"בעל מניות לא רשום"(, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה  

ובכפוף  שיועב בהתאם  הכל  האלקטרונית"(,  )"ההצבעה  האלקטרונית  ההצבעה  במערכת  לחברה  ר 

לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה. בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות  

שעות לפני מועד כינוס האסיפה    (6)  שש  רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד

"(. יובהר כי בהתאם לקבוע בתקנות ההצבעה, ההצבעה האלקטרונית תהיה  המערכת  מועד נעילת)"

ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי   ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה 

 מועד זה. 

)ד( לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו  83יצוין, כי בהתאם לסעיף   .2.7.2

אוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה  המ

 באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. 

 שינוים בסדר היום  .2.8

הכללית, רשאי לבקש   ( לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה1%בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד ) .2.8.1

מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נידון באסיפה כללית. בקשה  

( ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר  3להוספת נושא תומצא לחברה עד שלושה )

רה תפרסם דוח זימון  החב  ,כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור

( ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת  7מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה )

 .נושא בסדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע
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 נציג החברה לעניין הטיפול בדוח העסקה .3

  ו משרד עורכי דין, שמענ  -אבי ממשרד גיסין ושות'  - זה הוא עו"ד אלון בןנציג החברה לעניין הטיפול בדוח  

 . 03-7467777, תל אביב. מספר הטלפון הינו:  6ב, קומה 38ברח' הברזל  

 עיון במסמכים .4

עותק של דיווח זה והנוסח המלא של ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה, יעמדו לעיון במשרדי החברה,  

ה', בשעות העבודה הרגילות, וזאת עד למועד  -(, תל אביב, בימים א'61ביב )קומה  , תל א 121ברחוב מנחם בגין  

וכן באתרי האינטרנט של רשות ניירות    ,050-2029021כינוסה של האסיפה הכללית. בתיאום מראש בטלפון:

 , בהתאמה. www.magna.isa.gov.il-ו www.maya.tase.co.il ערך והבורסה, שכתובתם: 

 

או יותר מסך כל זכויות ההצבעה    5%בעל מניה אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה  

בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סל כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה  

חר כינוס האסיפה  לחוק החברות, זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לא 268בחברה, כהגדרתו בסעיף 

ושות', בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה  גיסין  הכללית, לעיין, במשרד עוה"ד  

 לתקנות ההצבעה.  10באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה  

 

 בכבוד רב,      

 

 אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ    
 יו"ר דירקטוריון   – עמי ברלב באמצעות: 
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 1999 –חוק החברות, התשנ״ט 
 

 תקנון ההתאגדות
 

 של 
 

 בע"מ  אקסיליון תחבורה חכמהאפיו אפריקה
 

 ובאנגלית 
 

Apio AfricaAxilion Smart Mobility Ltd. 
 

 פרשנות ותחולה .1

הדברים בתקנון זה יהיה לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפירוש המופיע לצידו, מלבד אם הקשר   .1.1
 מחייב אחרת.

 רה שמונה בהתאם להוראות תקנון זהמשמעו דירקטוריון החב ''הדירקטוריון'' 

 בע"מ  אקסיליון תחבורה חכמהאפיו אפריקהמשמעה  ״החברה״ 

 ״החוק״ או ״חוק החברות״ 

 

התשנ״ט החברות,  חוק   והכללים  התקנות לרבות) 1999-משמעו 
 שישונה ו/או יתוקן מעת לעת, כפי (מכוחו יותקנו או/ו שהותקנו

 משמעו המשרד הרשום של החברה כפי שיהיה מעת לעת ״המשרד״ 

ידי ״תקנון זה״   ״התקנון״ או  על  לזמן  מזמן  שישונה  כפי  או  כאן  שנוסח  כפי  זה  תקנון   משמעו 
 האסיפה הכללית בהתאם להוראות תקנון זה

 פקסימיליה, דואר אלקטרוני, וכלמשמעו דפוס, צילום, מברק, טלקס,   ״כתב״ 
 לעין  צורה אחרת של כתיבה, יצירה או הטבעה של מילים בצורה הנראית

החוק  ״מרשם בעלי המניות״  להוראות  בהתאם  לנהלו  שיש  המניות  בעלי  מרשם  משמעו 
 ובהתאם להוראות תקנון זה

אסיפה   ״החלטה ברוב רגיל״  )בין  הכללית  באסיפה  שנתקבלה  החלטה  ובין משמעה  שנתית 
בהצבעה, המשתתפים  קולות  ברוב  קולות,  במניין  מיוחדת(    אסיפה 

 כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים 

 

אלא אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר, למונחים המופיעים בתקנון זה   - בכפוף להוראות תקנון זה   .1.2
ניתנו להם בחוק; מילים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים אשר הוגדרו בחוק יינתנו הפירושים אשר  

גם  תכלולנה  אדם  בני  שפירושן  ומילים  הנקבה,  את  תכלולנה  זכר  במין  הבאות  מילים  ולהיפך; 
 תאגידים; מלים ומונחים שהוגדרו בתזכיר יהיו להם הפרושים אשר ניתנו להם שם.

בות חוק החברות והתקנות שהותקנו מכוחו, יובהר, כי כל האמור בתקנון זה כפוף להוראות כל דין, לר .1.3
ותקנון  בע"מ  אביב  בתל  ערך  לניירות  הבורסה  הוראות  מכוחו,  שהותקנו  והתקנות  ערך  ניירות  חוק 

 , כפי שיהיו מעת לעת. על פיוהבורסה וההוראות 

 שם החברה  .2

 בע"מ  אקסיליון תחבורה חכמהאפיו אפריקהבעברית:  .2.1

 Ltd. Smart MobilityAxilion pio AfricaA באנגלית: .2.2

 מטרות החברה  .3

 לעסוק בכל עיסוק חוקי.  החברה רשאית
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 תרומות  .4

 השיקולים   במסגרת  איננה  התרומה  אם  אף,  ראויות  למטרות  סבירים  סכומים  לתרום  רשאית  החברה
  המטרות   את,  התרומות  סכומי  את,  דעתו  שיקול  לפי,  לקבוע  מוסמך  הדירקטוריון.  החברה  של   העסקיים

  את  להסמיך  הדירקטוריון  רשאי  כן  כמו.  לכך  בקשר  אחר  תנאי  וכל  התרומה  מקבל  זהות  את,  יבוצעו   שלשמן
  תנאי  וכל  התרומות  מקבלי  זהות  ועל  בפועל  התרומות  חלוקת  על  דעתו   שיקול  פי  על  להחליט  הכללי   המנהל

 . הדירקטוריון ידי על שהותוו הקריטריונים פי על לכך בקשר אחר

 המניות הרשום של החברה ןהו .5

הוא   .5.1 החברה  של  הרשום  רגילות    (מיליארד) 1,000,000,000ההון  נקוב  ללא  מניות  המניות  )״ערך 
 ״(.הרגילות

  –המניות הרגילות תקנינה לבעליהן  .5.2

ובין  5.2.1 רגילות  אסיפות  בין  החברה,  של  הכלליות  באסיפות  ולהצביע  להשתתף  שווה  זכות 
באסיפה ומשתתף בהצבעה,  הנוכח  אסיפות מיוחדות, וכל אחת מהמניות הרגילות תזכה את בעליה,  

 באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, לקול אחד.  או בעצמו

 

במזומן ובין במניות הטבה, בחלוקת נכסים זכות שווה להשתתף בחלוקת דיבידנדים, בין   5.2.2
 או בכל חלוקה אחרת, באופן יחסי לכמות המניות המוחזקות על ידם.

 

זכות שווה להשתתף בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוקה באופן יחסי לכמות המניות  5.2.3
 המוחזקות על ידם.

 

לחובות החברה מוגבלת אך ורק עד לסכום הערך הנקוב שטרם נפרע של מניות אחריות בעלי המניות   .5.3
 החברה שבבעלותם. 

ניתנים  .5.4 וניירות ערך אחרים, המירים או  בכפוף להוראות כל דין, הדירקטוריון רשאי להנפיק מניות 
ירות למימוש למניות, עד גבול הון המניות הרשום של החברה. לעניין חישוב גבול ההון הרשום יראו ני

 ערך הניתנים להמרה או למימוש במניות כאילו הומרו או מומשו במועד הנפקתם. 

בהתחשב עם ההוראות בנדון בתקנון זה, מקום שהן קיימות, ובכפוף להוראות כל דין, החברה רשאית,  .5.5
בהחלטה ברוב רגיל )א( להגדיל את הונה הרשום של החברה; )ב( לבטל הון רשום שטרם הוקצה, אם  

להגדיל את הונה  יבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את אותן המניות; )ג(אין התחי
לרבות זכויות מיוחדות   הרשום של החברה בסוג מניות כפי שתקבע, ולקבוע זכויות שונות לכל סוג,

)ד(  ;  ו'הניתנות לפדיון, מניות נדחות וכ  ו/או שונות מאלה הצמודות למניות הקיימות וכן לרבות מניות 
לאחד ו/או לחלק מחדש את הון המניות של החברה למניות ללא ערך נקוב ו/או למניות בנות סכום גדול 

 ו/או קטן מהסכום הקיים ו/או לסוגי מניות שונים מאלה הקיימים. 

 אחריות בעלי המניות  .6

עבור המניות אחריותו של בעל מניה בחברה לחובות החברה מוגבלת לגובה הסכום החייב להשתלם על ידיו  
 המוחזקות על ידיו.

 שינוי התקנון  .7

 בכפוף להוראות כל דין, החברה רשאית לשנות את תקנונה בהחלטה ברוב רגיל שתתקבל באסיפה הכללית. 

 זכויות וחובות בעלי המניות  .8

 זכויותיו וחובותיו של בעל מניות הן כקבוע בתקנון זה, וכפי שייקבעו מעת לעת בחוק ובכל דין.
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 ערך של החברה ניירות .9

 כללי  .9.1

, לחברה מותר שיהיו מניות, ניירות ערך בני פדיון, איגרות חוב, איגרות חוב 1בכפוף להוראות כל דין
כל המניות בהון המונפק של החברה הינן ותהיינה    מובטחות, סדרת איגרות חוב או ניירות ערך אחרים.

 נפרעות במלואן.

 ניירות ערך בני פדיון  .9.2

 רשאית ליצור ו/או להנפיק ניירות ערך בני פדיון.החברה  (א)

המניות, (ב) של  פדיון מתכונותיהן  בני  ערך  לניירות  להצמיד  ניתן  החוק,  להוראות  לרבות   בכפוף 
זכויות הצבעה ו/או זכות השתתפות ברווחים של החברה ו/או זכות לדיבידנד או למניות הטבה 

 רה.ו/או זכויות אחרות או נוספות הצמודות למניות החב

החברה רשאית לפדות ניירות ערך בני פדיון בסכום, במועדים, בצורה ומתוך המקורות שיקבעו  (ג)
יצירת ניירות הערך בני פדיון ו/או בהחלטת הדירקטוריון על  בהחלטה של האסיפה הכללית על  

הנפקת ניירות ערך בני פדיון, אם לא נקבע האמור בהחלטה של האסיפה הכללית. 

 2ךהנפקה והקצאת ניירות ער  .10

בכפוף להוראות החוק, הקצאת מניות וכן הנפקה והקצאת ניירות ערך אחרים של החברה הנה בסמכות   .10.1
 הדירקטוריון. 

 הדירקטוריון רשאי להקצות מניות תמורת תשלום במזומן ו/או בתמורה אחרת.בכפוף לכל דין,  .10.2

הדירקטוריון רשאי להנפיק ולהקצות אגרות חוב, אגרות חוב מובטחות, סדרת איגרות חוב, ו/או ניירות  .10.3
מור לעיל אינו ערך אחרים, במסגרת סמכותו ללוות בשם החברה, ובגבולותיה של אותה סמכות. הא

חוב  ולהוציא אגרות  ללוות בשם החברה  לכך,  או מי שהסמיך  הכללי  שולל את סמכותו של המנהל 
 יחידות, שטרי חוב ושטרי חליפין, בגבולות סמכותו לכך.

 תעודת מניה  .11

בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות, זכאי לקבל מהחברה, ללא תשלום, תוך תקופה של שלושה   .11.1
צאה או רישום ההעברה, תעודת מניה אחת לגבי כל המניות הרשומות על שמו, חודשים לאחר ההק

כל תעודת מניה תיחתם   אשר תפרט את מספר המניות ואשר תעיד על בעלותו במניות הרשומות על שמו.
ידם של שני דירקטורים או של דירקטור   ומזכיר החברה בצירוף חותמת החברה או שמה בחתימת 

 המודפס. 

בבעלות משותפת, תוציא החברה תעודת מניה אחת לכל הבעלים בשותפות של המניה,   במקרה של מניה .11.2
ומסירת תעודה כזו לאחד השותפים, תיחשב כמסירה לכולם. החברה לרישומים זכאית לקבל מהחברה 

 תעודת מניה בגין המניות הרשומות על שמה. 

חדשה   .11.3 להוציא  ניתן  התקלקלה,  או  הושחתה  שאבדה,  מניה  התנאים תעודת  מילוי  לאחר  במקומה, 
 לעניין ההוכחה לקיום האמור לעיל, שיפוי וכיו״ב, כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון.

בכפוף להוראות החוק והתקנות מכוחו, דירקטוריון החברה יקבע את הצורה, הנוסח, אופן עריכתה או  .11.4
 הדפסתה של תעודת מניה ואת המוסמכים לחתום עליה. 

 
הוראות חוק החברות והתקנות שהותקנו מכוחו, חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו, הוראות הבורסה לניירות ערך בתל  לרבות 1

 אביב בע"מ ותקנון הבורסה וההוראות על פיו, כפי שיהיו מעת לעת. 
 בתל  ערך  לניירות הבורסה  הוראות,  מכוחו שהותקנו  והתקנות ערך ניירות  חוק, מכוחו   שהותקנו  והתקנות החברות חוקלהוראות   בכפוף 2

 . לעת מעת שיהיו  כפי ,  פיו על  וההוראות  הבורסה ותקנון"מ בע  אביב
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 נמחק .12

 נמחק .13

 מניות העברת  .14

 מניות וניירות ערך אחרים בחברה, ניתנים להעברה בכפוף ובהתאם לאמור בתקנה זו להלן.  .14.1

, ניתנות להעברה ללא צורך באישור הבמלוא  ה שולמתמורתן  בכפוף לאמור בתקנה זו להלן, מניות ש .14.2
 הדירקטוריון. 

אין להעביר חלק ממניה, אולם, יכול שלמניה יהיו מספר בעלים במשותף, וכל אחד מהם זכאי להעביר  .14.3
את זכותו בהסכמה חתומה בכתב של כל הבעלים המשותפים על גבי כתב העברת מניות כאמור בסעיף 

 להלן.   14.6

   –העברת מניות חייבת להיעשות בכתב והיא לא תירשם אלא אם  .14.4

יימסרו לחברה במשרדה הרשום, שטר הערות מניות תקין ביחד עם תעודת המניה העומדת   14.4.1
עדים   ובחתימת  והנעבר  המעביר,  ידי  על  חתום  יהא  המניות  העברת  שטר  הוצאה.  אם  להעברה, 

 המאמתים את חתימתם; או

 

 יימסר לחברה צו של בית משפט לתיקון הרישום;  14.4.2

 הוכח לחברה כי נתקיימו תנאים שבדין להסבת הזכויות במניה.  14.4.3

להלן יוחזר,   0כל כתב העברת מניות אשר הדירקטוריון יסרב לאשר בהתאם לסמכותו כמפורט בתקנה   .14.5
 לפי דרישה, למי שמסרו, יחד עם תעודת המניה )אם נמסרה(. 

אחרת   כתב .14.6 בצורה  או  האפשר  ככל  לה  דומה  באופן  או  להלן  המפורטת  בצורה  יהיה  מניות  העברת 
 שתאושר על ידי הדירקטוריון:

 

 מניות כתב העברת 

)להלן:   ______________________ ת.ז./מס׳ חברה ____________ אני/אנו הח״מ, מען, 

)להלן:  מען ______________________ חברה ת.ז./מס׳ _______ -( מעביר ל״המעביר״

חדשים(    שקלים _______________________ ש״ח )במילים: __ ( תמורת הסכום של״הנעבר״

כ״א,  ____________________ מניות רגילות בנות ___________ ששולם למעביר, ש״ח 

של  ___________________ עד מספר ______ המסומנות במספר סידורי ממספר בכלל,  ועד 

פי התנאים שלפיהם    עזבונו ובידי הבא מכוחו על  י הנעבר, בידי מנהלבע״מ, והן תהיינה ביד החברה 

החזיק המעביר במניות הנ״ל בשעת החתימה על כתב זה, ואני, הנעבר, מסכים לקבל את המניות על פי 

 תנאים אלה. 
 

 שנת ______ בחודש  _____ ולראיה באנו על החתום היום :

 : _______________ברחתימת הנע: _____________                    חתימת המעביר
 : _________________ עד לחתימה                    : ________________עד לחתימה

 
 הדירקטוריון רשאי: .14.7

 לרבות ריבית, בגינן. ,לסרב להעברת מניות שקיים חוב כל שהוא (א)

 להתלות רישום העברת מניות בעשרת הימים האחרונים שלפני קיום אסיפה כללית.  (ב)
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לא להכיר בכתב העברת מניות עד שתצורף לו תעודת)ות( המניה של המניות המועברות וכן כל  (ג)
למניות  המעביר  של  בעלותו  בירור  לשם  סביר,  מטעם  הדירקטוריון  שידרוש  אחרת  ראיה 

 המועברות. 

לא סירב הדירקטוריון להעברת המניות כמפורט לעיל, הוא ידאג לרישום העברת המניות הנ״ל במרשם 
 בעלי המניות. 

 מי שזכאי למניות בחברה לפי דין, הן ירשמו על שמו במרשם בעלי המניות. .14.8

האפוטרופסים ומנהלי עזבונו של בעל מניה יחיד שנפטר או )כשאין אפוטרופסים ו/או מנהלי עיזבון(,  .14.9
בני האדם שיש להם זכות בתור יורשיו של בעלי המניה היחיד שנפטר יהיו היחידים שהחברה תכיר  
בהם בתור בעלי זכות במניות שהיו רשומות על שם הנפטר, בכפוף להוכחת זכאותם כיורשים מכח צו  

 קיום צוואה, צו ירושה ו/או צו מינוי אפוטרופוס ו/או כל צו מקביל אחר. 

הכיר בכונס נכסים או במפרק של בעל מניות שהוא תאגיד הנמצא בפירוק או החברה תהא רשאית ל .14.10
בחיסול או בנאמן בפשיטת רגל או בכל כונס נכסים או בעל תפקיד אחר, כבלי זכויות למניות הרשומות 

 על שם בעל המניות כאמור. 

 חברהאו מתן מימון לרכישת ניירות ערך של ה רכישה עצמית .15

 רכישת מניות ו/או ניירות ערך המירים של החברה  .15.1

החברה רשאית לרכוש מניות ו/או ניירות ערך אחרים כולל ניירות ערך המירים של החברה ו/או לתת  
להוראות  ובהתאם  בכפוף  כאמור,  לעשות  להתחייב  ו/או  בעקיפין,  או  במישרין  לרכישתם,  מימון 

 הקבועות בחוק.

 וסמכויותיהםהאורגנים של החברה  .16

האורגנים של החברה הם האסיפה הכללית, הדירקטוריון, המנהל הכללי וכל מי שעל פי דין או מכוח  .16.1
 תקנון זה רואים את פעולתו בעניין פלוני כפעולת החברה לאותו עניין. 

חלוקת הסמכויות בין האורגנים של החברה תהיה על פי דין. לכל אורגן בחברה נתונות גם כל סמכויות  .16.2
 ר הדרושות להפעלת סמכויותיו. העז

אסיפה כללית רשאית ליטול לעצמה סמכויות הנתונות לאורגן אחר, ובלבד שפרק הזמן שבו תיטול  .16.3
 סמכויות אלו לא יעלה על פרק הזמן הנדרש נוכח הנסיבות הספציפיות שהביאו לנטילת הסמכות.

ללי, לעניין מסוים או לפרק אסיפה כללית רשאית להעביר לדירקטוריון סמכויות הנתונות למנהל הכ .16.4
 זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין. 

פעולה שנעשתה ללא הרשאה או בחריגה מן ההרשאה, רשאי האורגן המוסמך לאותה פעולה, לאשר  .16.5
 אותה בדיעבד. 

או על ידי כל הפעולות שנעשו על ידי או על פי החלטת הדירקטוריון, או על ידי ועדה של הדירקטוריון,  .16.6
כי היה איזה   כל אדם המכהן כדירקטור בשם החברה, תהיינה בעלות תוקף גם אם יתגלה לאחר מכן,

פגם במינוי הדירקטורים האלה או הועדה האמורה או שכולם או אחד מהם היו פסולים, כאילו מונה 
כאילו   או  דירקטור  להיות  הדרושים  הכישורים  לו  היו  וכאילו  כחוק  מהם  אחד  הועדה  כל  מונתה 

 האמורה כדין. 

ללא  .16.7 דירקטוריון  ועדת  או  ידי הדירקטוריון  על  פעולה שנעשתה  כל  האסיפה הכללית רשאית לאשר 
סמכות או תוך חריגה מסמכות, ומעת האישור, תראה הפעולה שאושרה, כאילו נעשתה מלכתחילה  

 בתחום הסמכות של הדירקטוריון או ועדת הדירקטוריון, לפי העניין. 



- 6 - 
 

 הכללית האסיפה .17

 אסיפה כלליתסמכויות  .17.1

לאסיפה כללית של החברה תהיינה נתונות כל הסמכויות כקבוע בחוק, אלא אם סמכות זו נשללה 
 במפורש בתקנון זה. 

 כללית מקום אסיפה  .17.2

 אסיפה כללית תתקיים בישראל. (א)

וץ  אם מניות של החברה תוצענה לציבור מחוץ לישראל ו/או תהיינה רשומות למסחר בבורסה מח (ב)
 לישראל, ניתן לקיים אסיפה כללית גם מחוץ לישראל, אם הדירקטוריון יחליט כך. 

 השתתפות באסיפה כללית  .17.3

 זכאות בעל מניות להשתתף באסיפות הכלליות של החברה תהיה כקבוע בחוק.  (א)

ולהצביע באסיפה כללית,  (ב) בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות, המעוניין להשתתף 
. בעל מניות האוחז בשטר מניה, יציג אותו הקבוע בחוקבמניות, באופן  יוכיח לחברה את בעלותו  

 בתחילת הדיון באסיפה הכללית בפני יושב ראש האסיפה. 

לית בעצמו או באמצעות שלוח. בעל מניות  בעל מניות רשאי להשתתף ולהיות נוכח באסיפה כל (ג)
 רשאי למנות יותר משלוח אחד ולפצל את זכויות ההצבעה בגין מניותיו בין השלוחים.

 תאגיד שהינו בעל מניות בחברה רשאי להשתתף באסיפה כללית באמצעות שלוח.  (ד)

כללית השותף ששמו   (ה) זכאי להשתתף באסיפה  יהיה  בבעלות משותפת,  מניה תהיה  מופיע  אם 
ראשון במרשם בעלי המניות ואם הוא לא יהיה נוכח באותה אסיפה כללית, יהיה השותף ששמו 

 תף באותה אסיפה כללית, וכך הלאה. מופיע לאחר מכן זכאי להשת

בעל מניות ימנה שלוח באמצעות כתב מינוי חתום על ידו, בנוסח כמפורט להלן או באופן דומה   (ו)
 לו, ככל האפשר.

 לכבוד

 )"החברה"(  בע"מ אקסיליון תחבורה חכמהה אפיו אפריק

 מניות רגילות , הבעלים של  ת.ז./מס׳ חברה אני/אנו הח״מ,

 ת.ז. או בהעדרו של מר ת.ז. _________________ בחברתכם, ממנה/ים בזה את מר 

ולהצביע  ________________________________________  להשתתף  כשלוחי/נו   ,
_____  שנת   ,___________ בחודש ____________ באסיפה כללית של החברה שזומנה ליום 

 מניות מתוך המניות האמורות. ____________________ בגיןובכל אסיפה נדחית שלה 

  ולראיה באתי/נו על החתום היום 

                                                              ___________ 

 חתימה

 

מינוי שלוח יהיה בתוקף רק אם כתב המינוי הופקד במשרד או במקום אחר שהדירקטוריון קבע,  (ז)
 שעות לפני מועד קיום האסיפה. 24לפחות 

 אם באסיפה כללית ישתתף גם בעל מניות וגם שלוח שלו, לא יהיה תוקף למינוי השלוח.  (ח)

בעל המניות שמ (ט) במועד האסיפה הכללית  גם אם  יהיה בתוקף  או  מינוי שלוח  נפטר  ינה אותו 
שביטל את המינוי, אלא אם הודעה על פטירתו של בעל המניות או על ביטול המינוי נתקבלה  

 במשרד לפני מועד האסיפה הכללית. 

יושב ראש אסיפה כללית יהיה רשאי למנוע השתתפות באסיפה הכללית של מי שאיננו בעל מניות   (י)
, וכן רשאית אסיפה כללית להחליט או שלוח של בעל מניות, אלא אם האסיפה תחליט אחרת

 למנוע השתתפות מי שאיננו בעל מניות או שלוח של בעל מניות.
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 כינוס אסיפות כלליות  .17.4

אסיפות כלליות שנתיות תכונסנה לפחות אחת לשנה במקום ובמועד שיקבע על ידי הדירקטוריון, אך 
האחרונה. אסיפות כלליות אלה תקראנה חודשים לאחר האסיפה הכללית השנתית    15  - לא יאוחר מ

 ". "אסיפות שנתיות". יתר האסיפות הכלליות של החברה תקראנה "אסיפות מיוחדות 

דירקטוריון רשאי לכנס אסיפה מיוחדת על פי החלטתו וכן חייב לכנס אסיפה מיוחדת אם יקבל דרישה  
 "(: דרישת כינוסלהלן: ")בכתב של כל אחד מאלה 

 ם המכהנים; ו/או  שני דירקטורי 17.4.1

 אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה.  בעל מניות, 17.4.2

לו דרישת  יזמנה בתוך עשרים ואחד ימים מיום שהוגשה  דירקטוריון שנדרש לזמן אסיפה מיוחדת, 
 ן. להלן ובכפוף לכל די  17.5לפי סעיף  הכינוס, למועד שיקבע בהזמנה 

 הודעה על אסיפה כללית ומועדי פרסומה  .17.5

החברה תפרסם הודעה על כינוס אסיפה כקבוע בחוק. היה וניירות הערך של החברה ירשמו למסחר 
כינוס האסיפה גם על פי דרישות הבורסה האמורה. בבורסה מחוץ לישראל, תפרסם החברה הודעה על  

בכפוף לאמור לעיל ובהתאם לחוק החברות או לתקנות מכוחו, לא תימסר הודעה על כינוס האסיפות 
 הכלליות של החברה לכל בעל מניה הרשום במרשם בעלי המניות. 

 מנין חוקי באסיפות הכלליות .17.6

נוכח בפתיחת האסיפה מנין חוקי, ויושב ראש אין לפתוח בדיון באסיפה כללית אלא אם יהיה   (א)
 האסיפה הוא שיפתח את הדיון באסיפה. 

המנין החוקי לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות, תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת  (ב)
)עשרים וחמישה אחוזים(   25%שלהם לפחות )או יותר( )שני( בעלי מניות  2האסיפה, של לפחות 

 מזכויות ההצבעה בחברה. 

אם מניה תהיה בבעלות משותפת, יחשב השותף ששמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות, והוא  (ג)
בלבד, כנוכח באסיפה הכללית, ואם הוא לא יהיה נוכח, יחשב השותף ששמו מופיע לאחר מכן 

 כנוכח באותה אסיפה כללית, וכך הלאה. 

אם כתב ההצבעה   בעל מניות המצביע באמצעות כתב הצבעה ייחשב כנוכח באסיפה הכללית, (ד)
 הממולא יגיע לחברה לא יאוחר מהמועד שיקבע לכך בחוק ובתקנות על פיו. 

בעל מניות שאיננו זכאי להצביע באסיפה כללית לא יחשב כנוכח באסיפה כללית לעניין קביעת   (ה)
 המנין החוקי. 

חוקי, (ו) מנין  נוכח  יהיה  לא  לתחילת האסיפה  שנקבע  השעה מהמועד  בתום מחצית  תדחה    אם 
בשבוע ימים לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, או למועד מאוחר יותר, אם צוין   האסיפה

 כך בהזמנה לאותה אסיפה כללית. 

אם באסיפה הנדחית לא יהיה נוכח מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לתחילת  (ז)
ית  תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים, אולם, אם האסיפה הכללאותה אסיפה,  

זומנה על פי דרישת בעלי מניות ובאסיפה הנדחית לא יהיה נוכח מנין חוקי כעבור מחצית השעה  
לאחר המועד שנקבע לתחילת אותה אסיפה, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכח)ו( בה לפחות 

 .בעל)י( מניות במספר הדרוש לכינוס אסיפה מיוחדת על ידי בעל)י( מניות

אסיפה כללית שיש בה מנין חוקי רשאית להחליט על דחיית האסיפה למקום אחר ולמועד אחר  (ח)
שתקבע, ובמקרה כזה יפורסמו הודעות על המקום והמועד האמורים בדרך הפרסום הקבועה 

 .בחוק

 יושב ראש האסיפה  .17.7

כיושב ראש האסיפה הכללית יכהן יושב ראש הדירקטוריון או מי שהוא מינה בכתב דרך קבע  (א)
 או לאסיפה מסוימת.
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אם לא מונה יושב ראש לדירקטוריון או לא נכח יושב ראש הדירקטוריון ולא מינה יושב ראש  (ב)
לאסיפה, יהיה יושב ראש האסיפה מי שתבחר האסיפה מבין חברי הדירקטוריון הנוכחים ואם 

 מי שתבחר האסיפה מבין המשתתפים. -לא נוכח דירקטור 

יושב ראש האסיפה  לא יהיה קול נוסף או מכריע.ל (ג)

 דחיית אסיפה כללית  .17.8

אסיפה כללית שיש בה מנין חוקי רשאית להחליט על דחיית האסיפה, הדיון או קבלת החלטה בנושא 
 שפורט בסדר היום למועד אחר ולמקום שתקבע ועל אסיפה נדחית זו תחולנה הוראות החוק. 

 הצבעות באסיפה כללית .17.9

 :הזכאים להצביע באסיפה כללית (א)

בעל מניה בחברה רשאי יהיה להצביע באסיפות הכלליות בעצמו או באמצעות שלוח או  .1
הצ בעלי    בעה.בכתב  הם  הכללית  באסיפה  ולהצביע  להשתתף  הזכאים  המניות  בעלי 

המניות במועד שייקבע על ידי הדירקטוריון בהחלטה לזמן אסיפה כללית, ובכפוף לכל  
 .דין

 .עה יהיו לכל בעל מניות מספר קולות בהתאם למספר המניות שבבעלותו בכל הצב .2

בעל מניות יהיה זכאי להצביע באסיפה כללית רק אם פרע ושילם לחברה, במועד שנקבע  .3
בהחלטה לזימון אותה אסיפה כללית כזכאי להשתתף באותה אסיפה, את כל התמורה 

הוא פרע ושילם לחברה   -לומים  אם המניות הוקצו לו בתש   -בעד המניות שהוקצו לו, או  
את כל התשלומים המגיעים לחברה על פי תנאי ההקצאה ו/או על פי הסכם ההקצאה 

 ו/או על פי דרישת תשלום. 

ראשון  .4 מופיע  ששמו  השותף  של  קולו  יתקבל  משותפת,  בבעלות  מניות  בגין  בהצבעה 
מופיע לאחר   במרשם בעלי המניות, ואם הוא לא יהיה נוכח יתקבל קולו של השותף ששמו

 מכן הנוכח באסיפה, וכן הלאה.

על בעלי המניות תחולנה כל חובות הגילוי בקשר עם הצבעתם באסיפה כקבוע בחוק ובכל  .5
 דין.

בעלות   .6 בעלות   –אישור  אישור  לחברה  להמציא  מניה  בעל  על  דין,  כל  להוראות  בכפוף 
רשאית לוותר   ימי עסקים לפני מועד האסיפה הכללית, אולם החברה  2במניותיו לפחות  

 על דרישה כאמור.

 :אופן ההצבעה  (ב)

בעל מניות רשאי    בעל מניות רשאי להצביע באסיפה כללית בעצמו או באמצעות שלוח. .1
למנות יותר משלוח אחד ולפצל את זכויות ההצבעה בגין מניותיו בין השלוחים. כל שלוח  

 זכאי להצביע בגין המניות שפורטו בכתב המינוי שלו. 

לרבות באמצעות מערכת בנוסף, בעל מניות יהיה רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה,   .2
ז' )הפועלת לפי סימן ב' לפרק  ניירות ערך, התשכ"ח  2הצבעה אלקטרונית  (  1968-לחוק 

 . פיו-בכפוף ובהתאם למפורט בחוק ו/או בתקנות על

מ .3 נאמניו,  חבר  ידי  על  להצביע  הוא  רשאי  דין,  פסול  הינו  מניה  בעל  נכסיו, אם  קבל 
ידי   אפוטרופסו הטבעי או אפוטרופוס חוקי אחר והללו רשאים להצביע בעצמם או על 

 שליח או באמצעות כתב הצבעה. 

 :שיטת ההצבעה באסיפה כללית (ג)

  .קולות במנין בהצבעה תתקבל כללית באסיפה החלטה

 : הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה כללית (ד)

בתקנות על פיו, כל החלטה באסיפה כללית )בין אסיפה שנתית אלא אם נקבע אחרת בחוק ו/או  
 ובין אסיפה מיוחדת( תתקבל ברוב רגיל.
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מכרעת,  או  נוספת  דעה  זכות  האסיפה  ראש  ליושב  תהיה  לא  שקולים  באסיפה  הקולות  היו 
 וההחלטה שהועמדה להצבעה תידחה. 

 פרוטוקול של אסיפה כללית  .17.10

ידאג שיערך, פרוטוקול של ישיבת האסיפה כללית, שיחתם על ידי החברה תערוך, ויושב ראש האסיפה  
 יושב ראש האסיפה. 

 אסיפת סוג  .17.11

ההוראות המפורטות בתקנון זה לגבי האסיפות הכלליות של החברה תחולנה, בשינויים המחויבים, גם  
 . או ניירות ערך אחרים של החברה על אסיפות סוג של מניות

 ן הדירקטוריו .18

 הדירקטוריוןסמכויות  .18.1

 לדירקטוריון תהיינה נתונות כל הסמכויות כקבוע בחוק, אלא אם סמכות זו נשללה במפורש בתקנון.

 זכויותיו וחובותיו של דירקטור .18.2

 זכויותיו וחובותיו של דירקטור הן כקבוע בתקנון זה ו/או בחוק ו/או בכל דין אחר. 

 מספר חברי הדירקטוריון .18.3

לא   הדירקטוריון  חברי  ממספר  )   5-יפחת  המינימום״)חמישה(  על  ״מספר  יעלה  ולא  (  רה)עש  10( 
 ."(המקסימום מספר)" דירקטורים )כולל הדירקטורים החיצוניים(

 דירקטורים חיצוניים  .18.4

דירקטורים  שני  לפחות  יכהנו  בחברה  החוק,  להוראות  ובכפוף  ציבורית  חברה  הינה  החברה  עוד  כל 
כהונתם, תקופת  מינוים,  אופן  החיצוניים,  הדירקטורים  של  כשירותם  כהונתם,   חיצוניים.  הפסקת 

 , ועדות הדירקטוריון וגמול והחזר הוצאות לדירקטורים החיצוניים, יהיו כקבוע בחוקוהשתתפותם ב 
 . ובהתאם למדיניות התגמול של החברה בתקנות על פיו

 ים מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוני .18.5

בכפוף להוראות חוק החברות, לרבות בעניין דירקטורים חיצוניים, האסיפה הכללית של החברה   (א)
תמנה, בהחלטה ברוב רגיל, את חברי הדירקטוריון. אם לא נאמר אחרת בהחלטה בדבר מינוי 
בתום האסיפה השנתית הבאה שלאחר  הינו לתקופה קצובה, המסתיימת  הדירקטור, המינוי 

לאחר תום האסיפה השנתית הבאה   ויוכל להתמנות שוב  שנתית  אסיפה  כונסה  לא  עוד  וכל  המינוי
 . ה. דירקטור אינו חייב להיות בעל מניות בחברכאמור

מינויו,   (ב) על  הדירקטוריון  המליץ  כן  אם  אלא  הכללית,  באסיפה  כדירקטור  מועמד  יתמנה  לא 
האסיפה הכללית כהמלצת  ולעניין זה יראו בציון שמו של המועמד בהודעת החברה על זימון  

בחברה מניות  בעל  אם  או  מינויו,  על  לשלו    הדירקטוריון  אחד    עה בההצ  מזכויות  חותפאחוז 
לא יאוחר מתום    ועדהשנתית  זימונה של האסיפה    טרם, המבקש להציעו, הגיש למשרד,  בחברה

 , מסמך בכתב, חתום על ידי בעל המניות, השנתית  ימים מיום פרסום ההודעה על האסיפה   7
המודיע על כוונת אותו בעל מניות להציע, כי מועמד זה ימונה כדירקטור, כשלמסמך זה מצורפת 

 הסכמתו בכתב של המועמד לכהן כדירקטור.

בכפוף למספר המרבי של דירקטורים כאמור לעיל, הדירקטוריון יהיה רשאי למנות דירקטור או   (ג)
דירקטורים נוספים לחברה, וזאת עד למספר המרבי כאמור, ודירקטור שמונה כאמור, יכהן עד  

ידי הדירקטוריון  האסיפה השנתית הבאהלמועד   על    לאחר   .זו  בתקנה  כאמור  שלאחר מינויו 
 . כמפורט בתקנון זה שוב להתמנות יוכל, מינויו תוםמועד 

האסיפה הכללית או הדירקטוריון רשאים לקבוע, כי כהונתו של דירקטור שמונה על ידיהם, לפי   (ד)
 העניין, תחל במועד מאוחר יותר ממועד ההחלטה על מינויו. 
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הכללית רשאית בכל עת, בהחלטה ברוב רגיל, להעביר ממשרתו כל דירקטור )למעט האסיפה   ( ה)
דירקטור חיצוני אשר לגביו תחולנה הוראות חוק החברות(, לפני תום תקופת כהונתו, ובלבד  
כל   כן רשאית  בפני האסיפה הכללית.  לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו  שתינתן 

ל, למנות במקום דירקטור שהועבר ממשרתו, כאמור לעיל,  אסיפה כללית, בהחלטה ברוב רגי
 אדם אחר כדירקטור.

לעיל(, ימונו   18.4דירקטורים בחברה )למעט הדירקטורים החיצוניים אשר ימונו בהתאם לסעיף   (א)
לחוק החברות לא   59סעיף   להלן.  18.5החברה ובהתאם להוראות סעיף בעלי המניות של  על ידי 

 דירקטורים בחברה. יחול על מינוי  

  -בכל בעל מניות המחזיק )או מספר בעלי מניות המחזיקים יחד(  בכפוף למספר המקסימום,   (ב)
מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה,  ומעלה    )עשרה אחוזים(  10%

דירקטור אחד   אסיפה הכללית השנתיתמועד הב  מנותלבעצמו או באמצעות אחרים, יהא זכאי  
כל  בחב בגין  אחוזים(    10%רה  ומזכויות )עשרה  החברה  של  והנפרע  המונפק  המניות  מהון 

מהון המניות המונפק והנפרע של   15%-למשל, בעל מניות המחזיק ב  ההצבעה המוחזקות על ידו. 
 25%-בעל מניות המחזיק בבחברה,    דירקטור  1זכאי למנות    –החברה ומזכויות ההצבעה בה  

דירקטורים   2זכאי למנות    –מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה  
כי לצורך חישוב ההחזקות    וכן הלאה.בחברה   זה, לא וזכויות ההצבעה  יובהר  כאמור בסעיף 
 ניירות ערך הניתנים למימוש או המרה למניות של החברה. ייכללו 

מניות   (ג) ולרשאי  בעל  כאמור  מינוי  על  לחברה  בכתב  הממונההודיע  הדירקטור  של  זהותו   על 
המינוי)" מ"(הודעת  יאוחר  לא  על    7-,  הודעה  החברה  שפרסמה  לאחר  האסיפה ימים  כינוס 

השנתית. יכולה    הכללית  המינוי  הודעת  כי  בתקופה   ןלהינתיובהר  רק  אך  מניות  בעל  ידי  על 
כינוס   על  ההודעה  במועד  וסיומה בשתחילתה  השנתית  הכללית  מכן   7-האסיפה  לאחר   ימים 

   ."(מינוי על הודעה  מתן תקופת)"

תכלול (ד) המינוי  בתקנה    הודעת  האמורים  הפרטים  כל  )דוחות    26את  ערך  ניירות  לתקנות 
לפי סעיף    ה חתומה על ידו, הצהרביחס לדירקטור הממונה  1970-(, התש"לתקופתיים ומיידיים

על    שייקבעלחוק החברות בנוסח שייקבע על ידי החברה, וכן כל מידע או מסמך אחר כפי    241
 ידי החברה ואשר היא  נדרשת לו מכוח חוק החברות ותקנותיו וחוק ניירות ערך ותקנותיו.

המניות( החזקותיו של בעל המניות )או בעלי  תדפיס חבר בורסה המעיד על  להודעת המינוי יצורף   ( ה)
   , נכון למועד פרסום הודעת זימון האסיפה השנתית הכללית."(בעלות אישור)" במניות החברה

יגיש   ,זה  18.5  סעיף  לפי  דירקטור  להחליף  או  דירקטור  למנות  הזכאי  מניות  בעל  כלכן,    כמו ( ו)
מניות   בכללחברה   בעלי  למספר  )וביחס  בהחזקתו  למניות  בעלות  אישור  קלנדארי  חודש 

לחודש של אותו חודש קלנדארי.   1-למניות בהחזקתם(, אשר יהיה נכון ל  –המחזיקים יחדיו  
ל עד  יוגש  כאמור  בעלות  לגרוע   10-אישור  בכדי  זה  בסעיף  באמור  אין  קלנדארי.  חודש  לכל 

 . להחזקותיהם ביחס  החברה של המניות בעלי על החלותפי כל דין  עלמחובות דיווח אחרות 

במועד האסיפה הכללית השנתית זה    18.5בעלי מניות כאמור בסעיף  על ידי  הדירקטורים ימונו   (ז)
לתום האסיפה הכללית  עד  מונו  בה  במועד האסיפה הכללית השנתית  כהונה שתחל  לתקופת 

 השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי.  

מניות   ( ח) בעל  ידי  על  דירקטור  ו  -החלפת  בהתאם במידה  דירקטור,  של  כהונתו  תקופת  פקעה 
המניות אשר מינה אותו )בכפוף לכך שבאותו בעל מניות    (, יוכל בעל3( או )2)יא()18.5לסעיפים  

)ב((, למנות  18.5מחזיק בשיעור ההחזקה המינימאלי למנות דירקטור מטעמו בהתאם לסעיף  
דירקטור אחר מטעמו בכל עת )ולא רק בתקופת הודעת המינוי(. תקופת כהונתו של דירקטור 

בעל מניות הממנה  כאמור תסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית שתתכנס לא חר מינויו. 
דירקטור בהתאם לסעיף זה, יציג בפני החברה את הפרטים והמסמכים המפורטים בסעיפים  

 )ה( ביחס לאותו דירקטור. -)ד( ו18.5

 מימוש   אך)א( לעיל,  18.5לסעיף    בהתאם  דירקטור  למנות  זכאים  יהיובעלי מניות    מספרו  במקרה (ט)
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הדירקטוריון    מספרש   לכך  ביאי  כאמור  זכותם   הנקוב   המקסימלי  המספרמ   גבוה  יהיהחברי 
,  (שנים  3-ל  הינה  חיצוניים  דירקטורים  של  כהונתם  שתקופת  בכך)בהתחשב  לעיל    18.3בתקנה  

  ההחזקה   בשיעור(  אחרים  עם  ביחד  או)לבד    המחזיקים  המניות  בעלי  של  המינוי  הודעות  רק  אזי
למנות    51%-ב  מחזיק'  א  מניה  בעל,  הדוגמא  לצורך.  בחשבון  יילקחו  ביותר  הגבוה   5)זכאי 

-, בעל מניה ג' מחזיק בדירקטורים(  2)זכאי למנות    22%-ב  מחזיק'  ב  מניה  בעל,  דירקטורים(
 ובמועד(  דירקטור  1  למנות)זכאי    17%-ב  מחזיק'  ד  מניה  ובעל(  דירקטור  1  למנות)זכאי    8%1

  אזי ,  חיצוניים  דירקטורים  של  מינויים  האסיפה  לאישור  מובא  לא  הקרובה  השנתית  האסיפה
  החזקותיו   ששיעור  אחר  מניות  בעל  כל)או    מטעמו  דירקטור  למנות  רשאי  יהיה  לא'  ד  מניה  בעל

  '(.ג מניה בעל  של החזקותיו משיעור נמוך

-)א(18.5באותו אופן המפורט בסעיפים  דירקטור שנסתיימה תקופת כהונתו, יוכל להתמנות שוב   ( י)
 ( לעיל. ו)8.51

 בכל אחד מן המקרים הבאים: כהונתו של דירקטור תפקע (ו)(יא)

 הסתיימה כהונתו; (1)

על (2) ממשרתו  התפטר  הסיבות -הוא  את  והמפרט  לחברה  שהוגש  בידו  חתום  מכתב  ידי 
 להתפטרותו;

 ידי בעל המניות שמינה אותו;-ממשרתו עלהוא הועבר  ( 3)

 לחוק החברות;  232הוא הורשע בעבירה כאמור בסעיף  (3)(4)

 לחוק החברות;  233על־פי החלטת בית משפט כאמור בסעיף  (4)

 א לחוק החברות;232במועד מתן הודעה על הטלת אמצעי אכיפה כאמור בסעיף  (5)

 א לחוק החברות;245א או 227במועד מתן הודעה לפי סעיף  (6)

 כרז פסול דין;הוא הו (7)(5)

 החליט על פירוקו מרצון או ניתן לגביו צו פירוק;  –הוא הוכרז פושט רגל, ואם הוא תאגיד  (8)

 אם נפטר; (9)(6)

חזקותיו של בעל המניות שמינה אותו בהון המונפק והנפרע של החברה ובזכויות השיעור   ( 7)
הדירקטור. במינוי  אותו  המזכה  לשיעור  מתחת  ירד  בה  תפקע   ההצבעה  כאמור,  במקרה 

אותו.  מינה  אשר  המניות  בעל  של  החזקותיו  שיעור  ירידת  עם  מיידית  הדירקטור   כהונת 
חזקותיו, בעל מניות כאמור זכאי, למנות השעל אף הירידה בשיעור    במקרהלעניין סעיף זה,  

, יודיע בעל  תפקע לפי סעיף זהדירקטור אחד או יותר בחברה מלבד הדירקטור שכהונתו  
שמונו    םמבין הדירקטורי   שכהונתו תפקעת כאמור לחברה, בכתב, על זהות הדירקטור  המניו

 ידו.  -על

כל  (10)(8) ממשרתו  להעביר  רגיל,  ברוב  בהחלטה  עת,  בכל  רשאית  הכללית  האסיפה 
תום  לפני  החברות(,  חוק  הוראות  תחולנה  לגביו  אשר  חיצוני  דירקטור  )למעט  דירקטור 

לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה תקופת כהונתו, ובלבד שתינתן  
הכללית. כן רשאית כל אסיפה כללית, בהחלטה ברוב רגיל, למנות במקום דירקטור שהועבר  

במקרה בו התקבלה החלטה באסיפה הכללית  ממשרתו, כאמור לעיל, אדם אחר כדירקטור.
של   ברוב  מיוחדת(,  או  )שנתית  החברה  של  המניות  בעלי  של    75%של  כהונתו  לסיים 

במועד  לתוקף  ייכנס  הדירקטור  של  כהונתו  סיום  כאמור,  החלטה  נתקבלה  הדירקטור. 
   ההחלטה.

אם תפקע כהונתו של דירקטור או מספר הדירקטורים, מכל סיבה שהיא, ומספר הדירקטורים  (ז)(יב)
רשאי   הדירקטוריון  יהיה  המינימום,  ממספר  פחות  שתתקבל יהיה  בהצבעה  דירקטור  למנות 

ידי הדירקטוריון ותסתיים בתום האסיפה  -ברוב קולות, לתקופת כהונה שתחל במועד מינויו על
 ה שתתקיים לאחר מינוי. הכללית השנתית הראשונ
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 כשירות דירקטור .18.6

אדם יהיה רשאי לכהן בדירקטוריון החברה בכפוף להוראות החוק והתקנות על פיו, כפי שתהיינה מעת 
 לעת, בנוגע לכשירות לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. 

דירקטור חליף .18.7

דירקטור רשאי למנות ולפטר דירקטור חליף. פקעה כהונתו של דירקטור, תפקע גם כהונתו של  (א)
 הדירקטור החליף שהוא מינה. 

לא ימונה ולא יכהן כדירקטור חליף: )א( מי שאינו כשיר להתמנות כדירקטור; )ב( מי שמכהן  (ב)
 כדירקטור או כדירקטור חליף.

דירקטור ימנה דירקטור חליף על ידי מתן הודעה בכתב על כך לחברה ו/או לדירקטוריון ו/או  (ג)
 ליושב ראש הדירקטוריון.

 דינו של דירקטור חליף כדין דירקטור, אולם הוא לא יהיה רשאי למנות דירקטור חליף לעצמו.  (ד)

ר שמינה אותו, גם אם מונה דירקטור חליף, הודעות על ישיבת דירקטוריון תימסרנה לדירקטו (ה)
 אלא אם הדירקטור הודיע לחברה אחרת. 

למרות האמור לעיל, דירקטור חליף לא יהיה זכאי להשתתף ולהצביע בישיבת דירקטוריון שבה   (ו)
 משתתף הדירקטור שמינה אותו.

 לא ניתן למנות חליף לדירקטור חיצוני, אלא אם הדבר הותר באופן מפורש בחוק ו/או בתקנותיו.  (ז)

 וריוןיושב ראש הדירקט .18.8

 הדירקטוריון יבחר מבין חבריו את יושב ראש הדירקטוריון.  (א)

 הדירקטוריון רשאי לבחור ממלא מקום ו/או סגן יושב ראש הדירקטוריון.  (ב)

 יושב ראש הדירקטוריון ינהל את ישיבות הדירקטוריון ויחתום על פרוטוקול הדיון.  (ג)

נעדר יושב ראש הדירקטוריון מישיבת דירקטוריון או שנבצר ממנו למלא תפקידו, ימלא ממלא   (ד)
את מקומו, ותהיינה לו  ככל שמונה כזה,  המקום או סגן יושב ראש הדירקטוריון, לפי העניין,  

 הסמכויות של יושב ראש הדירקטוריון. 

ה (ה) ראש  יושב  סגן  או  מקומו  ממלא  וגם  הדירקטוריון  ראש  יושב  מונו, נעדר  אם  דירקטוריון, 
הישיבה  את  לנהל  מחבריו  באחד  הישיבה  בתחילת  הדירקטוריון  יבחר  דירקטוריון,  מישיבת 

 ולחתום על פרוטוקול הדיון. 

ליושב ראש הדירקטוריון, לממלא מקומו, לסגנו ולכל דירקטור שנבחר לנהל את הישיבה במקום  (ו)
 או מכריע בהחלטות הדירקטוריון.  יושב ראש הדירקטוריון, לפי העניין, לא יהיה קול נוסף

 ישיבות דירקטוריון .18.9

 : כינוס ישיבת דירקטוריון ומקומה (א)

הדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צרכי החברה, ולפחות אחת לכל שלושה חודשים. מבלי  .1
לגרוע מהאמור לעיל, דירקטוריון החברה יתכנס לישיבות בכל עת שהדבר יידרש בהתאם 

 להוראות כל דין. 

הדירקטוריון  .2 אם  אלא  החברה,  של  הרשום  במשרדה  תתקיימנה  הדירקטוריון  ישיבות 
יחליט אחרת. אם ישיבת הדירקטוריון תתקיים מחוץ למשרד הרשום, תכסה החברה את  

 הוצאות נסיעתם ושהייתם של הדירקטורים לצרכי הישיבה שם. 

 רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת.  הדירקטוריוןיושב ראש  .3

רא .4 לפי  יושב  דירקטוריון  לישיבת  הדירקטוריון  את  דיחוי,  ללא  יכנס,  הדירקטוריון  ש 
דרישה של דירקטור אחד, וכן לפי דרישת דירקטור ו/או על פי דיווח או הודעה של המנהל  
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 הכללי ו/או על פי דיווח של רואה החשבון המבקר, כמפורט להלן. 

רת חוק או פגיעה בנוהל עסקים נודע לדירקטור על עניין של החברה שנתגלו בו לכאורה הפ .5
ישיבה של הדירקטוריון   הואתקין,   לכנס  דיחוי מיושב ראש הדירקטוריון,  ללא  ידרוש 

 לדיון בכך. 

היה לדירקטור יסוד להניח שעומדת להתבצע פעולה של נושא משרה העלולה להוות הפרת  .6
לדון   וריוןדירקטחובה של נושא משרה, הוא ידרוש מיושב ראש הדירקטוריון לכנס ישיבת  

בעניין זה, וכן הוא רשאי לאחר מכן, לפנות לבית המשפט בבקשה שיאכוף את החובה או  
 ימנע את הפעולה. 

)ארבעה עשר( יום ממועד הדרישה כאמור, יהיה)ו(    14ישיבת דירקטוריון תוך    כונסהלא   .7
לדיון   דירקטוריון  ישיבת  לכנס  הישיבה  כינוס  את  שדרש)ו(  הדירקטור)ים(,  רשאי)ם( 

 ושא הנ״ל. בנ

אם  .8 דירקטוריון,  לישיבת  הדירקטוריון  את  דיחוי,  ללא  יכנס,  הדירקטוריון  ראש  יושב 
או דיווח של המנהל הכללי יצריך פעולה של הדירקטוריון, לדון בהודעה או בדיווח    הודעה 

)ארבעה עשר( יום ממועד ההודעה או הדיווח  14הנ״ל. לא כונסה ישיבת דירקטוריון תוך 
לי, יהיה רשאי כל דירקטור ו/או המנהל הכללי לכנס ישיבת דירקטוריון המנהל הכל   של

 לדיון בהודעה או בדיווח הנ״ל. 

אם  .9 דירקטוריון  לישיבת  הדירקטוריון  את  דיחוי,  ללא  יכנס,  הדירקטוריון  ראש  יושב 
בבקרה   החשבון רואה   מהותיים  ליקויים  על  הדירקטוריון  ראש  ליושב  ידווח  המבקר 

)ארבעה    14, לדיון בדיווח הנ״ל. לא כונסה ישיבת דירקטוריון תוך  החשבונאית של החברה
עשר( יום ממועד הדיווח הנ״ל, יהיה רשאי כל דירקטור ו/או רואה החשבון המבקר לכנס 

 ישיבת דירקטוריון לדיון בדיווח הנ״ל. 

דירקטוריון על ידי מי שאיננו יושב ראש הדירקטוריון כאמור לעיל, יעשה,    ישיבתכינוס   .10
ראש  יושב  ידי  על  דירקטוריון  ישיבת  מכונסת  שבו  האופן  באותו  האפשר,  ככל 

 הדירקטוריון. 

 הודעות על ישיבת דירקטוריון (ב)

טלפונית,  .1 בשיחה  פה,  בעל  לדירקטורים  תימסר  הדירקטוריון  ישיבת  על  הודעה  כל 
 חמישה ימיםבדואר אלקטרוני או במברק, ובלבד שההודעה תינתן לפחות   בפקסימיליה,

לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם הסכימו לפחות רוב הדירקטורים הנמצאים אותה 
ההודעה תימסר למענו של הדירקטור שנמסר מראש   שעה בישראל על הודעה קצרה יותר.

תתכנס, וכן פירוט סביר של כל הנושאים לחברה, ויצוין בה מועד הישיבה והמקום שבו  
 , וכן מסמכים נלווים ורלוונטיים )ככל שישנם(. שעל סדר היום

 הדירקטורים, רשאי הדירקטוריון להתכנס ללא הודעה.  כלבמקרים דחופים ובהסכמת  .2

דירקטור שיעדר מישראל, לא יהיה, במשך ימי העדרו, זכאי לקבל הודעה על כינוס ישיבה  .3
 עה תינתן לחליפו )אם יהיה כזה(. כזו, אולם ההוד

בישיבת דירקטוריון תתקבלנה החלטות בנושאים שפורטו בסדר היום בלבד, אלא אם   .4
על    ם נוכחו בישיבה כל הדירקטורים והם הסכימו לדון ולקבל החלטה גם בנושאים שאינ

 סדר היום. 

 השתתפות בישיבת דירקטוריון (ג)

 הענין, רשאי להשתתף בישיבת דירקטוריון.כל דירקטור או דירקטור חליף, לפי  .1

אחר   .2 אדם  או  משרה  נושא  וכן  הכללי  המנהל  גם  להשתתף  רשאי  דירקטוריון  בישיבת 
שהוזמנו לישיבת הדירקטוריון על ידי יושב ראש הדירקטוריון ו/או על ידי דירקטור ו/או  

 על ידי הדירקטוריון. 

דירקטור   .3 שאינו  ממי  למנוע  להחליט  רשאי  להשתתף הדירקטוריון  חליף,  דירקטור  או 
 בישיבת דירקטוריון. 

 מנין חוקי  (ד)
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 אין לפתוח בדיון בישיבת דירקטוריון, אלא אם יהיה נוכח בפתיחת הישיבה מנין חוקי. .1

של   .2 נוכחות  הנו  החוקי  המנין  הדירקטוריון,  ע״י  אחרת  יוחלט  אשר  חברי   רובעד 
ישי ישיבה. פחת לאחר פתיחת  בת הדירקטוריון דירקטוריון הזכאים להשתתף באותה 

מנין החוקי, לא יהא בכך כדי לשלול את  המספר הדירקטורים המשתתפים בישיבה מן  
 תוקפן של ההחלטות שתתקבלנה בישיבת הדירקטוריון. 

אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת ישיבת הדירקטוריון לא יהיה נוכח מנין  .3
ולאותה שעה, ואם בישיבה הנדחית לא  חוקי, תדחה הישיבה למחרת היום לאותו מקום  

יהיה נוכח מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לתחילת אותה ישיבה, 
 תתקיים הישיבה הנדחית בכל מספר משתתפים. 

 הצבעות וקבלת החלטות בישיבת דירקטוריון (ה)

 בהצבעה בדירקטוריון החברה, יהיה קול אחד לכל דירקטור. .1

על   .2 אחרת  נקבע  אם  קולות אלא  ברוב  תתקבלנה  בדירקטוריון  החלטות  דין,  כל  פי 
הדירקטורים המשתתפים בהצבעה, כאשר במניין קולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות 

החלטות הדירקטוריון תתקבלנה ברוב קולות. ליו"ר הדירקטוריון לא תהיה   .הנמנעים
ההחלטה   תדחה  קולות  שוויון  של  ובמקרה  מכרעת  או  נוספת  דעה  שהועמדה זכות 

 . להצבעה

 קבלת החלטות ללא התכנסות בפועל  (ו)

הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים 
ענין.  באותו  לדיון  להתכנס  שלא  הסכימו  להחלטה  שהובא  בעניין  ולהצביע  בדיון  להשתתף 

ייערך פרוטוקול החלטות, לרבות ההחלטה שלא לה  יושב במקרה כאמור  בידי  וייחתם  תכנס, 
 ראש הדירקטוריון. דין פרוטוקול כאמור כדין פרוטוקול של ישיבת דירקטוריון. 

 קיום ישיבה באמצעי תקשורת (ז)

שכל  ובלבד  תקשורת,  אמצעי  בכל  שימוש  באמצעות  ישיבות  לקיים  רשאי  הדירקטוריון 
 הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית.

 יוןועדות דירקטור .18.10

ועדות דירקטוריון, למנות להן חברים מקרב חברי הדירקטוריון,  (א) הדירקטוריון רשאי להקים 
להאציל להן סמכויות ולקבוע להן את מסגרת הסמכויות והפעילות, והכל בכפוף להוראות כל 

 דין.

ובלבד   (ב) דירקטוריון  חברי  שאינם  מי  יכהנו  בהן  ועדות  הקמת  על  להחליט  רשאי  הדירקטוריון 
שתפקידן יהיה לייעץ לדירקטוריון או לגבש המלצות בלבד. הדירקטוריון לא יאצול מסמכויותיו 

 לוועדה בה מכהנים מי שאינם חברי דירקטוריון. 

החלטות בועדות הדירקטוריון תתקבלנה ברוב קולות חברי הועדה המשתתפים בהצבעה, כאשר  (ג)
 במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

 ועדת ביקורת .18.11

בכפוף להוראות כל דין, הדירקטוריון ימנה מבין חבריו ועדת ביקורת. לועדת הביקורת תהיינה נתונות 
 כל הסמכויות כקבוע בחוק. 

 דירקטוריםל הוצאות החזר / גמול .18.12

תפקידם  מילוי  בעד  גמול  לדירקטורים  לשלם  החברה  רשאית  החברות,  חוק  להוראות  בכפוף 
החזר   וכן  ובמילוי כדירקטורים  הדירקטוריון  בישיבות  בהשתתפותם  הקשורות  סבירות  הוצאות 

 .תפקידם כדירקטורים

 המנהל הכללי  .19

החברה תמנה מנהל כללי אחד או יותר לחברה. בכפוף להוראות כל דין ובהתחשב עם תנאי כל חוזה   .19.1
על   ויפוטר  ימונה  הכללי  המנהל  החברה,  לבין  הכלליים(  המנהלים  )או  הכללי  המנהל  ידי בין 
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 הדירקטוריון, אשר יקבע גם את תנאי העסקתו.

למנהל הכללי תהיינה נתונות כל הסמכויות כקבוע בחוק, אלא אם סמכות זו נשללה במפורש בתקנון  .19.2
 זה, והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון. 

 המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים בנושאים, במועדים ובהיקף שיקבע הדירקטוריון.  .19.3

נהל הכללי ימסור ליושב ראש הדירקטוריון, בכל עת, לפי דרישתו, דיווחים בעניינים הנוגעים לעסקי המ .19.4
 החברה. 

 בחברהמשרה    נושאי .20

בכפוף להוראות כל דין, נושאי משרה בחברה, למעט הדירקטורים והמנהל הכללי, ימונו ויפוטרו על ידי 
 . המנהל הכללי, והכל אם לא נקבע אחרת בחוק או בתקנון זה

 מבקר פנימי  .21

 החברה תמנה מבקר פנימי בהתאם להוראות החוק.  .21.1

 תפקידיו, סמכויותיו ותנאי כהונתו של המבקר הפנימי של החברה יהיו כמפורט בחוק. .21.2

 רואה החשבון המבקר  .22

 האסיפה הכללית תמנה רואה חשבון מבקר לחברה בהתאם להוראות החוק. .22.1

וישמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית שלאחריה,  רואה חשבון מבקר יתמנה בכל אסיפה שנתית   .22.2
המבקר, החשבון  רואה  למינוי  בהחלטתה  רשאית,  תהא  הכללית  האסיפה  לתקופה    ואולם  למנותו 

 ארוכה יותר, אשר לא תארך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר זו שבה מונה. 

 ולת הביקורת.חברה רשאית למנות כמה רואי חשבון מבקרים שיבצעו במשותף את פע .22.3

 ועבור שירותים נוספים שאינם פעולות ביקורת  שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת .22.4
ייקבע בידי הדירקטוריון. הדירקטוריון ידווח לאסיפה הכללית השנתית על שכרו של רואה החשבון 

 שירותים נוספים כאמור.פעולת הביקורת והמבקר בעבור 

 המזכיר  .23

י למנות מזכיר לחברה ויהיה רשאי לפטר אותו ולמנות אחר במקומו, וכן לקבוע את הדירקטוריון רשא .23.1
 שכרו ואת תנאי העסקתו.

תפקידו של המזכיר יהיה להכין ולנהל את הפרוטוקולים, המסמכים, הפנקסים והמרשמים והדיווחים   .23.2
דים אחרים שעל החברה לנהל ו/או לשמור ו/או לשלוח ולהמציא לרשם החברות, וכן סמכויות ותפקי

 שייקבעו ו/או יוטלו עליו מעת לעת על ידי הדירקטוריון. 

 מזכיר החברה יהיה מוסמך לחתום על מסמך או דיווח שיש להגישם לרשם החברות. .23.3

 חתימה וחותמת החברה זכויות .24

 הדירקטוריון יקבע את החותמת או את החותם של החברה. .24.1

 ן את צורת החתימה. הדירקטוריון יקבע את המורשה)ים( לחתום בשם החברה וכ .24.2

 דו״חות כספיים .25

החברה תנהל חשבונות ותפרסם דו״חות כספיים כקבוע בחוק החברות והתקנות מכוחו ובהתאם להוראות  
 כל דין אחר החל על החברה.

 3ומניות הטבה  דיבידנד  .26

 כללי  .26.1

 
הוראות על וה הבורסה תקנון "מ, בע אביב  בתל ערך   לניירות הבורסה  להוראות כפופה  דיבידנד  או הטבה מניות  של חלוקה כל כי ,  יובהר 3
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דיבידנד  בעל מניות זכאי לדיבידנד ו/או למניות הטבה, רק אם החברה החליטה על חלוקה של   (א)
 ו/או של מניות הטבה, לפי העניין. 

 הדירקטוריון יחליט על חלוקה של דיבידנד ו/או של מניות הטבה. (ב)

בעל מניות הזכאי לדיבידנד ו/או למניות הטבה, הוא מי שהוא בעל מניות במועד ההחלטה על   (ג)
ה, אם  חלוקת דיבידנד או מניות הטבה, לפי העניין, או במועד מאוחר יותר שיקבע באותה החלט 

״ )להלן:  החלטה  באותה  אחר  מועד  הקובענקבע  שבבעלותה  המועד  רדומות  מניות  למעט  ״(, 
 הישירה של החברה. 

פי כמות המניות באופן יחסי לבין בעלי המניות של החברה  דיבידנד ו/או מניות הטבה יחולקו   (ד)
 מניה. בעל של כל  שבבעלות 

 חלוקת דיבידנד והקצאת מניות הטבה .26.2

,  לחלק דיבידנד ולהקצות לבעלי מניותיה מניות הטבה בכפוף להוראות החוק וכל דין החברה רשאית  
 .לרבות חוקי העזר של מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

 המשרד  .27

על החברה לקיים משרד רשום בישראל, שאליו ניתן להפנות כל הודעה לחברה.  .27.1

מען המשרד יקבע על ידי הדירקטוריון, והחברה תהיה רשאית לשנות את המען של המשרד כפי שיקבע  .27.2
 על ידי הדירקטוריון. 

 המסמכים המפורטים בחוק.במשרד ישמרו  .27.3

 מרשם בעלי המניות  .28

 החברה תנהל מרשם בעלי מניות ומרשם בעלי מניות מהותיים בהתאם להוראות החוק. 

 מרשם הדירקטורים .29

 החברה תנהל מרשם דירקטורים של הדירקטורים של החברה ושל חליפיהם בהתאם להוראות החוק. 

 פרוק החברה  .30

במקרה של פרוק החברה, בין מרצון   -בתנאי ההוצאה של מניה כלשהי  אם לא נקבע במפורש אחרת בתקנון או  
לזכויות מיוחדות הצמודות  בין בעלי המניות, בכפוף  נכסיה העודפים של החברה  יחולקו  ובין באופן אחר, 

 למניות לפי סדר העדיפות והיחס הבאים: 

ות שבבעלות  של כל בעל  בין בעלי המניות של החברה לפי כמות המניבאופן יחסי    -החזר הון המניות   .30.1
 . מניה

בין בעלי המניות של החברה לפי כמות המניות באופן יחסי    - יתרת הנכסים העודפים )במידה וקיימת(   .30.2
ולמטרה זו ייחשב כל סכום שלא נדרש על מניות כנפרע, ואילו כל סכום   שבבעלות  של כל בעל מניה 

 יכלל בהון הנפרע למטרת חלוקה זו. שנדרש עמד לפרעון ולא שולם עד למועד תחולת הפרוק, לא י

באישורה של האסיפה הכללית, יכול המפרק לחלק את הנכסים העודפים של החברה או כל חלק מהם  
בין בעלי המניות בעין וכן למסור כל נכס מהנכסים העודפים לידי נאמן בפקדון לזכות בעלי המניות כפי 

 שהמפרק ימצא לנכון. 

 הודעות  .31

יש למסרם לבעלי מניות או למי מהם, יכולים להימסר על ידי החברה לכל הודעות ומסמכים אחרים ש  .31.1
בעל מניות בין באופן אישי ובין על ידי משלוח בדואר רשום במכתב מבויל כדבעי, הממוען לפי הכתובת 
הרשומה של אותו בעל מניות במרשם בעלי המניות או על ידי מתן הודעה לבעלי מניות או זכויות אחרות 

וא על ידי פרסום בשני עיתונים עבריים יומיים המופיעים בישראל בשפה העברית ובעלי  מכל סוג שה
על    תפוצה סבירה, ובמקרה של פרסום כאמור יבוא הפרסום במקום מסירת הודעה אישית או בדואר.

 
 . לעת  מעת שיהיו כפי,  פיו
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אף האמור לעיל, תהיה החברה פטורה מפרסום כאמור מקום רשאית היא על פי דין למסור הודעות 
 בדרך אחרת.

ל הודעה שיש לתתה לבעלי מניות, ביחס למניות בבעלות משותפת, תינתן למי מהבעלים המשותפים כ .31.2
ששמו נזכר לראשונה במרשם בעלי המניות, וכל הודעה שניתנה באופן זה תהא הודעה מספקת לבעלי  

שפה  המניות. לחילופין, תימסר הודעה על ידי פרסום בשני עיתונים עבריים יומיים המופיעים בישראל ב
על אף האמור לעיל, תהיה החברה פטורה מפרסום כאמור מקום רשאית   העברית ובעלי תפוצה סבירה.

 היא על פי דין למסור הודעות בדרך אחרת.

החברה רשאית ליתן הודעה לאנשים שיש להם זכות לכל מניה כתוצאה ממיתה או מפשיטת רגל של   .31.3
כונס נכסיו, על ידי משלוח בדואר במכתב נושא למפרקו או    -חברה או מפסלותו, ובמקרה של תאגיד  

בולים הערוך אליהם בשמם לפי הכתובת )לכשישנה( שנמסרה לשם כך על ידי אותם אנשים או )אם 
טרם נמסרה כתובת כזאת( על ידי מסירת ההודעה באותו אופן שבו היו מוסרים אותה, אלמלא קרה 

 הנכסים.   מקרה המוות, פשיטת הרגל, הפסילה, הפירוק או כינוס

כל הודעה או מסמך אחר שנמסרו או נשלחו בדואר, ייחשבו כאילו התקבלו מקץ שני ימי עסקים לאחר  .31.4
יום מסירתם למשלוח בבית הדואר, וכשבאים להוכיח את המסירה או את המשלוח יהא מספיק אם  

נמסר  יוכיחו שמכתב המכיל את ההודעה או את המסמך מוען לכתובת הנכונה על פי הרשום בחברה ו 
 למשרד הדואר במכתב מבויל. 

בכפוף להוראות כל דין, כשיש צורך לתת הודעה מוקדמת של מספר ימים מסוים או הודעה שכוחה יפה   .31.5
 לאיזו תקופה שהיא, מביאים את יום המסירה בחשבון מספר הימים או התקופה. 

 ביטוח .32

ו/או שלוח של ה .32.1 עובד  כל  לביטוח אחריותו של  בחוזה  נושא החברה רשאית להתקשר  חברה, שאינו 
משרה בחברה, וזאת בגין כל מעשה או מחדל שלו ובגין כל דבר שנעשה על ידו תוך כדי עבודתו או מילוי  

 תפקידו עבור החברה ו/או בקשר עם עבודתו או תפקידו כאמור.

עליו עקב  .32.2 נושא משרה בה בשל חבות שתוטל  החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של 
 תוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחת מאלה:פעולה שעשה ב

 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;  (א)

להניח   (ב) סביר  יסוד  לו  והיה  לב  בתום  פעל  המשרה  שנושא  ובלבד  כלפיה,  חובת אמונים  הפרת 
 שהפעולה לא תפגע בטובת החברה; 

 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.  (ג)

()א(  1נד)א()  52רה בשל תשלום עבור נפגע הפרה כאמור בסעיף  חבות כספית שהוטלה על נושא מש (ד)
 . 1968 - לחוק ניירות ערך, התשכ״ח

הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות  (ה)
 סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין. 

 כל חבות אחרת שתותר על פי דין.  (ו)

)הטלת אמצעי    4)הטלת עיצום כספי בדיד רשות ניירות ערך(, ח׳  3לפי פרקים ח׳הליך    -״הליך מנהלי ״
ט׳ או  מנהלית(  אכיפה  ועדת  בידי  מנהליים  הפסקת    1אכיפה  או  הליכים  מנקיטת  להימנעות  )הסדר 

 , כפי שיתוקן מעת לעת.1968 - תנאים, המותנית בתנאים( לחוק ניירות ערך, התשכ״ח

, חוק ניירות ערך, 1999  -״ בהתאם לחוק החברות, תשנ״טא משרהנושלעניין סעיף זה תהא הגדרת ״
)לרבות הגדרת ״נושא משרה בכירה״ בחוק זה( וכן כל חוק אחר החל על נושאי המשרה   1968  -התשכ״ח

 בעת מילוי תפקידם בחברה ו/או בעת כהונתם בתאגיד אחר, מטעם החברה.

 או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת  החברה רשאית לפטור מראש נושא משרה בה מאחריותו, כולה .32.3
 ., והכל בכפוף להוראות הדין זהירות כלפיה 

בכפוף להוראות החוק, החברה תהא רשאית לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה, כמפורט  .32.4
 שהוטלה עליו או שהוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה :  להלן,

אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או  חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם   (א)
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 פסק בורר שאושר בידי בית משפט;

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או  (ב)
הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב  

טלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב  אישום נגדו ובלי שהו
אישום אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה  
בעניין   בלא הגשת כתב אישום  הליך  סיום  זו,  משנה  כספי. בתקנת  לעיצום  או בקשר  פלילית 

ה סגירת  משמעו  פלילית,  חקירה  בו  משולב[, שנפתחה  ]נוסח  הפלילי  הדין  סדר  חוק  לפי    תיק 
לפי ״החסד׳׳פ״(,  )להלן:    1982-התשמ״ב   לממשלה  המשפטי  היועץ  בידי  הליכים  עיכוב  או 

ו פי חוק   -החסד״פ;  על  פלילי״ משמעה חבות כספית שהוטלה  ״חבות כספית כחלופה להליך 
, קנס על  1985-, התשמ״וי חוק העבירות המנהליותלהליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפכחלופה  

 עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי החסד״פ, עיצום כספי או כופר.

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה או שחויב בהן   (ג)
בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי  

 באישום פלילי בו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית. שממנו זוכה, או 

בסעיף  (ד) כאמור  ההפרה,  נפגע  עבור  תשלום  בשל  משרה  נושא  על  שהוטלה  כספית  חבות 
 . 1968 - ()א( לחוק ניירות ערך, התשכ״ח1נד)א() 52

  או הליך שהתנהל בעניינו  הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו (ה)
, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר 1988-מכח חוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח

 טרחת עורכי דין. 

 לשפות נושא משרה. על פי דין  כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלה מותר או יהיה מותר  (ו)

והכל כקבוע שיפוי כאמור יכול שיעשה בדרך של התחייבות מראש לשיפוי או בדרך של שיפוי בדיעבד,  
 להוראות החוק.  ובכפוף

 



 2005-תשס"והתב הצבעה על פי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(,  כ
 )להלן: "התקנות"( 

 
 חלק ראשון

 

 .בע"מ אקסיליון תחבורה חכמה  : שם החברה .1

 520038548       :מספר החברה .2

 . תל אביב(, 61 )קומה , תל אביב 121מנחם בגין  רחוב  :מען החברה .3

 . של בעלי מניות החברה מיוחדתאסיפה כללית  :סוג האסיפה .4

תידרש,  .  0016:בשעה    2021  באוקטובר  27,  ד'יום   : מועד האסיפה .5 אם  נדחית,  אסיפה 
, דהיינו  שבוע לאחר מועד האסיפה, באותה השעה, ובאותו המקוםתתקיים  

 . 2021 רבנובמב 3 ד'ביום 

 . תל אביב(, 61  )קומה, תל אביב 121מנחם בגין   , ברחוב החברהמשרדי  :מקום האסיפה .6

  18ב',  ביוםאביב בע"מ שיחול -סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל :המועד הקובע .7
יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע    )אם לא   2021  באוקטובר 

 יום המסחר האחרון שקדם למועד זה(. יהיה 

אשר   .8 בגינם,  המוצעות  ההחלטות  לרבות  הכללית,  האסיפה  של  יומה  סדר  שעל  הנושא 
 : באמצעותם ניתן להצביע בכתב הצבעה זה

 שינוי תקנון התאגדות החברה : 1נושא מספר  .8.1

 ".לאשר את תיקון תקנון החברה כמפורט בנספח א' לדוח מיידי זה" :הצעת החלטה
 לדוח זימון האסיפה שכתב הצבעה זה צורף לו.  1לפרטים נוספים ראה סעיף  

 יפוי כח וכתב הצבעה  .9

להמציא   .9.1 יש  ישנו(  )אם  הכח  יפוי  השעה  את  או    ביוםבבוקר    10:00עד  האסיפה  כינוס 
רחוב    ,61ברח' מגדל עזריאלי שרונה קומה    י החברה, למשרדהאסיפה הנדחית, לפי העניין 

 .amib@axilion.comאו באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו   ב תל אבי, 121דרך בגין  

  לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, ,  כתב ההצבעהאת   .9.2
ל ליש  שלעילמשרד המציא  האלקטרוני  הדואר  בכתובת  או  החברה  השעה    י    10:00עד 

  זאת בכפוף להוכחת בעלות ולפי העניין,  בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית,  
הצבעה באסיפה הכללית(,   במניה בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך

 . 2000 -התש''ס

 המניין החוקי ואסיפה נדחית .10

בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה, אין לפתוח בדיוני האסיפה הכללית, אלא אם  .10.1
 יון.  כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הד

שנקבע  .10.2 מהמועד  השעה  מחצית  תוך  נוכחות,  הוא  כללית  אסיפה  לקיום  החוקי  המנין 
)עשרים   25%( בעלי מניות )או יותר( שלהם לפחות  2לתחילת האסיפה, של לפחות שני )

 וחמישה אחוזים( מזכויות ההצבעה בחברה.  

נוכח מנין חוק .10.3 י, אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה לא יהיה 
תדחה האסיפה בשבוע ימים לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, או למועד מאוחר 

 יותר, אם צוין כך בהזמנה לאותה אסיפה כללית. 

הנדחית לא יהיה נוכח מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע   אם באסיפה .10.4
אם  אולם,  משתתפים,  מספר  בכל  הנדחית  האסיפה  תתקים  אסיפה,  אותה  לתחילת 
האסיפה הכללית זומנה על פי דרישת בעלי מניות ובאסיפה הנדחית לא יהיה נוכח מנין  

אות לתחילת  שנקבע  המועד  לאחר  השעה  מחצית  כעבור  תתקיים חוקי  אסיפה,  ה 
האסיפה הנדחית רק אם נכח)ו( בה לפחות בעל)י( מניות במספר הדרוש לכינוס אסיפה  

 מיוחדת על ידי בעל)י( מניות. 

בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות  .10.5
ז'  לפרק  ס'  סימן  לפי  הפועלת  האלקטרונית  ההצבעה  ניירו  2מערכת  ערך, לחוק  ת 

"  1968-התשכ"ח האלקטרונית)להלן:  ההצבעה  ומערכת  ערך " -"  ניירות  ", חוק 
 בהתאמה(. 
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 ותהרוב הנדרש לקבלת ההחלט .11

שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב    1בנושא מספר  הרוב הנדרש לאישור ההחלטה   .11.1
 רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה. 

 כתב הצבעה  .12

יפה זו באמצעות כתב הצבעה בהתאם לתקנות החברות )הצבעה בכתב ניתן להצביע באס .12.1
ותקנון החברה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה צריכה   2005- והודעות עמדה(, התשס''ו

להתבצע בהתאם לכתב הצבעה אשר פורסם על ידי החברה ונמצא באתר האינטרנט של 

לניירות ערך:   "  www.magna.isa.gov.ilהרשות  ושל הבורסה אתר ההפצה )להלן:   )"

בע''מ:   אביב  בתל  ערך  תיעשה www.maya.tase.co.ilלניירות  בכתב  ההצבעה   ;
מהדיווח   כחלק  ההפצה  באתר  שפורסם  כפי  ההצבעה  כתב  של  השני  חלקו  באמצעות 

 המיידי.  

ת נוסח כתב ההצבעה והודעות  ות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה אכל בעל מני  .12.2
 עמדה. 

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי   .12.3
העמדה באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו  

כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין  רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם  
הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר 

חול גם לענייו קבלת הודעות תמורת דמי משלוח בלבד. הודעתו לענייו כתבי ההצבעה ת
 עמדה. 

הבעלות מחבר בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור   .12.4
הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל  
מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון  

מסוים; ערך  מערכת   ניירות  באמצעות  בעלות  אישור  לחברה  ישלח  אם  לחילופין  או 
 ההצבעה האלקטרונית.

כתב   .12.5 )להלן: את  ההצבעה  בכתב  כמפורט  אליו  לצרף  שיש  והמסמכים   ההצבעה 
ברח' מגדל עזריאלי שרונה קומה   משרדי החברה( יש להמציא  "המסמכים המצורפים"

בגין    ,61 דרך  אביב,  121רחוב  שכתובתו  תל  אלקטרוני  דואר  באמצעות  או   ,
amib@axilion.com  האסיפ  10:00השעה    עד או  האסיפה  כינוס  במועד  ה  בבוקר 

לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיע כתב ההצבעה   .הנדחית, לפי העניין
 י החברה. צורפים למשרדוהמסמכים המ

 הצבעה באמצעות האינטרנט .13

רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט   רשומים בעלי מניות לא   .13.1
)להלן:  האלקטרונית  ההצבעה  במערכת  לחברה  שיועבר  הצבעה  כתב  באמצעות  לעיל, 

  "(.כתב ההצבעה האלקטרוני"

אביב   .13.2 בתל  ערך  לניירות  בורסה  חבר  אצל  מניה  רשומה  שלזכותו  רשום  לא  מניה  בעל 
מזהה מספר  בורסה  מחבר  לקבל  זכאי  עם   בע"מ,  בקשר  נוסף  מידע  וכן  גישה  וקוד 

במערכת ההצבעה  להצביע  יוכל  הזדהות מאובטח  ולאחר תהליך  האסיפה הרלוונטית 
בעל מניה המצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, אינו נדרש   .האלקטרונית

 להמציא לחברה אישור בעלות.

ההצבעה .13.3 הקובע.  המועד  בתום  להצבעה  נפתח  האלקטרוני  ההצבעה  באמצעות    כתב 
יום   )דהיינו  שעות לפני מועד כינוס האסיפה  6מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים  

 ., אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית(10:00בשעה  2021  באוקטובר 27, ד'

ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת וסגירת המערכת,  .13.4
 . ערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זהולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מ

 החברה לטיפול בדוח זה נציג .14

משרד עורכי   -אבי ממשרד גיסין ושות'  -נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה הוא עו"ד אלון בן
ניתן לפנות    .03-7467777, תל אביב. מספר הטלפון הינו:  6ב, קומה  38ברח' הברזל    ודין, שמענ

 . בשעות העבודה המקובלותה', -בימים א'החברה כאמור  ילנציג 

 עיון במסמכים .15

ניתן   בע''מ שבהם  לניירות ערך בתל אביב  והבורסה  ערך  ניירות  כתובות האתרים של רשות 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
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נוסח כתב ההצבעה כמשמעותו בחוק החברות, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של   למצוא את 

ערך:   ניירות  אביב  http://www.magna.isa.gov.ilרשות  בתל  ערך  לניירות  הבורסה  אתר   ;

,  6ב, קומה  38הברזל    גיסין ושות'עורכי הדין  במשרד    וכן   http://www.maya.tase.co.ilבע''מ:  
 בתיאום מראש.  , 03-7467777ון: טלפ. תל אביב

 תוקף כתב ההצבעה  .16

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו: אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום )קרי, מי  
המניות הרשומות במרשם שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין  

או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת    בעלי המניות על שם החברה לרישומים(,
אם בעל המניות    או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות,  ההצבעה האלקטרונית,

 חוק החברות(. ל ( 2)177רשום בספרי החברה )עפ"י סעיף 

 עמדהוהודעות  מען למסירת כתבי הצבעה  .17

רחוב דרך    ,61מגדל עזריאלי שרונה קומה  ,  משרדי החברההמען למסירת כתבי הצבעה הינו  
אביב,  121בגין   בטלפון:,  תל  מראש  אלקטרוני  ,  050-2029021בתיאום  דואר  באמצעות  או 

  amib@axilion.comשכתובתו  
 

 עיון בכתבי הצבעה  .18

( או יותר מסך  5%המהווה חמישה אחוזים )בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות משיעור  
כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן  

בסעיף   כהגדרתו  בחברה  השליטה  בעל  בידי  זכאי  268מוחזקות  החברות,  או    לחוק  בעצמו 
כינוס האסיפה הכללית,    באמצעות ום של החברה,  במשרדה הרשלעיין  שלוח מטעמו, לאחר 

  וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית  בכתבי ההצבעה  ,בשעות העבודה
 לתקנות.   10כמפורט בתקנה שהגיעו לחברה 

 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה  .19

 . לפני מועד האסיפהימים  10המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד  

 תגובת הדירקטוריון להודעות העמדההמועד האחרון להמצאת   .20

העמדה   להודעות  הדירקטוריון  תגובת  להמצאת  האחרון  עד  המועד  מועד    5הינו  לפני  ימים 
 .האסיפה

 ביטול כתב ההצבעה  .21

של     שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום  24בעל מניות רשאי, עד  
ל מזכיר החברה או עובד אחר שתמנה לעניין  ותו להנחת דעתו שהחברה, ולאחר שיוכיח את זה

 . את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלוזה, למשוך 

 שינויים בנושאים על סדר היום של האסיפה  .22

לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום,  
בסדר   לעיין  יהיה  וניתן  עמדה,  הודעות  להתפרסם  העמדה  עשויות  ובהודעות  העדכני  היום 

 פרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה. שהת
ביום   כתב ההצבעה  של  נוסח מתוקן  היום, החברה תמציא  לסדר  נושא  הוספת  אם תתבקש 

 פרסום ההודעה המעודכנת. 
 בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע

 בחלקו השני של כתב ההצבעה. באמצעות כתב הצבעה זה 
 --------------- 

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

 "(. החברה בע"מ )להלן: " אקסיליון תחבורה חכמה : שם החברה
 

קומה   :מען החברה שרונה  עזריאלי  בגין    ,61מגדל  דרך  אביב,  121רחוב  בתיאום  ,  תל 
 050-2029021מראש בטלפון:

 
 . 520038548 :מספר החברה

 
 . 0016:בשעה:   ,2021 באוקטובר 27, ד'יום  :מועד האסיפה

 
 . מיוחדת אסיפה כללית :סוג האסיפה

 
  18ב', ביום אביב בע"מ שיחול -סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל :המועד הקובע

)אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע    2021  באוקטובר 
 יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה(. 

 
 : פרטי בעל המניות

 _________________  : שם בעל המניות .1
 

 _________________   : זהות מספר .2
 

 :בעל המניות תעודת זהות ישראליתאם אין ל .3

 
 _________________   :  מס' דרכון

 
 _________________  : המדינה שבה הוצא

 
 _________________   :  בתוקף עד

 

 : אם בעל המניות הוא תאגיד .4

 
 _________________   מס' תאגיד:  

 
 _________________  : מדינת ההתאגדות

 
הודעה על זהות המצביע בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך בדבר אופן ההצבעה של בעלי  

לסמן   )יש  באסיפות:  מוסדיים  וגופים  בכירה  משרה  נושאי  המתאים    עניין,  במקום 
 בטבלה( 

 
אינני נמנה על   נושא משרה בכירה  בעל עניין  משקיע מוסדי 

 גופים אלה
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 המניות בעל הצבעת אופן

 
עניין בעל  הינו  המניות  בעל   2האם 

 בתאגיד:   
 לא            כן 

 אם כן אנא פרט: _______________________ 
 ____________________________________ 
 ____________________________________ 

משרה   נושא  הינו  המניות  בעל  האם 
 בתאגיד:  3בכירה

 לא                 כן 
 אם כן אנא פרט: _______________________ 

 ____________________________________ 
 ____________________________________ 

משקיע   הינו  המניות  בעל  האם 
 :4מוסדי

 לא                 כן 
 אם כן אנא פרט: _______________________ 

 ____________________________________ 
 ____________________________________ 

  

 חתימה: ________________    תאריך: ____________ 
 

כתב הצבעה    -( לחוק החברות(  1) 177לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה )לפי סעיף  
 זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודת    -לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה 
 הזהות/דרכון/תעודת התאגדות. 

 באישור ההחלטות שעל סדר היום, יש לפרט את מהות עניין זה להלן:  במידה והינך בעל עניין אישי 
 ______________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 

 

             
 חתימה         תאריך 

 
 * פרט  

 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.  1
בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו    2

 כתוצאה מקשר עם בעל השליטה. 
 . 1968-)ד( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 37כהגדרתו בסעיף  3
 .1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח  1כהגדרתו בסעיף  4

 1אופן ההצבעה  הנושאים שעל סדר היום מס' סידורי

 נמנע נגד בעד 

    תיקון תקנון החברה  1נושא מספר 


