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שנתית11:00 8230130.6901/09/19מ"בע

מוצע לאשר את חידוש מדיניות התגמול של החברה בהתאם לנוסח . 1

עברבעדבעד. לדוח הזימון1.1לפרטים נוספים ראה סעיף . לדוח הזימון' המפורט בנספח א

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

קבוצת 

' ג'חג

ייזום 

ן "נדל

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2018ח התקופתי של החברה לשנת "דיון בדו. 2שנתית11:00 8230130.6901/09/19מ"בע

מנורה ביטוח

קבוצת 

' ג'חג

ייזום 

ן "נדל

שנתית11:00 8230130.6901/09/19מ"בע

מינוי רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו כמפורט בסעיף . 3

√לארוב רגילעברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה1.3

מנורה ביטוח

קבוצת 

' ג'חג

ייזום 

ן "נדל

√לארוב רגילעברבעדבעד.כדירקטור בדירקטוריון החברה' ג'מינוי מחדש של מר יצחק חג. 4שנתית11:00 8230130.6901/09/19מ"בע

מנורה ביטוח

קבוצת 

' ג'חג

ייזום 

ן "נדל

שנתית11:00 8230130.6901/09/19מ"בע

כדירקטור , (ל החברה"המכהן כמנכ)' ג'מינוי מחדש של מר עידו חג. 5

√לארוב רגילעברבעדבעד.בדירקטוריון החברה

מנורה ביטוח

קבוצת 

' ג'חג

ייזום 

ן "נדל

שנתית11:00 8230130.6901/09/19מ"בע

כדירקטור , (דירקטור בלתי תלוי)מינוי מחדש של מר דורון רוזנבלום . 6

√לארוב רגילעברבעדבעד.בדירקטוריון החברה

מנורה ביטוח

קבוצת 

' ג'חג

ייזום 

ן "נדל

שנתית11:00 8230130.6901/09/19מ"בע

,  (ר דירקטוריון החברה"המכהן כיו)מינוי מחדש של מר צבי גרינולד . 7

√לארוב רגילעברבעדבעד.כדירקטור בדירקטוריון החברה

מנורה ביטוח

גמול 

חברה 

להשקעות 

10:00 11167552.5803/09/19מ"בע

ח "אג

התייעצות

 1.2.  סקירה על מצב החברה1.1: התייעצות ודיון בנושאים שלהלן, דיווח. 1

 דיון בנושאים נוספים ככל 1.3. דיון באשר למימון נקיטת הליכים משפטיים

√לאר.לדיוןדיוןדיון.שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב

מנורה ביטוח

מנרב 

אחזקות 

שנתית11:00 1550361.4503/09/19מ"בע

ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה "דיון בדוחות הכספיים ובדו

√לאדיוןדיוןדיון.2018 בדצמבר 31ביום 

מנורה ביטוח

מנרב 

אחזקות 

שנתית11:00 1550361.4503/09/19מ"בע

דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור . 2

√לאדיוןדיוןדיון.2018שירותים נוספים בשנת 

07092019 עד תאריך 01092019השתתפות מנורה ביטוח באסיפות כלליות מתאריך 
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מנורה ביטוח

מנרב 
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שנתית11:00 1550361.4503/09/19מ"בע

, KPMGמקבוצת ' מינוי מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין ושות. 3

לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה , כרואי החשבון המבקרים של החברה

והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את , הכללית השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד.שכרם

מנורה ביטוח

מנרב 

אחזקות 

שנתית11:00 1550361.4503/09/19מ"בע

הארכת כהונת הדירקטור אברהם קוזניצקי לתקופת כהונה נוספת עד . 4

√לארוב רגילעברבעדבעד.לאסיפה השנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

מנרב 

אחזקות 

שנתית11:00 1550361.4503/09/19מ"בע

הארכת כהונת הדירקטורית זיוה קוזניצקי לתקופת כהונה נוספת עד . 5

√לארוב רגילעברנגדנגד.לאסיפה השנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

מנרב 

אחזקות 

שנתית11:00 1550361.4503/09/19מ"בע

אבנון לתקופת כהונה נוספת - הארכת כהונת הדירקטורית רונית קוזניצקי . 6

√לארוב רגילעברנגדנגד.עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

מנרב 

אחזקות 

שנתית11:00 1550361.4503/09/19מ"בע

הארכת כהונת הדירקטור דניאל ברנשטיין לתקופת כהונה נוספת עד . 7

√לארוב רגילעברבעדבעד.לאסיפה השנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

מנרב 

אחזקות 

עברבעדבעדתיקון תקנון החברה. 8שנתית11:00 1550361.4503/09/19מ"בע

רוב 

√לא81.81מיוחד

מנורה ביטוח

מנרב 

אחזקות 

שנתית11:00 1550361.4503/09/19מ"בע

 שנים החל 3אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה לתקופה של . 9

עברבעדבעד.ממועד אישור האסיפה הכללית

רוב 

√לא79.87מיוחד

מנורה ביטוח

מנרב 

אחזקות 

שנתית11:00 1550361.4503/09/19מ"בע

אישור הענקת כתב פטור לדירקטורים ונושאי משרה אשר אינם נמנים . 10

√לארוב רגילעברבעדבעד.כפי שיכהנו בחברה מעת לעת, על בעל השליטה או קרוביו

מנורה ביטוח

מנרב 

אחזקות 

עברבעדבעד.מר פנחס דקל, ל החברה"אישור הענקת כתב פטור למנכ. 11שנתית11:00 1550361.4503/09/19מ"בע

רוב 

√לא81.83מיוחד

מנורה ביטוח

מנרב 

אחזקות 

שנתית11:00 1550361.4503/09/19מ"בע

אישור הענקת כתב פטור לנושאי משרה בחברה שהינם בעל השליטה . 12

בחברה או קרוביו לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה 

עברבעדבעד.הכללית

רוב 

√לא81.81מיוחד

מנורה ביטוח

מנרב 

אחזקות 

שנתית11:00 1550361.4503/09/19מ"בע

ר דירקטוריון "יו, הארכת התקשרות החברה עם מר אברהם קוזניצקי. 13

עברבעדבעד. שנים נוספות החל ממועד אישור האסיפה הכללית3- ב, החברה

רוב 

√לא79.5מיוחד

מנורה ביטוח

מנרב 

אחזקות 

עברבעדבעד.ערן קוזניצקי- אישור תנאי כהונה והעסקה . 14שנתית11:00 1550361.4503/09/19מ"בע

רוב 

√לא91.95מיוחד

מנורה ביטוח

מנרב 

אחזקות 

עברבעדבעד.עסקת מסגרת להתקשרויות בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה. 15שנתית11:00 1550361.4503/09/19מ"בע

רוב 

√לאמיוחד
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שנתית14:00 6430151.2003/09/19מ"בע

 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 

√לאדיוןדיוןדיון.2018בדצמבר 

מנורה ביטוח

נפטא 

חברה 

ישראלית 

לנפט 

שנתית14:00 6430151.2003/09/19מ"בע

כרואי החשבון המבקרים של , רואי חשבון, מינוי של משרד סומך חייקין. 2

החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה 

√לארוב רגילעברבעדבעדלקבוע את שכרם

מנורה ביטוח

נפטא 

חברה 

ישראלית 

לנפט 

שנתית14:00 6430151.2003/09/19מ"בע

מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית . 3

√לארוב רגילעברבעדבעדהשנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

נפטא 

חברה 

ישראלית 

לנפט 

שנתית14:00 6430151.2003/09/19מ"בע

מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה . 4

√לארוב רגילעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

נפטא 

חברה 

ישראלית 

לנפט 

שנתית14:00 6430151.2003/09/19מ"בע

מינוי מחדש של מר יצחק יחזקאל כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואישור כי . 5

יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בלתי תלוי בגובה הגמול המזערי על 

-ס"התש, (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)פי תקנות החברות 

√לארוב רגילעברבעדבעד2000

מנורה ביטוח

נפטא 

חברה 

ישראלית 

לנפט 

שנתית14:00 6430151.2003/09/19מ"בע

שנים  (3)מן לתקופה נוספת שלישית בת שלוש ''רחל תורג'' מינוי גב. 6

החל ממועד האסיפה , כדירקטורית חיצונית בחברה בעלת כשירות מקצועית 

ואישור כי תהיה זכאית לגמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי על פי ,

עברבעדבעדתקנות החברות

רוב 

√לא97.57מיוחד

מנורה ביטוח

נפטא 

חברה 

ישראלית 

לנפט 

שנתית14:00 6430151.2003/09/19מ"בע

'' אישור מדיניות התגמול החדשה של החברה בנוסח המצורף כנספח ב. 7

 31 ועד יום 2019 בינואר 1לתקופה בת שלוש שנים מיום , לדוח הזימון

עברבעדבעד2021בדצמבר 

רוב 

√לא57.01מיוחד

מנורה ביטוח

נפטא 

חברה 

ישראלית 

לנפט 

שנתית14:00 6430151.2003/09/19מ"בע

אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה .  8

לקבלת שירותי , ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה"יו, של מר חיים צוף

למשך תקופה של , באמצעות מר חיים צוף, ר דירקטוריון פעיל"ניהול של יו

עברבעדבעד לדוח הזימון1.7והכל כמפורט בסעיף , 1.1.2019שנים החל מיום  (3)שלוש 

רוב 

√לא63.58מיוחד
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שנתית14:00 6430151.2003/09/19מ"בע

ר דירקטוריון החברה שהינו בעל "אישור מתן פטור מאחריות מראש ליו.  9

,  שנים החל ממועד אישור אסיפה כללית זו3לתקופה של , שליטה בחברה

עברבעדבעדלדוח הזימון'' ב כנספח ג"בנוסח הפטור מאחריות מראש המצ

רוב 

√לא84.96מיוחד

מנורה ביטוח

נפטא 

חברה 

ישראלית 

לנפט 

שנתית14:00 6430151.2003/09/19מ"בע

ל בהסכמים חדשים למתן שירותים עם חברות "אישור התקשרות חנ. 10

כמפורט , 1.1.2019שנים החל מיום  (3)לתקופה של שלוש , קבוצת אקויטל

עברבעדבעד לדוח הזימון1.9בסעיף 

רוב 

√לא99.98מיוחד

מנורה ביטוח

אנלייט 

אנרגיה 

מתחדשת 

שנתית14:00 7200110.5703/09/19מ"בע

כרואי החשבון  (סומך חייקין) KPMGמינוי מחדש של משרד רואי החשבון . 1

לתקופה שעד תום האסיפה השנתית הבאה והסמכה , המבקרים של החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד.כמפורט בדוח הזימון, לקביעת שכרם

מנורה ביטוח

אנלייט 

אנרגיה 

מתחדשת 

שנתית14:00 7200110.5703/09/19מ"בע

ה צבי פורמן כדירקטור בלתי תלוי "מינוי לתקופת כהונה ראשונה את ה. 2

החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס , בחברה

כמפורט בדוח זימון , האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו

√לארוב רגילעברבעדבעד.האסיפה

מנורה ביטוח

אנלייט 

אנרגיה 

מתחדשת 

שנתית14:00 7200110.5703/09/19מ"בע

ר "יו)ה יאיר סרוסי "מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה. 3

עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ואישור , (הדירקטוריון

√לארוב רגילעברבעדבעד.תנאי כהונתו כמפורט בדוח זימון האסיפה

מנורה ביטוח

אנלייט 

אנרגיה 

מתחדשת 

שנתית14:00 7200110.5703/09/19מ"בע

החל ממועד קבלת , ה שי ויל"מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה. 4

אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעד.כמפורט בדוח זימון האסיפה, הבאה ואישור תנאי כהונתו

מנורה ביטוח

אנלייט 

אנרגיה 

מתחדשת 

שנתית14:00 7200110.5703/09/19מ"בע

, ה איציק בצלאל"מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי את ה. 5

החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה 

√לארוב רגילעברבעדבעד.כמפורט בדוח זימון האסיפה, הכללית השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו

מנורה ביטוח

אנלייט 

אנרגיה 

מתחדשת 

שנתית14:00 7200110.5703/09/19מ"בע

ל "מנכ)ה גלעד יעבץ "מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה. 6

החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס , (החברה

כמפורט בדוח זימון , האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו

√לארוב רגילעברבעדבעד.האסיפה

מנורה ביטוח

אנלייט 

אנרגיה 

מתחדשת 

שנתית14:00 7200110.5703/09/19מ"בע

ה נעם ברימן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה "מינויו לראשונה של ה. 7

החל ממועד סיום כהונתו של הדירקטור החיצוני צמח ,  שנים3כהונה בת 

ואישור תנאיו , 2020הילביץ אשר מסיים את כהונתו השלישית בתחילת שנת 

עברבעדבעד.כהונתו כמפורט בדוח זימון האסיפה

רוב 

√לא99.75מיוחד

מנורה ביטוח

אנלייט 

אנרגיה 

מתחדשת 

שנתית14:00 7200110.5703/09/19מ"בע

כמפורט , ה גלעד יעבץ"ה, ל החברה ודירקטור"אישור עדכון בשכר למנכ. 8

עברבעדבעד.בדוח זימון האסיפה

רוב 

√לא96.41מיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 
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עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

אנלייט 

אנרגיה 

מתחדשת 

שנתית14:00 7200110.5703/09/19מ"בע

, ה יאיר סרוסי"ה, ר דירקטוריון החברה"אישור הגדלת היקף משרתו של יו. 9

עברבעדבעד.כמפורט בדוח זימון האסיפה

רוב 

√לא98.49מיוחד

מנורה ביטוח

אנלייט 

אנרגיה 

מתחדשת 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2018הצגת ודיון בדוחות הכספיים והשנתיים של החברה לשנת . 10שנתית14:00 7200110.5703/09/19מ"בע

מנורה ביטוח

אקויטל 

שנתית15:00 7550171.1003/09/19מ"בע

 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 

√לאדיוןדיוןדיון.2018בדצמבר 

מנורה ביטוח

אקויטל 

שנתית15:00 7550171.1003/09/19מ"בע

כרואי החשבון המבקרים של , רואי חשבון, מינוי של משרד סומך חייקין. 2

החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה 

√לארוב רגילעברבעדבעדלקבוע את שכרם

מנורה ביטוח

אקויטל 

שנתית15:00 7550171.1003/09/19מ"בע

מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית . 3

√לארוב רגילעברבעדבעדהשנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

אקויטל 

שנתית15:00 7550171.1003/09/19מ"בע

מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה . 4

√לארוב רגילעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה של החברה

מנורה ביטוח

אקויטל 

שנתית15:00 7550171.1003/09/19מ"בע

טוב כדירקטורית בלתי תלויה בחברה -גור שם-הדר בן' מינוי מחדש של גב. 5

ואישור כי תהיה זכאית לגמול בגין כהונתה כדירקטורית בלתי תלויה בגובה 

כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור )הגמול המזערי על פי תקנות החברות 

√לארוב רגילעברבעדבעד2000-ס"התש, (חיצוני

מנורה ביטוח

אקויטל 

שנתית15:00 7550171.1003/09/19מ"בע

' אישור מדיניות התגמול החדשה של החברה בנוסח המצורף כנספח ב. 6

 31 ועד יום 2019 בינואר 1לתקופה בת שלוש שנים מיום , לדוח הזימון

עברבעדבעד2021בדצמבר 

רוב 

√לא97.64מיוחד

מנורה ביטוח

אקויטל 

שנתית15:00 7550171.1003/09/19מ"בע

אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של . 7

לקבלת שירותי , ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה"יו, מר חיים צוף

למשך תקופה של , באמצעות מר חיים צוף, ר דירקטוריון פעיל"ניהול של יו

עברבעדבעד לדוח הזימון1.7והכל כמפורט בסעיף , 1.1.2019שנים החל מיום  (3)שלוש 

רוב 

√לא99.43מיוחד

מנורה ביטוח

אקויטל 

שנתית15:00 7550171.1003/09/19מ"בע

ר דירקטוריון החברה שהינו בעל "אישור מתן פטור מאחריות מראש ליו. 8

,  שנים החל ממועד אישור אסיפה כללית זו3לתקופה של , שליטה בחברה

עברבעדבעדלדוח הזימון' ב כנספח ג"בנוסח הפטור מאחריות מראש המצ

רוב 

√לא83.44מיוחד

15:30 11130340.1403/09/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

ח "אג

נדחית

מצב נכסיה וחתימה על מסמך כוונות ,  דיווח על ידי החברה בנוגע למצבה1.1

 Tahal Group International B.V. 1.2– בקשר עם בחינת השקעה ב 

 1.3. דיווח אודות המשא ומתן להסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב

לסיים את תפקידו ולהעביר  ('סדרה א)דיווח על בקשת נאמן אגרות החוב 

 (1975)להרמטיק נאמנות  ('סדרה א)את הנאמנות למחזיקי אגרות החוב 

 דיון 1.4. ('סדרה ב)המשמשת כנאמן למחזיקי אגרות החוב , מ"בע

י "והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע

√לאר.לדיוןדיוןדיון.או מחזיקי אגרות החוב/הנאמנים ו



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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15:30 11432700.1403/09/19.וי.קרדן אןמנורה ביטוח

ח "אג

נדחית

מצב נכסיה וחתימה על מסמך כוונות ,  דיווח על ידי החברה בנוגע למצבה1

 Tahal Group International B.V. 1.2– בקשר עם בחינת השקעה ב 

 1.3. דיווח אודות המשא ומתן להסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב

לסיים את תפקידו ולהעביר  ('סדרה א)דיווח על בקשת נאמן אגרות החוב 

 (1975)להרמטיק נאמנות  ('סדרה א)את הנאמנות למחזיקי אגרות החוב 

 דיון 1.4. ('סדרה ב)המשמשת כנאמן למחזיקי אגרות החוב , מ"בע

י "והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע

√לאר.לדיוןדיוןדיון.או מחזיקי אגרות החוב/הנאמנים ו

מנורה ביטוח

התעשיה 

האוירית 

לישראל 

10:00 11275470.9904/09/19מ"בע

ח "אג

התייעצות

 דיון והתייעצות בנוגע לבקשת החברה לעדכון אמות המידה הפיננסיות 1.1

לאור כניסתו לתוקף של ,  ('סדרה ג)שנקבעו בשטר הנאמנות לאגרות החוב 

ב התיקון המוצע על ידי החברה "רצ. 15תקן חשבונאות בינלאומי מספר 

 דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי 1.2 . ('סדרה ג)לשטרי הנאמנות 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.או מחזיקי אגרות החוב/הנאמנים ו

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61103651.3405/09/19מ"בע

ח "אג

נדחית

יחד עם תוצאות סדרות , אישור לאופן ספירת קולות המחזיקים באסיפה. 1

למרות כל הוראה אחרת בשטר : אגרות החוב האחרות נוסח ההחלטה

שעל 3 ובהחלטה 2להורות לנאמן כי ספירת הקולות בהחלטה , הנאמנות

תתבצע באופן שיספרו כלל קולות מחזיקי אגרות החוב משלושת , סדר היום

ההחלטה תכנס לתוקף אך ורק אם התקבלה ברוב . 1הסדרות במשותף

בכל אחת מאסיפות ההצבעה של שלוש סדרות אגרות החוב  (75%)הדרוש 

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון . ('כח– ' כז- 'כו)

 לזימון 7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה,  לזימון המצורף7שבסעיף 

בעדללא המלצה.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ, המצורף

טרם 

ננעלה 

האסיפה

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61103651.3405/09/19מ"בע

ח "אג

נדחית

בחירה בין שלוש הצעות הסדר שעלו לשלב השני להורות לנאמן לנהל . 2

עם המציע אשר הצעת ההסדר , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, משא ומתן

-2מטעמו קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות ההסדר המפורטות בסעיפים 

 50%ככל ואף אחת מבין הצעות ההסדר לא תקבל מעל . שלהלן (כולל) 4

, ( להלן3ובכפוף לתוצאות ההצבעה על ההחלטה בסעיף )מהקולות כאמור 

תועלינה להצבעה נוספת של המחזיקים שתי ההצעות אשר זכו לתמיכה 

בסיוע , להורות לנאמן לנהל משא ומתן: נוסח ההחלטה. הגבוהה ביותר בלבד

הצעת לפידות : אשר משמעו" הסדר לפידות"על , כ והיועצים"ב, הנציגות

, 14.8.2019אשר פורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי מיום , מ"קפיטל בע

-2019: אסמכתאות) 27.8.2019-  ו21.8.2019, 19.8.2019, 15.8.2019

01-084508 ,2019-01-085450 ,2019-01-086347 ,2019-01-

- 2019-01-088783-  ו0723962019-01-072507,2019-01-086344

אשר , או כל נוסח מעודכן אחר של הסדר לפידות או הבהרה לו (בהתאמה

אופן ההצבעה של מחזיק : יובהר כי. יפורסם עד למועד נעילת ההצבעות

בעניין זה לא יכבול אותו לגבי אופן הצבעתו באסיפת המחזיקים שתכונס על 

כאמור והוא , ככל שתכונס, פי הוראת בית המשפט בקשר עם ההסדר המלא

מבוטלתללא המלצהיהיה רשאי להצביע

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61103651.3405/09/19מ"בע

ח "אג

נדחית

בחירה בין שלוש הצעות הסדר שעלו לשלב השני להורות לנאמן לנהל . 3

עם המציע אשר הצעת ההסדר , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, משא ומתן

-2מטעמו קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות ההסדר המפורטות בסעיפים 

 50%ככל ואף אחת מבין הצעות ההסדר לא תקבל מעל . שלהלן (כולל) 4

, ( להלן3ובכפוף לתוצאות ההצבעה על ההחלטה בסעיף )מהקולות כאמור 

תועלינה להצבעה נוספת של המחזיקים שתי ההצעות אשר זכו לתמיכה 

בסיוע , להורות לנאמן לנהל משא ומתן: נוסח ההחלטה. הגבוהה ביותר בלבד

דמרי בנייה . ח.הצעת י: משמעו" הסדר דמרי"על , כ והיועצים"ב, הנציגות

, 18.8.2019אשר פורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי מיום , מ"ופיתוח בע

, 2019-01-071274: אסמכתאות) 21.8.2019-  ו20.8.209, 19.8.2019

, (בהתאמה- 2019-01-072261, 2019-01-086344, 2019-01-072096

אשר יפורסם עד למועד , או כל נוסח מעודכן של הסדר דמרי או הבהרה לו

אופן ההצבעה של מחזיק בעניין זה לא יכבול : יובהר כי. נעילת ההצבעות

אותו לגבי אופן הצבעתו באסיפת המחזיקים שתכונס על פי הוראת בית 

כאמור והוא יהיה רשאי , ככל שתכונס, המשפט בקשר עם ההסדר המלא

והכל בהתאם לשיקול דעתו , להצביע באופן שונה מהצבעתו באסיפה זו

מבוטלתללא המלצההמוחלט

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61103651.3405/09/19מ"בע

ח "אג

נדחית

בחירה בין שלוש הצעות הסדר שעלו לשלב השני להורות לנאמן לנהל . 4

עם המציע אשר הצעת ההסדר , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, משא ומתן

-2מטעמו קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות ההסדר המפורטות בסעיפים 

 50%ככל ואף אחת מבין הצעות ההסדר לא תקבל מעל . שלהלן (כולל) 4

, ( להלן3ובכפוף לתוצאות ההצבעה על ההחלטה בסעיף )מהקולות כאמור 

תועלינה להצבעה נוספת של המחזיקים שתי ההצעות אשר זכו לתמיכה 

בסיוע , להורות לנאמן לנהל משא ומתן: נוסח ההחלטה. הגבוהה ביותר בלבד

הצעה מטעמה של : משמעו" הסדר גד זאבי"על , כ והיועצים"ב, הנציגות

חברה שבמועד הביצוע של ההסדר תהיה בבעלות מלאה של נאמנות 

אשר פורסמה על , שהנהנים בה הם בני משפחתו הקרובה של מר גד זאבי

 ומיום 21.8.2019מיום , 14.8.2019ידי החברה בדיווחים מיידים מיום 

-2019, 2019-01-072261, 2019-01-084466: אסמכתאות) 22.8.2019

או כל נוסח מעודכן אחר של  (בהתאמה- 2019-01-072696, 01-072597

. אשר יפורסם עד למועד נעילת ההצבעות, הסדר גד זאבי או הבהרה לו

אופן ההצבעה של מחזיק בעניין זה לא יכבול אותו לגבי אופן : יובהר כי

הצבעתו באסיפת המחזיקים שתכונס על פי הוראת בית המשפט בקשר עם 

מבוטלתללא המלצהככל שתכ, ההסדר המלא

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום
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ח "אג

נדחית

נוסח  (אם ידרש)אישור הנחית הנציגות ביחס לסבב שני של הצבעות . 5

מבלי לגרוע מסמכות הנציגות מכח החלטת האסיפה מיום : ההחלטה

 לאשר את הודעת הנציגות לנאמן כי ככל שלא יזכה מי 2, 18.3.2019

אך הצעת ,  לעיל2-4 בהצבעה על איזה מסעיפים 50%מהמציעים ברוב של 

 מהקולות המשתתפים בהצבעה 40%- מי מהם תזכה לתמיכת למעלה מ

והנציגות לא , אזי תועלה הצעתו זו לאישור בהצבעה נוספת, (ללא נמנעים)

אלא אם מתקיים בהן שיפור של , תאשר העלאת הצעות מתחרות מולה

לפי ,  מיליון ש״ח לעומת ההצעה הגבוהה מבין שתי ההצעות50לפחות 

ההחלטה בסעיף זה כפופה . קביעת היועץ הכלכלי של מחזיקי אגרות החוב

יראו את , ולעניין זה,  לזימון המצורף7להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

מבוטלתללא המלצה.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ,  לזימון המצורף7האמור בסעיף 

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61103651.3405/09/19מ"בע

ח "אג

נדחית

נוסח   (אם ידרש)אישור הנחית הנציגות ביחס לסבב שני של הצבעות . 

מבלי לגרוע מסמכות הנציגות מכח החלטת האסיפה מיום : ההחלטה

לאשר את הודעת הנציגות לנאמן כי ככל שלא יזכה מי ,   18.3.2019

אך הצעת מי מהם ,  לעיל2 בהצבעה על סעיף 50%מהמציעים ברוב של 

ללא ) מהקולות המשתתפים בהצבעה 40%- תזכה לתמיכת למעלה מ

ככל שיהיו שתי . אזי תועלה הצעתו זו לאישור בהצבעה נוספת, (נמנעים

תעלה להצבעה רק ,  מהקולות כאמור40%-הצעות שזכו לתמיכת למעלה מ

והנציגות לא תאשר העלאת הצעות , .ההצעה שקיבלה את מירב הקולות

 מיליון ש״ח 50אלא אם מתקיים בהן שיפור של לפחות , מתחרות מולה

לפי קביעת היועץ הכלכלי של , לעומת ההצעה הגבוהה מבין שתי ההצעות

בכוונת הנאמן לקצר מועדים לכינוס אסיפת הצבעה . מחזיקי אגרות החוב

כך שהיא תתבצע בתוך שני ימי עסקים בלבד לאחר זימון , נוספת כאמור

שיתבצע בסמוך לאחר פרסום תוצאות ההצבעה באסיפה )אסיפת ההצבעה 

 7ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף . (זו

כחלק ,  לזימון המצורף7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה, לזימון המצורף

בעדללא המלצה.ל"בלתי נפרד מההחלטה הנ

טרם 

ננעלה 

√לארוב רגילהאסיפה
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ח "אג

נדחית

- הסמכת הנאמן להסכים להליך גישור מול בן משה הרקע להחלטה. . 7

הגישה דור אלון אנרגיה , 10.6.2019ביום .1טענות הדדיות בנוגע לפיקדון  

כתב תביעה כנגד הנאמן למחזיקי אגרות  ("דור אלון: "להלן)מ "לישראל בע

ד רענן "וכנגד עוה ("הנאמן: "להלן) (ח"כ-ז ו"כ, ו"סדרות כ)החוב של החברה 

במסגרתו ביקשה דור אלון מבית המשפט להורות לנאמן , קליר ואלון בנימיני

ד רענן קליר ואלון בנימיני להשיב לה את הפיקדון שהעמידה במסגרת "ולעוה

ישראל קנדה ניהול כבישים "הצעתה לרכישת אחזקות החברה בחברת 

 מיליון 10וחברות נוספות בתחום תשתיות התעבורה בסך של " מ"מהירים בע

פנתה אקסטרה פיתוח ,  30.12.2018ביום  .2. (18533-06-19א "ת)₪ 

 50מ במכתב אל הנאמן בבקשה להשיב לה את הפיקדון בסך של "וייזום בע

, לאחרונה.3. שהעמידה במסגרת הצעתה לרכישת מניות החברה₪ מיליון 

במסגרתן נדונה אפשרות , התקיימו שיחות בין עורכי הדין של הצדדים

לפיה כלל המחלוקות , שכפופה לאישור מחזיקי אגרות החוב, להצעה דיונית

יופנו להליך גישור שינוהל על ידי מי שיבחר , בין הצדדים בנושא הפיקדונות

ככל . בהסכמה בין הנציגות והחברה מצד אחד לדור אלון ובן משה מצד שני

מבוטלתללא המלצהשהליך הגישור יצליח להביא את הצדדים ל

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום
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ח "אג

נדחית

בחירה בין הצעות הסדר שעלו לשלב השני   להורות לנאמן לנהל משא . 8

עם המציע אשר הצעת ההסדר מטעמו , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, ומתן

- 8קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות ההסדר המפורטות בסעיפים 

 50%ככל ואף אחת מבין הצעות ההסדר לא תקבל מעל . שלהלן (כולל)11

, ( לעיל6ובכפוף לתוצאות ההצבעה על ההחלטה בסעיף )מהקולות כאמור 

תועלינה להצבעה נוספת של המחזיקים שתי ההצעות אשר זכו לתמיכה  

בכוונת הנאמן לקצר מועדים לכינוס אסיפת הצבעה . הגבוהה ביותר בלבד

כך שהיא תתבצע בתוך שני ימי עסקים בלבד לאחר זימון , נוספת כאמור

שיתבצע בסמוך לאחר פרסום תוצאות ההצבעה באסיפה )אסיפת ההצבעה 

כ "ב, בסיוע הנציגות, להורות לנאמן לנהל משא ומתן: נוסח ההחלטה.   (זו

, מ"הצעת לפידות קפיטל בע: אשר משמעו" הסדר לפידות"על , והיועצים

, 15.8.2019, 14.8.2019אשר פורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי מיום 

, 2019-01-084508: אסמכתאות) 27.8.2019-  ו21.8.2019, 19.8.2019

2019-01-085450 ,2019-01-086347 ,2019-01-0723962019-01-

או כל נוסח  (בהתאמה- 2019-01-088783-  ו072507,2019-01-086344

אשר יפורסם עד למועד נעילת , מעודכן אחר של הסדר לפידות או הבהרה לו

בעדללא המלצהיוב.   ההצבעות

טרם 

ננעלה 

√לארוב רגילהאסיפה
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ח "אג

נדחית

בחירה בין הצעות הסדר שעלו לשלב השני   להורות לנאמן לנהל משא . 9

עם המציע אשר הצעת ההסדר מטעמו , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, ומתן

- 8קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות ההסדר המפורטות בסעיפים 

 50%ככל ואף אחת מבין הצעות ההסדר לא תקבל מעל . שלהלן (כולל)11

, ( לעיל6ובכפוף לתוצאות ההצבעה על ההחלטה בסעיף )מהקולות כאמור 

תועלינה להצבעה נוספת של המחזיקים שתי ההצעות אשר זכו לתמיכה  

בכוונת הנאמן לקצר מועדים לכינוס אסיפת הצבעה . הגבוהה ביותר בלבד

כך שהיא תתבצע בתוך שני ימי עסקים בלבד לאחר זימון , נוספת כאמור

שיתבצע בסמוך לאחר פרסום תוצאות ההצבעה באסיפה )אסיפת ההצבעה 

כ "ב, בסיוע הנציגות, להורות לנאמן לנהל משא ומתן: נוסח ההחלטה.   (זו

, מ"דמרי בנייה ופיתוח בע. ח.הצעת י: משמעו" הסדר דמרי"על , והיועצים

, 19.8.2019, 18.8.2019אשר פורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי מיום 

-2019-01, 2019-01-071274: אסמכתאות) 21.8.2019-  ו20.8.209

או כל נוסח , (בהתאמה- 2019-01-072261, 2019-01-086344, 072096

אשר יפורסם עד למועד נעילת , מעודכן של הסדר דמרי או הבהרה לו

אופן ההצבעה של מחזיק בעניין זה לא יכבול אותו : יובהר כי.   ההצבעות

נגדללא המלצהלגבי אופ

טרם 

ננעלה 

√לארוב רגילהאסיפה
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-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61103651.3405/09/19מ"בע

ח "אג

נדחית

בחירה בין הצעות הסדר שעלו לשלב השני   להורות לנאמן לנהל משא . 10

עם המציע אשר הצעת ההסדר מטעמו , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, ומתן

- 8קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות ההסדר המפורטות בסעיפים 

 50%ככל ואף אחת מבין הצעות ההסדר לא תקבל מעל . שלהלן (כולל)11

, ( לעיל6ובכפוף לתוצאות ההצבעה על ההחלטה בסעיף )מהקולות כאמור 

תועלינה להצבעה נוספת של המחזיקים שתי ההצעות אשר זכו לתמיכה  

בכוונת הנאמן לקצר מועדים לכינוס אסיפת הצבעה . הגבוהה ביותר בלבד

כך שהיא תתבצע בתוך שני ימי עסקים בלבד לאחר זימון , נוספת כאמור

שיתבצע בסמוך לאחר פרסום תוצאות ההצבעה באסיפה )אסיפת ההצבעה 

כ "ב, בסיוע הנציגות, להורות לנאמן לנהל משא ומתן: נוסח ההחלטה.   (זו

הצעה מטעמה של חברה שבמועד : משמעו" הסדר גד זאבי"על  , והיועצים

הביצוע של ההסדר תהיה בבעלות מלאה של נאמנות שהנהנים בה הם בני 

אשר פורסמה על ידי החברה בדיווחים , משפחתו הקרובה של מר גד זאבי

: אסמכתאות) 22.8.2019 ומיום 21.8.2019מיום , 14.8.2019מיידים מיום  

2019-01-084466 ,2019-01-072261 ,2019-01-072597 ,2019-01-

או כל נוסח מעודכן אחר של הסדר גד זאבי או הבהרה  (בהתאמה- 072696

נגדללא המלצהאשר י, לו

טרם 

ננעלה 

√לארוב רגילהאסיפה
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ח "אג

נדחית

בחירה בין הצעות הסדר שעלו לשלב השני   להורות לנאמן לנהל משא . 11

עם המציע אשר הצעת ההסדר מטעמו , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, ומתן

- 8קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות ההסדר המפורטות בסעיפים 

 50%ככל ואף אחת מבין הצעות ההסדר לא תקבל מעל . שלהלן (כולל)11

, ( לעיל6ובכפוף לתוצאות ההצבעה על ההחלטה בסעיף )מהקולות כאמור 

תועלינה להצבעה נוספת של המחזיקים שתי ההצעות אשר זכו לתמיכה  

בכוונת הנאמן לקצר מועדים לכינוס אסיפת הצבעה . הגבוהה ביותר בלבד

כך שהיא תתבצע בתוך שני ימי עסקים בלבד לאחר זימון , נוספת כאמור

שיתבצע בסמוך לאחר פרסום תוצאות ההצבעה באסיפה )אסיפת ההצבעה 

כ "ב, בסיוע הנציגות, להורות לנאמן לנהל משא ומתן: נוסח ההחלטה.   (זו

הצעה מטעמה של חברת מבטח : משמעו" הסדר מבטח שמיר"על , והיועצים

אשר פורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי ביום , מ"שמיר אחזקות בע

'''' מס) 21.8.2019ביום , (2019-01-084592: אסמכתא) 14.8.2019

-2019-01: אסמכתא )2.9.2019וביום  (2019-01-072279: אסמכתא

אשר , או כל נוסח מעודכן של הסדר מבטח שמיר או הבהרה לו ( 091759

אופן ההצבעה של מחזיק : יובהר כי.   יפורסם עד למועד נעילת ההצבעות

נגדללא המלצהבעניין זה לא יכבול

טרם 

ננעלה 

√לארוב רגילהאסיפה
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ח "אג

נדחית

יחד עם תוצאות סדרות , אישור לאופן ספירת קולות המחזיקים באסיפה. 1

למרות כל הוראה אחרת בשטר : אגרות החוב האחרות נוסח ההחלטה

שעל 3 ובהחלטה 2להורות לנאמן כי ספירת הקולות בהחלטה , הנאמנות

תתבצע באופן שיספרו כלל קולות מחזיקי אגרות החוב משלושת , סדר היום

ההחלטה תכנס לתוקף אך ורק אם התקבלה ברוב . 1הסדרות במשותף

בכל אחת מאסיפות ההצבעה של שלוש סדרות אגרות החוב  (75%)הדרוש 

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון . ('כח– ' כז- 'כו)

 לזימון 7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה,  לזימון המצורף7שבסעיף 

בעדללא המלצה.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ, המצורף

טרם 

ננעלה 

האסיפה

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61104311.2805/09/19מ"בע

ח "אג

נדחית

בחירה בין שלוש הצעות הסדר שעלו לשלב השני להורות לנאמן לנהל . 2

עם המציע אשר הצעת ההסדר , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, משא ומתן

-2מטעמו קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות ההסדר המפורטות בסעיפים 

 50%ככל ואף אחת מבין הצעות ההסדר לא תקבל מעל . שלהלן (כולל) 4

, ( להלן3ובכפוף לתוצאות ההצבעה על ההחלטה בסעיף )מהקולות כאמור 

תועלינה להצבעה נוספת של המחזיקים שתי ההצעות אשר זכו לתמיכה 

בסיוע , להורות לנאמן לנהל משא ומתן: נוסח ההחלטה. הגבוהה ביותר בלבד

הצעת לפידות : אשר משמעו" הסדר לפידות"על , כ והיועצים"ב, הנציגות

, 14.8.2019אשר פורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי מיום , מ"קפיטל בע

-2019: אסמכתאות) 27.8.2019-  ו21.8.2019, 19.8.2019, 15.8.2019

01-084508 ,2019-01-085450 ,2019-01-086347 ,2019-01-

- 2019-01-088783-  ו0723962019-01-072507,2019-01-086344

אשר , או כל נוסח מעודכן אחר של הסדר לפידות או הבהרה לו (בהתאמה

אופן ההצבעה של מחזיק : יובהר כי. יפורסם עד למועד נעילת ההצבעות

בעניין זה לא יכבול אותו לגבי אופן הצבעתו באסיפת המחזיקים שתכונס על 

כאמור והוא , ככל שתכונס, פי הוראת בית המשפט בקשר עם ההסדר המלא

מבוטלתללא המלצהיהיה רשאי להצביע

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61104311.2805/09/19מ"בע

ח "אג

נדחית

בחירה בין שלוש הצעות הסדר שעלו לשלב השני להורות לנאמן לנהל . 3

עם המציע אשר הצעת ההסדר , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, משא ומתן

-2מטעמו קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות ההסדר המפורטות בסעיפים 

 50%ככל ואף אחת מבין הצעות ההסדר לא תקבל מעל . שלהלן (כולל) 4

, ( להלן3ובכפוף לתוצאות ההצבעה על ההחלטה בסעיף )מהקולות כאמור 

תועלינה להצבעה נוספת של המחזיקים שתי ההצעות אשר זכו לתמיכה 

בסיוע , להורות לנאמן לנהל משא ומתן: נוסח ההחלטה. הגבוהה ביותר בלבד

דמרי בנייה . ח.הצעת י: משמעו" הסדר דמרי"על , כ והיועצים"ב, הנציגות

, 18.8.2019אשר פורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי מיום , מ"ופיתוח בע

, 2019-01-071274: אסמכתאות) 21.8.2019-  ו20.8.209, 19.8.2019

, (בהתאמה- 2019-01-072261, 2019-01-086344, 2019-01-072096

אשר יפורסם עד למועד , או כל נוסח מעודכן של הסדר דמרי או הבהרה לו

אופן ההצבעה של מחזיק בעניין זה לא יכבול : יובהר כי. נעילת ההצבעות

אותו לגבי אופן הצבעתו באסיפת המחזיקים שתכונס על פי הוראת בית 

כאמור והוא יהיה רשאי , ככל שתכונס, המשפט בקשר עם ההסדר המלא

והכל בהתאם לשיקול דעתו , להצביע באופן שונה מהצבעתו באסיפה זו

מבוטלתללא המלצההמוחלט

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61104311.2805/09/19מ"בע

ח "אג

נדחית

בחירה בין שלוש הצעות הסדר שעלו לשלב השני להורות לנאמן לנהל . 4

עם המציע אשר הצעת ההסדר , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, משא ומתן

-2מטעמו קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות ההסדר המפורטות בסעיפים 

 50%ככל ואף אחת מבין הצעות ההסדר לא תקבל מעל . שלהלן (כולל) 4

, ( להלן3ובכפוף לתוצאות ההצבעה על ההחלטה בסעיף )מהקולות כאמור 

תועלינה להצבעה נוספת של המחזיקים שתי ההצעות אשר זכו לתמיכה 

בסיוע , להורות לנאמן לנהל משא ומתן: נוסח ההחלטה. הגבוהה ביותר בלבד

הצעה מטעמה של : משמעו" הסדר גד זאבי"על , כ והיועצים"ב, הנציגות

חברה שבמועד הביצוע של ההסדר תהיה בבעלות מלאה של נאמנות 

אשר פורסמה על , שהנהנים בה הם בני משפחתו הקרובה של מר גד זאבי

 ומיום 21.8.2019מיום , 14.8.2019ידי החברה בדיווחים מיידים מיום 

-2019, 2019-01-072261, 2019-01-084466: אסמכתאות) 22.8.2019

או כל נוסח מעודכן אחר של  (בהתאמה- 2019-01-072696, 01-072597

. אשר יפורסם עד למועד נעילת ההצבעות, הסדר גד זאבי או הבהרה לו

אופן ההצבעה של מחזיק בעניין זה לא יכבול אותו לגבי אופן : יובהר כי

הצבעתו באסיפת המחזיקים שתכונס על פי הוראת בית המשפט בקשר עם 

מבוטלתללא המלצהככל שתכ, ההסדר המלא

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61104311.2805/09/19מ"בע

ח "אג

נדחית

נוסח  (אם ידרש)אישור הנחית הנציגות ביחס לסבב שני של הצבעות . 5

מבלי לגרוע מסמכות הנציגות מכח החלטת האסיפה מיום : ההחלטה

 לאשר את הודעת הנציגות לנאמן כי ככל שלא יזכה מי 2, 18.3.2019

אך הצעת ,  לעיל2-4 בהצבעה על איזה מסעיפים 50%מהמציעים ברוב של 

 מהקולות המשתתפים בהצבעה 40%- מי מהם תזכה לתמיכת למעלה מ

והנציגות לא , אזי תועלה הצעתו זו לאישור בהצבעה נוספת, (ללא נמנעים)

אלא אם מתקיים בהן שיפור של , תאשר העלאת הצעות מתחרות מולה

לפי ,  מיליון ש״ח לעומת ההצעה הגבוהה מבין שתי ההצעות50לפחות 

ההחלטה בסעיף זה כפופה . קביעת היועץ הכלכלי של מחזיקי אגרות החוב

יראו את , ולעניין זה,  לזימון המצורף7להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

מבוטלתללא המלצה.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ,  לזימון המצורף7האמור בסעיף 

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61104311.2805/09/19מ"בע

ח "אג

נדחית

מבלי   (אם ידרש)אישור הנחית הנציגות ביחס לסבב שני של הצבעות . 

לאשר ,   18.3.2019לגרוע מסמכות הנציגות מכח החלטת האסיפה מיום 

 50%את הודעת הנציגות לנאמן כי ככל שלא יזכה מי מהמציעים ברוב של 

- אך הצעת מי מהם תזכה לתמיכת למעלה מ,  לעיל2בהצבעה על סעיף 

אזי תועלה הצעתו זו , (ללא נמנעים) מהקולות המשתתפים בהצבעה 40%

-ככל שיהיו שתי הצעות שזכו לתמיכת למעלה מ. לאישור בהצבעה נוספת

תעלה להצבעה רק ההצעה שקיבלה את מירב ,  מהקולות כאמור40%

אלא אם , והנציגות לא תאשר העלאת הצעות מתחרות מולה, .הקולות

 מיליון ש״ח לעומת ההצעה הגבוהה מבין 50מתקיים בהן שיפור של לפחות 

בכוונת . לפי קביעת היועץ הכלכלי של מחזיקי אגרות החוב, שתי ההצעות

כך שהיא תתבצע , הנאמן לקצר מועדים לכינוס אסיפת הצבעה נוספת כאמור

שיתבצע בסמוך )בתוך שני ימי עסקים בלבד לאחר זימון אסיפת ההצבעה 

ההחלטה בסעיף זה כפופה .  (לאחר פרסום תוצאות ההצבעה באסיפה זו

יראו את , ולעניין זה,  לזימון המצורף7להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

בעדללא המלצה.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ,  לזימון המצורף7האמור בסעיף 

טרם 

ננעלה 

√לארוב רגילהאסיפה

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61104311.2805/09/19מ"בע

ח "אג

נדחית

- הסמכת הנאמן להסכים להליך גישור מול בן משה הרקע להחלטה. . 7

הגישה דור אלון אנרגיה , 10.6.2019ביום .1טענות הדדיות בנוגע לפיקדון  

כתב תביעה כנגד הנאמן למחזיקי אגרות  ("דור אלון: "להלן)מ "לישראל בע

ד רענן "וכנגד עוה ("הנאמן: "להלן) (ח"כ-ז ו"כ, ו"סדרות כ)החוב של החברה 

במסגרתו ביקשה דור אלון מבית המשפט להורות לנאמן , קליר ואלון בנימיני

ד רענן קליר ואלון בנימיני להשיב לה את הפיקדון שהעמידה במסגרת "ולעוה

ישראל קנדה ניהול כבישים "הצעתה לרכישת אחזקות החברה בחברת 

 מיליון 10וחברות נוספות בתחום תשתיות התעבורה בסך של " מ"מהירים בע

פנתה אקסטרה פיתוח ,  30.12.2018ביום  .2. (18533-06-19א "ת)₪ 

 50מ במכתב אל הנאמן בבקשה להשיב לה את הפיקדון בסך של "וייזום בע

, לאחרונה.3. שהעמידה במסגרת הצעתה לרכישת מניות החברה₪ מיליון 

במסגרתן נדונה אפשרות , התקיימו שיחות בין עורכי הדין של הצדדים

לפיה כלל המחלוקות , שכפופה לאישור מחזיקי אגרות החוב, להצעה דיונית

יופנו להליך גישור שינוהל על ידי מי שיבחר , בין הצדדים בנושא הפיקדונות

ככל . בהסכמה בין הנציגות והחברה מצד אחד לדור אלון ובן משה מצד שני

מבוטלתללא המלצהשהליך הגישור יצליח להביא את הצדדים ל

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז
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ח "אג

נדחית

בחירה בין הצעות הסדר שעלו לשלב השני   להורות לנאמן לנהל משא . 

עם המציע אשר הצעת ההסדר מטעמו , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, ומתן

- 8קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות ההסדר המפורטות בסעיפים 

 50%ככל ואף אחת מבין הצעות ההסדר לא תקבל מעל . שלהלן (כולל)11

, ( לעיל6ובכפוף לתוצאות ההצבעה על ההחלטה בסעיף )מהקולות כאמור 

תועלינה להצבעה נוספת של המחזיקים שתי ההצעות אשר זכו לתמיכה  

בכוונת הנאמן לקצר מועדים לכינוס אסיפת הצבעה . הגבוהה ביותר בלבד

כך שהיא תתבצע בתוך שני ימי עסקים בלבד לאחר זימון , נוספת כאמור

שיתבצע בסמוך לאחר פרסום תוצאות ההצבעה באסיפה )אסיפת ההצבעה 

כ "ב, בסיוע הנציגות, להורות לנאמן לנהל משא ומתן: נוסח ההחלטה.   (זו

, מ"הצעת לפידות קפיטל בע: אשר משמעו" הסדר לפידות"על , והיועצים

, 15.8.2019, 14.8.2019אשר פורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי מיום 

, 2019-01-084508: אסמכתאות) 27.8.2019-  ו21.8.2019, 19.8.2019

2019-01-085450 ,2019-01-086347 ,2019-01-0723962019-01-

או כל נוסח  (בהתאמה- 2019-01-088783-  ו072507,2019-01-086344

אשר יפורסם עד למועד נעילת , מעודכן אחר של הסדר לפידות או הבהרה לו

בעדללא המלצהיובה.   ההצבעות

טרם 

ננעלה 

√לארוב רגילהאסיפה

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61104311.2805/09/19מ"בע

ח "אג

נדחית

בחירה בין הצעות הסדר שעלו לשלב השני   להורות לנאמן לנהל משא . . 9

עם המציע אשר הצעת ההסדר מטעמו , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, ומתן

- 8קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות ההסדר המפורטות בסעיפים 

 50%ככל ואף אחת מבין הצעות ההסדר לא תקבל מעל . שלהלן (כולל)11

, ( לעיל6ובכפוף לתוצאות ההצבעה על ההחלטה בסעיף )מהקולות כאמור 

תועלינה להצבעה נוספת של המחזיקים שתי ההצעות אשר זכו לתמיכה  

בכוונת הנאמן לקצר מועדים לכינוס אסיפת הצבעה . הגבוהה ביותר בלבד

כך שהיא תתבצע בתוך שני ימי עסקים בלבד לאחר זימון , נוספת כאמור

שיתבצע בסמוך לאחר פרסום תוצאות ההצבעה באסיפה )אסיפת ההצבעה 

כ "ב, בסיוע הנציגות, להורות לנאמן לנהל משא ומתן: נוסח ההחלטה.   (זו

, מ"דמרי בנייה ופיתוח בע. ח.הצעת י: משמעו" הסדר דמרי"על , והיועצים

, 19.8.2019, 18.8.2019אשר פורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי מיום 

-2019-01, 2019-01-071274: אסמכתאות) 21.8.2019-  ו20.8.209

או כל נוסח , (בהתאמה- 2019-01-072261, 2019-01-086344, 072096

אשר יפורסם עד למועד נעילת , מעודכן של הסדר דמרי או הבהרה לו

אופן ההצבעה של מחזיק בעניין זה לא יכבול אותו : יובהר כי.   ההצבעות

נגדללא המלצהלגבי א

טרם 

ננעלה 

√לארוב רגילהאסיפה



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61104311.2805/09/19מ"בע

ח "אג

נדחית

בחירה בין הצעות הסדר שעלו לשלב השני   להורות לנאמן לנהל משא . 

עם המציע אשר הצעת ההסדר מטעמו , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, ומתן

- 8קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות ההסדר המפורטות בסעיפים 

 50%ככל ואף אחת מבין הצעות ההסדר לא תקבל מעל . שלהלן (כולל)11

, ( לעיל6ובכפוף לתוצאות ההצבעה על ההחלטה בסעיף )מהקולות כאמור 

תועלינה להצבעה נוספת של המחזיקים שתי ההצעות אשר זכו לתמיכה  

בכוונת הנאמן לקצר מועדים לכינוס אסיפת הצבעה . הגבוהה ביותר בלבד

כך שהיא תתבצע בתוך שני ימי עסקים בלבד לאחר זימון , נוספת כאמור

שיתבצע בסמוך לאחר פרסום תוצאות ההצבעה באסיפה )אסיפת ההצבעה 

כ "ב, בסיוע הנציגות, להורות לנאמן לנהל משא ומתן: נוסח ההחלטה.   (זו

הצעה מטעמה של חברה שבמועד : משמעו" הסדר גד זאבי"על  , והיועצים

הביצוע של ההסדר תהיה בבעלות מלאה של נאמנות שהנהנים בה הם בני 

אשר פורסמה על ידי החברה בדיווחים , משפחתו הקרובה של מר גד זאבי

: אסמכתאות) 22.8.2019 ומיום 21.8.2019מיום , 14.8.2019מיידים מיום  

2019-01-084466 ,2019-01-072261 ,2019-01-072597 ,2019-01-

או כל נוסח מעודכן אחר של הסדר גד זאבי או הבהרה  (בהתאמה- 072696

נגדללא המלצהאשר יפו, לו

טרם 

ננעלה 

√לארוב רגילהאסיפה

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61104311.2805/09/19מ"בע

ח "אג

נדחית

בחירה בין הצעות הסדר שעלו לשלב השני   להורות לנאמן לנהל משא . 

עם המציע אשר הצעת ההסדר מטעמו , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, ומתן

- 8קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות ההסדר המפורטות בסעיפים 

 50%ככל ואף אחת מבין הצעות ההסדר לא תקבל מעל . שלהלן (כולל)11

, ( לעיל6ובכפוף לתוצאות ההצבעה על ההחלטה בסעיף )מהקולות כאמור 

תועלינה להצבעה נוספת של המחזיקים שתי ההצעות אשר זכו לתמיכה  

בכוונת הנאמן לקצר מועדים לכינוס אסיפת הצבעה . הגבוהה ביותר בלבד

כך שהיא תתבצע בתוך שני ימי עסקים בלבד לאחר זימון , נוספת כאמור

שיתבצע בסמוך לאחר פרסום תוצאות ההצבעה באסיפה )אסיפת ההצבעה 

כ "ב, בסיוע הנציגות, להורות לנאמן לנהל משא ומתן: נוסח ההחלטה.   (זו

הצעה מטעמה של חברת מבטח : משמעו" הסדר מבטח שמיר"על , והיועצים

אשר פורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי ביום , מ"שמיר אחזקות בע

'' מס) 21.8.2019ביום , (2019-01-084592: אסמכתא) 14.8.2019

-2019-01: אסמכתא )2.9.2019וביום  (2019-01-072279: אסמכתא

אשר , או כל נוסח מעודכן של הסדר מבטח שמיר או הבהרה לו ( 091759

אופן ההצבעה של מחזיק : יובהר כי.   יפורסם עד למועד נעילת ההצבעות

נגדללא המלצהבעניין זה לא יכבול או

טרם 

ננעלה 

√לארוב רגילהאסיפה

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61104800.0005/09/19מ"בע

ח "אג

נדחית

יחד עם תוצאות סדרות , אישור לאופן ספירת קולות המחזיקים באסיפה. 1

למרות כל הוראה אחרת בשטר : אגרות החוב האחרות נוסח ההחלטה

שעל 3 ובהחלטה 2להורות לנאמן כי ספירת הקולות בהחלטה , הנאמנות

תתבצע באופן שיספרו כלל קולות מחזיקי אגרות החוב משלושת , סדר היום

ההחלטה תכנס לתוקף אך ורק אם התקבלה ברוב . 1הסדרות במשותף

בכל אחת מאסיפות ההצבעה של שלוש סדרות אגרות החוב  (75%)הדרוש 

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון . ('כח– ' כז- 'כו)

 לזימון 7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה,  לזימון המצורף7שבסעיף 

בעדללא המלצה.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ, המצורף

טרם 

ננעלה 

האסיפה

רוב 

√לאמיוחד



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61104800.0005/09/19מ"בע

ח "אג

נדחית

בחירה בין שלוש הצעות הסדר שעלו לשלב השני להורות לנאמן לנהל . 2

עם המציע אשר הצעת ההסדר , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, משא ומתן

-2מטעמו קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות ההסדר המפורטות בסעיפים 

 50%ככל ואף אחת מבין הצעות ההסדר לא תקבל מעל . שלהלן (כולל) 4

, ( להלן3ובכפוף לתוצאות ההצבעה על ההחלטה בסעיף )מהקולות כאמור 

תועלינה להצבעה נוספת של המחזיקים שתי ההצעות אשר זכו לתמיכה 

בסיוע , להורות לנאמן לנהל משא ומתן: נוסח ההחלטה. הגבוהה ביותר בלבד

הצעת לפידות : אשר משמעו" הסדר לפידות"על , כ והיועצים"ב, הנציגות

, 14.8.2019אשר פורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי מיום , מ"קפיטל בע

-2019: אסמכתאות) 27.8.2019-  ו21.8.2019, 19.8.2019, 15.8.2019

01-084508 ,2019-01-085450 ,2019-01-086347 ,2019-01-

- 2019-01-088783-  ו0723962019-01-072507,2019-01-086344

אשר , או כל נוסח מעודכן אחר של הסדר לפידות או הבהרה לו (בהתאמה

אופן ההצבעה של מחזיק : יובהר כי. יפורסם עד למועד נעילת ההצבעות

בעניין זה לא יכבול אותו לגבי אופן הצבעתו באסיפת המחזיקים שתכונס על 

כאמור והוא , ככל שתכונס, פי הוראת בית המשפט בקשר עם ההסדר המלא

מבוטלתללא המלצהיהיה רשאי להצביע

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61104800.0005/09/19מ"בע

ח "אג

נדחית

בחירה בין שלוש הצעות הסדר שעלו לשלב השני להורות לנאמן לנהל . 3

עם המציע אשר הצעת ההסדר , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, משא ומתן

-2מטעמו קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות ההסדר המפורטות בסעיפים 

 50%ככל ואף אחת מבין הצעות ההסדר לא תקבל מעל . שלהלן (כולל) 4

, ( להלן3ובכפוף לתוצאות ההצבעה על ההחלטה בסעיף )מהקולות כאמור 

תועלינה להצבעה נוספת של המחזיקים שתי ההצעות אשר זכו לתמיכה 

בסיוע , להורות לנאמן לנהל משא ומתן: נוסח ההחלטה. הגבוהה ביותר בלבד

דמרי בנייה . ח.הצעת י: משמעו" הסדר דמרי"על , כ והיועצים"ב, הנציגות

, 18.8.2019אשר פורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי מיום , מ"ופיתוח בע

, 2019-01-071274: אסמכתאות) 21.8.2019-  ו20.8.209, 19.8.2019

, (בהתאמה- 2019-01-072261, 2019-01-086344, 2019-01-072096

אשר יפורסם עד למועד , או כל נוסח מעודכן של הסדר דמרי או הבהרה לו

אופן ההצבעה של מחזיק בעניין זה לא יכבול : יובהר כי. נעילת ההצבעות

אותו לגבי אופן הצבעתו באסיפת המחזיקים שתכונס על פי הוראת בית 

כאמור והוא יהיה רשאי , ככל שתכונס, המשפט בקשר עם ההסדר המלא

והכל בהתאם לשיקול דעתו , להצביע באופן שונה מהצבעתו באסיפה זו

מבוטלתללא המלצההמוחלט

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61104800.0005/09/19מ"בע

ח "אג

נדחית

בחירה בין שלוש הצעות הסדר שעלו לשלב השני להורות לנאמן לנהל . 4

עם המציע אשר הצעת ההסדר , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, משא ומתן

-2מטעמו קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות ההסדר המפורטות בסעיפים 

 50%ככל ואף אחת מבין הצעות ההסדר לא תקבל מעל . שלהלן (כולל) 4

, ( להלן3ובכפוף לתוצאות ההצבעה על ההחלטה בסעיף )מהקולות כאמור 

תועלינה להצבעה נוספת של המחזיקים שתי ההצעות אשר זכו לתמיכה 

בסיוע , להורות לנאמן לנהל משא ומתן: נוסח ההחלטה. הגבוהה ביותר בלבד

הצעה מטעמה של : משמעו" הסדר גד זאבי"על , כ והיועצים"ב, הנציגות

חברה שבמועד הביצוע של ההסדר תהיה בבעלות מלאה של נאמנות 

אשר פורסמה על , שהנהנים בה הם בני משפחתו הקרובה של מר גד זאבי

 ומיום 21.8.2019מיום , 14.8.2019ידי החברה בדיווחים מיידים מיום 

-2019, 2019-01-072261, 2019-01-084466: אסמכתאות) 22.8.2019

או כל נוסח מעודכן אחר של  (בהתאמה- 2019-01-072696, 01-072597

. אשר יפורסם עד למועד נעילת ההצבעות, הסדר גד זאבי או הבהרה לו

אופן ההצבעה של מחזיק בעניין זה לא יכבול אותו לגבי אופן : יובהר כי

הצבעתו באסיפת המחזיקים שתכונס על פי הוראת בית המשפט בקשר עם 

מבוטלתללא המלצהככל שתכ, ההסדר המלא

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

18:00 61104800.0005/09/19מ"בע

ח "אג

נדחית

נוסח  (אם ידרש)אישור הנחית הנציגות ביחס לסבב שני של הצבעות . 5

מבלי לגרוע מסמכות הנציגות מכח החלטת האסיפה מיום : ההחלטה

 לאשר את הודעת הנציגות לנאמן כי ככל שלא יזכה מי 2, 18.3.2019

אך הצעת ,  לעיל2-4 בהצבעה על איזה מסעיפים 50%מהמציעים ברוב של 

 מהקולות המשתתפים בהצבעה 40%- מי מהם תזכה לתמיכת למעלה מ

והנציגות לא , אזי תועלה הצעתו זו לאישור בהצבעה נוספת, (ללא נמנעים)

אלא אם מתקיים בהן שיפור של , תאשר העלאת הצעות מתחרות מולה

לפי ,  מיליון ש״ח לעומת ההצעה הגבוהה מבין שתי ההצעות50לפחות 

ההחלטה בסעיף זה כפופה . קביעת היועץ הכלכלי של מחזיקי אגרות החוב

יראו את , ולעניין זה,  לזימון המצורף7להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

מבוטלתללא המלצה.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ,  לזימון המצורף7האמור בסעיף 

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום



תאריך האסיפהאחזקה %מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 

המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה

הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 
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נוסח   (אם ידרש)אישור הנחית הנציגות ביחס לסבב שני של הצבעות . 

מבלי לגרוע מסמכות הנציגות מכח החלטת האסיפה מיום : ההחלטה

לאשר את הודעת הנציגות לנאמן כי ככל שלא יזכה מי ,   18.3.2019

אך הצעת מי מהם ,  לעיל2 בהצבעה על סעיף 50%מהמציעים ברוב של 

ללא ) מהקולות המשתתפים בהצבעה 40%- תזכה לתמיכת למעלה מ

ככל שיהיו שתי . אזי תועלה הצעתו זו לאישור בהצבעה נוספת, (נמנעים

תעלה להצבעה רק ,  מהקולות כאמור40%-הצעות שזכו לתמיכת למעלה מ

והנציגות לא תאשר העלאת הצעות , .ההצעה שקיבלה את מירב הקולות

 מיליון ש״ח 50אלא אם מתקיים בהן שיפור של לפחות , מתחרות מולה

לפי קביעת היועץ הכלכלי של , לעומת ההצעה הגבוהה מבין שתי ההצעות

בכוונת הנאמן לקצר מועדים לכינוס אסיפת הצבעה . מחזיקי אגרות החוב

כך שהיא תתבצע בתוך שני ימי עסקים בלבד לאחר זימון , נוספת כאמור

שיתבצע בסמוך לאחר פרסום תוצאות ההצבעה באסיפה )אסיפת ההצבעה 

 7ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף . (זו

כחלק ,  לזימון המצורף7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה, לזימון המצורף

בעדללא המלצה.ל"בלתי נפרד מההחלטה הנ

טרם 

ננעלה 

√לארוב רגילהאסיפה
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- הסמכת הנאמן להסכים להליך גישור מול בן משה הרקע להחלטה. . 7

הגישה דור אלון אנרגיה , 10.6.2019ביום 1טענות הדדיות בנוגע לפיקדון  

כתב תביעה כנגד הנאמן למחזיקי אגרות  ("דור אלון: "להלן)מ "לישראל בע

ד רענן "וכנגד עוה ("הנאמן: "להלן) (ח"כ-ז ו"כ, ו"סדרות כ)החוב של החברה 

במסגרתו ביקשה דור אלון מבית המשפט להורות לנאמן , קליר ואלון בנימיני

ד רענן קליר ואלון בנימיני להשיב לה את הפיקדון שהעמידה במסגרת "ולעוה

ישראל קנדה ניהול כבישים "הצעתה לרכישת אחזקות החברה בחברת 

 מיליון 10וחברות נוספות בתחום תשתיות התעבורה בסך של " מ"מהירים בע

פנתה אקסטרה פיתוח ,  30.12.2018ביום  .2. (18533-06-19א "ת)₪ 

 50מ במכתב אל הנאמן בבקשה להשיב לה את הפיקדון בסך של "וייזום בע

, לאחרונה.3. שהעמידה במסגרת הצעתה לרכישת מניות החברה₪ מיליון 

במסגרתן נדונה אפשרות , התקיימו שיחות בין עורכי הדין של הצדדים

לפיה כלל המחלוקות , שכפופה לאישור מחזיקי אגרות החוב, להצעה דיונית

יופנו להליך גישור שינוהל על ידי מי שיבחר , בין הצדדים בנושא הפיקדונות

ככל . בהסכמה בין הנציגות והחברה מצד אחד לדור אלון ובן משה מצד שני

מבוטלתללא המלצהשהליך הגישור יצליח להביא את הצדדים לה

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום
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עם המציע , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, להורות לנאמן לנהל משא ומתן. 8

אשר הצעת ההסדר מטעמו קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות ההסדר 

ככל ואף אחת מבין הצעות ההסדר . שלהלן (כולל)11- 8המפורטות בסעיפים 

ובכפוף לתוצאות ההצבעה על ) מהקולות כאמור 50%לא תקבל מעל 

תועלינה להצבעה נוספת של המחזיקים שתי , ( לעיל6ההחלטה בסעיף 

בכוונת הנאמן לקצר . ההצעות אשר זכו לתמיכה  הגבוהה ביותר בלבד

כך שהיא תתבצע בתוך שני , מועדים לכינוס אסיפת הצבעה נוספת כאמור

שיתבצע בסמוך לאחר פרסום )ימי עסקים בלבד לאחר זימון אסיפת ההצבעה 

להורות לנאמן לנהל משא : נוסח ההחלטה.   (תוצאות ההצבעה באסיפה זו

הצעת : אשר משמעו" הסדר לפידות"על , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, ומתן

אשר פורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי מיום , מ"לפידות קפיטל בע

 27.8.2019-  ו21.8.2019, 19.8.2019, 15.8.2019, 14.8.2019

, 2019-01-086347, 2019-01-085450, 2019-01-084508: אסמכתאות)

-2019-01-  ו2019-01-0723962019-01-072507,2019-01-086344

או כל נוסח מעודכן אחר של הסדר לפידות או הבהרה  (בהתאמה- 088783

אופן ההצבעה של : יובהר כי.   אשר יפורסם עד למועד נעילת ההצבעות, לו

בעדללא המלצהמחזיק בעניין זה
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עם המציע , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, להורות לנאמן לנהל משא ומתן. 9

אשר הצעת ההסדר מטעמו קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות ההסדר 

ככל ואף אחת מבין הצעות ההסדר . שלהלן (כולל)11- 8המפורטות בסעיפים 

ובכפוף לתוצאות ההצבעה על ) מהקולות כאמור 50%לא תקבל מעל 

תועלינה להצבעה נוספת של המחזיקים שתי , ( לעיל6ההחלטה בסעיף 

בכוונת הנאמן לקצר . ההצעות אשר זכו לתמיכה  הגבוהה ביותר בלבד

כך שהיא תתבצע בתוך שני , מועדים לכינוס אסיפת הצבעה נוספת כאמור

שיתבצע בסמוך לאחר פרסום )ימי עסקים בלבד לאחר זימון אסיפת ההצבעה 

להורות לנאמן לנהל משא : נוסח ההחלטה.   (תוצאות ההצבעה באסיפה זו

. ח.הצעת י: משמעו" הסדר דמרי"על , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, ומתן

אשר פורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי מיום , מ"דמרי בנייה ופיתוח בע

-2019-01: אסמכתאות) 21.8.2019-  ו20.8.209, 19.8.2019, 18.8.2019

071274 ,2019-01-072096 ,2019-01-086344 ,2019-01-072261 -

אשר יפורסם , או כל נוסח מעודכן של הסדר דמרי או הבהרה לו, (בהתאמה

אופן ההצבעה של מחזיק בעניין זה : יובהר כי.   עד למועד נעילת ההצבעות

נגדללא המלצהלא יכבול אותו לגבי אופן הצבעתו באסיפת המחזיקים שתכונס על פי

טרם 

ננעלה 

√לארוב רגילהאסיפה
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עם , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, להורות לנאמן לנהל משא ומתן. 10

המציע אשר הצעת ההסדר מטעמו קיבלה את מירב הקולות מבין הצעות 

ככל ואף אחת מבין הצעות . שלהלן (כולל)11- 8ההסדר המפורטות בסעיפים 

ובכפוף לתוצאות ההצבעה על ) מהקולות כאמור 50%ההסדר לא תקבל מעל 

תועלינה להצבעה נוספת של המחזיקים שתי , ( לעיל6ההחלטה בסעיף 

בכוונת הנאמן לקצר . ההצעות אשר זכו לתמיכה  הגבוהה ביותר בלבד

כך שהיא תתבצע בתוך שני , מועדים לכינוס אסיפת הצבעה נוספת כאמור

שיתבצע בסמוך לאחר פרסום )ימי עסקים בלבד לאחר זימון אסיפת ההצבעה 

להורות לנאמן לנהל משא : נוסח ההחלטה.   (תוצאות ההצבעה באסיפה זו

הצעה : משמעו" הסדר מבטח שמיר"על , כ והיועצים"ב, בסיוע הנציגות, ומתן

אשר פורסמה על ידי , מ"מטעמה של חברת מבטח שמיר אחזקות בע

ביום , (2019-01-084592: אסמכתא) 14.8.2019החברה בדיווח מיידי ביום 

 2.9.2019וביום  (2019-01-072279: אסמכתא'' מס) 21.8.2019

או כל נוסח מעודכן של הסדר מבטח שמיר  ( 2019-01-091759: אסמכתא)

אופן : יובהר כי.   אשר יפורסם עד למועד נעילת ההצבעות, או הבהרה לו

ההצבעה של מחזיק בעניין זה לא יכבול אותו לגבי אופן הצבעתו באסיפת 

נגדללא המלצההמחזיקים

טרם 

ננעלה 

√לאהאסיפה


