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מנורה ביטוח

שטראוס 

√לאר.לדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 1ח"אג10:30 74603896.1001/08/19מ"גרופ בע

מנורה ביטוח

שטראוס 

ח"אג10:30 74603896.1001/08/19מ"גרופ בע

הרוב הדרוש לאישור ההחלטה )החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 2

√לארוב רגילעברבעדבעד(למעט הנמנעים, הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה

מנורה ביטוח

 1ריט 

עברבעדבעדהארכת כהונתו של מר אורי ברגמן כדירקטור חיצוני בחברה. 1מיוחדת15:00 10989201.1301/08/19מ"בע

רוב 

√לא99.77מיוחד

מנורה ביטוח

 1ריט 

√לארוב רגילעברבעדבעדגביש כדירקטור בחברה (קותי)מינוי מר יקותיאל . 2מיוחדת15:00 10989201.1301/08/19מ"בע

מנורה ביטוח

פז חברת 

הנפט 

מיוחדת15:00 11000070.6401/08/19מ"בע

אשר עיקרם עדכון המנגנון למינוי , לאשר תיקונים בתקנון החברה. 1

תקנון החברה המוצע . בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)דירקטורים 

√לארוב רגילעברבעדבעד.לדוח זימון האסיפה' מצורף כנספח א

מנורה ביטוח

פז חברת 

הנפט 

מיוחדת15:00 11000070.6401/08/19מ"בע

ר "בגין כהונתו כיו, לאשר תנאי כהונה והעסקה למר אברהם ביגר. 2

√לארוב רגילעברבעדבעד(2019 במרץ 20יום )החל מיום מינויו לתפקיד , דריקטוריון החברה

מנורה ביטוח

יר -אול

הולדינגס 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. 1ח"אג15:00 11412740.0101/08/19לימיטד

מנורה ביטוח

יר -אול

הולדינגס 

ח"אג15:00 11412740.0101/08/19לימיטד

מוצע לאשר את כהונת : אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה. 2

של  (סדרה ד)הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב 

רוב רגיל של סך הקולות של : הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה. החברה

המדדים לקביעת קיומו של עניין . מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה

√לארוב רגילעברבעדבעד.לכתב ההצבעה' כמפורט בנספח א: מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו

מנורה ביטוח

אלבר 

שירותי 

מימונית 

√לאדיוןדיוןדיוןדיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות. 1ח"אג10:00 11398231.5604/08/19מ"בע

מנורה ביטוח

אלבר 

שירותי 

מימונית 

ח"אג10:00 11398231.5604/08/19מ"בע

הרוב הדרוש לאישור ההחלטה )החלטה רגילה - אישרור כהונת הנאמן . 2

√לארוב רגילעברבעדבעד(למעט הנמנעים, הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה

מנורה ביטוח

חברת 

הכשרת 

הישוב 

בישראל 

14:00 6120101.0204/08/19מ"בע

מיוחדת 

נדחית

אישור התקשרות החברה בעסקה עם בעל השליטה בחברה במסגרתה . 1

תבוטלנה הזכויות העודפות הצמודות למניות היסוד של החברה בתמורה 

לשבעה עשר מיליון כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות רגילות של 

עברבעדבעדהחברה והכל בהתאם לתנאים המפורטים בזימון האסיפה

רוב 

√לא99.33מיוחד

מנורה ביטוח

חברת 

הכשרת 

הישוב 

בישראל 

14:00 6120101.0204/08/19מ"בע

מיוחדת 

עברבעדבעדוהגדלת הונה הרשום, תיקון תזכיר והחלפת תקנון החברה. 2נדחית

רוב 

√לא99.31מיוחד

10082019 עד תאריך 01082019השתתפות מנורה ביטוח באסיפות כלליות מתאריך 
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מנורה ביטוח

אאורה 

השקעות 

שנתית15:00 3730191.9705/08/19מ"בע

דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה . 1

√לאר.לדיוןדיוןדיון לדוח זימון האסיפה1.1כמפורט בסעיף , 2018 בדצמבר 31ביום 

מנורה ביטוח

אאורה 

השקעות 

שנתית15:00 3730191.9705/08/19מ"בע

 1.2כמפורט בסעיף , 2018דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת . 2

√לאר.לדיוןדיוןדיוןב"לדוח זימון האסיפה המצ

מנורה ביטוח

אאורה 

השקעות 

שנתית15:00 3730191.9705/08/19מ"בע

ח המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון "מינוי מחדש של משרד רוה. 3

√לארוב רגילעברבעדבעדב" לדוח זימון האסיפה המצ1.3כמפורט בסעיף , החברה לקבוע את שכרו

מנורה ביטוח

אאורה 

השקעות 

שנתית15:00 3730191.9705/08/19מ"בע

כדירקטור בחברה  (ר הדירקטוריון"יו)מינויו מחדש של מר גדי קורן . 4

, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברנגדבעדב" לדוח זימון האסיפה המצ1.4כמפורט בסעיף 

מנורה ביטוח

אאורה 

השקעות 

שנתית15:00 3730191.9705/08/19מ"בע

כדירקטור  (תלוי-דירקטור בלתי)מינויו מחדש של מר משה שמעוני . 5

בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של 

√לארוב רגילעברבעדבעדב" לדוח זימון האסיפה המצ1.4כמפורט בסעיף , החברה

מנורה ביטוח

אאורה 

השקעות 

שנתית15:00 3730191.9705/08/19מ"בע

מינויו מחדש של מר אברהם אורטל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 6

 1.4כמפורט בסעיף , נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

√לארוב רגילעברבעדבעדב"לדוח זימון האסיפה המצ

מנורה ביטוח

אאורה 

השקעות 

√לארוב רגילעברבעדבעדר הדירקטוריון"יו, אישור תנאי הכהונה של מר גדי קורן. 7שנתית15:00 3730191.9705/08/19מ"בע

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

נכסים 

ח"אג15:30 11422311.4405/08/19מ"בע

שהונפקו על ידי  ('סדרה ח)דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב . 1

√לאר.לדיוןדיוןדיון.החברה

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

נכסים 

ח"אג15:30 11422311.4405/08/19מ"בע

כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת , לאשר את מינויו של הנאמן המכהן. 2

בעדבעד.תקופת הנאמנות

טרם 

ננעלה 

√לארוב רגילהאסיפה

מנורה ביטוח

אפריקה 

ישראל 

נכסים 

ח"אג15:30 11422311.4405/08/19מ"בע

או מחזיקי אגרות /י הנאמן ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע- כללי. 3

√לאר.לדיוןדיוןדיון.החוב

עברבעדבעדמינויו של מר אבי בן חמו כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה. 1מיוחדת14:00 11578330.9906/08/19פרשמרקטמנורה ביטוח

רוב 

√לא99.82מיוחד

מיוחדת14:00 11578330.9906/08/19פרשמרקטמנורה ביטוח

ח רחלי הירש כדורי כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון "מינויה של רו. 2

בעדבעדהחברה

עבר 

רוב )

מיוחד 

ללא 

(פירוט

רוב 

√לא100מיוחד

√לארוב רגילעברבעדבעדמשה פפא כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה' מינויו של פרופ. 3מיוחדת14:00 11578330.9906/08/19פרשמרקטמנורה ביטוח
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מנורה ביטוח

-דלתא

גליל 

תעשיות 

ח"אג15:00 62701930.8306/08/19מ"בע

שהונפקו על ידי  ('סדרה ו)דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב . 1

√לאר.לדיוןדיוןדיון.החברה

מנורה ביטוח

-דלתא

גליל 

תעשיות 

ח"אג15:00 62701930.8306/08/19מ"בע

כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת , לאשר את מינויו של הנאמן המכהן. 2

בעדבעד.תקופת הנאמנות

טרם 

ננעלה 

√לארוב רגילהאסיפה

מנורה ביטוח

-דלתא

גליל 

תעשיות 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.או מחזיקי אגרות החוב/י הנאמן ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע. 3ח"אג15:00 62701930.8306/08/19מ"בע

מנורה ביטוח

הפניקס 

אחזקות 

16:00 7670120.7206/08/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

 31הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2018בדצמבר 

מנורה ביטוח

הפניקס 

אחזקות 

16:00 7670120.7206/08/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

כרואי , רואי חשבון, אישור מינוים מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר. 2

החשבון המבקרים של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של 

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

מנורה ביטוח

הפניקס 

אחזקות 

16:00 7670120.7206/08/19מ"בע

שנתית 

ומיוחדת

אישור מינוי מר אורי רוזנברג כדירקטור בחברה החל ממועד כינוס אסיפה . 3

שתתקיים לאחר מועד , זו ועד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה

√לארוב רגילעברבעדבעד.כמפורט בדוח זימון האסיפה, המינוי

מנורה ביטוח

הפניקס 

אחזקות 

16:00 7670120.7206/08/19מ"בע

שנתית 

עברבעדבעד.אישור עדכון מדיניות התגמול הנוכחית של החברה. 4ומיוחדת

רוב 

√לא98.32מיוחד

מנורה ביטוח

הפניקס 

אחזקות 

16:00 7670120.7206/08/19מ"בע

שנתית 

עברבעדבעדל החברה"אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ. 5ומיוחדת

רוב 

√לא96.17מיוחד

מנורה ביטוח

הפניקס 

אחזקות 

16:00 7670120.7206/08/19מ"בע

שנתית 

עברבעדבעדתיקון תנאי כהונתו והעסקתו של מר רועי יקיר. 6ומיוחדת

רוב 

√לא94.3מיוחד
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מנורה ביטוח

חברת 

השקעות 

דיסקונט 

18:00 63902071.1706/08/19מ"בע

ח ללא "אג

התכנסות

 מסדרת אגרות החוב שבמחזור להורות 5%המחזיק מעל , לבקשת מחזיק. 1

לנאמן למנות עורך דין לשם לנקיטת פעולות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות 

להורות לנאמן למנות עורך דין לסייע במסגרת הליכים : החוב נוסח ההחלטה

לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב , ככול שינקטו, משפטיים שינקטו

בקשר עם עסקאות בעלי עניין שעשויות לפגוע ביכולתה , אך לא רק, לרבות

כחלק בלתי . של החברה לעמוד בכל התחייבויותיה בהתאם לשטר הנאמנות

 לא יוארך תוקפו של 6.8.2019לאשר כי ככל שעד ליום , נפרד מהחלטה זו

אזי , (על כל סעיפיו) שנים 3כתב ההתחייבות מטעם החברה לתקופה של 

ככל שההחלטה בסעיף זה תתקבל ברוב . ההחלטה בסעיף זה תיכנס לתקפה

יפרסם הנאמן כתב הצבעה נוסף לבחירת זהות עורך , הדרוש ותכנס לתוקף

 7ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף . הדין

כחלק בלתי נפרד ,  להלן7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה, לזימון המצורף

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.ל"מההחלטה הנ

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

בוטלה11:00 61103651.3307/08/19מ"בע

דיון בנוגע למסמך העקרונות לתכנית הסדר חוב עם החברה ועם מחזיקי . 1

שהוגש מטעמה של חברת מבטח , של החברה ('כח- 'סדרות כו)אגרות החוב 

 31.7.2019כפי שפורסם בדיווח החברה מיום , מ"שמיר אחזקות בע

√לאר.לדיוןדיוןדיון.(2019-01-079783: אסמכתא)

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

בוטלה11:00 61103651.3307/08/19מ"בע

י מחזיקי אגרות "או ע/י הנאמן ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע. 2

√לאר.לדיוןדיוןדיון.החוב

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

בוטלה11:00 61103651.3307/08/19מ"בע

דיון בנוגע למסמך העקרונות לתכנית הסדר חוב עם החברה ועם מחזיקי . 

מטעמה של חברה שבמועד , של החברה (''כח– '' סדרות כו)אגרות החוב 

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

כפי שפורסם בדיווחי החברה מיום , משפחתו הקרובה של מר גד זאבי

או כל , (081337-01-2019-  ו080935-01-2019: אסמכתאות)20198.5.

√לאר.לדיוןדיוןדיון.ל שיפורסם עד למועד האסיפה"עדכון להצעה הנ

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

בוטלה11:00 61104311.2707/08/19מ"בע

דיון בנוגע למסמך העקרונות לתכנית הסדר חוב עם החברה ועם מחזיקי . 1

שהוגש מטעמה של חברת מבטח , של החברה ('כח- 'סדרות כו)אגרות החוב 

 31.7.2019כפי שפורסם בדיווח החברה מיום , מ"שמיר אחזקות בע

√לאר.לדיוןדיוןדיון.(2019-01-079783: אסמכתא)

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

בוטלה11:00 61104311.2707/08/19מ"בע

י מחזיקי אגרות "או ע/י הנאמן ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע. 2

√לאר.לדיוןדיוןדיון.החוב

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

בוטלה11:00 61104311.2707/08/19מ"בע

דיון בנוגע למסמך העקרונות לתכנית הסדר חוב עם החברה ועם מחזיקי . 

מטעמה של חברה שבמועד , של החברה (''כח– '' סדרות כו)אגרות החוב 

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

כפי שפורסם בדיווחי החברה מיום , משפחתו הקרובה של מר גד זאבי

או כל , (081337-01-2019-  ו080935-01-2019: אסמכתאות)20198.5.

√לאר.לדיוןדיוןדיון.ל שיפורסם עד למועד האסיפה"עדכון להצעה הנ



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 

בוטלה11:00 61104800.0007/08/19מ"בע

דיון בנוגע למסמך העקרונות לתכנית הסדר חוב עם החברה ועם מחזיקי . 1

שהוגש מטעמה של חברת מבטח , של החברה ('כח- 'סדרות כו)אגרות החוב 

 31.7.2019כפי שפורסם בדיווח החברה מיום , מ"שמיר אחזקות בע

√לאר.לדיוןדיוןדיון.(2019-01-079783: אסמכתא)

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

בוטלה11:00 61104800.0007/08/19מ"בע

י מחזיקי אגרות "או ע/י הנאמן ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע. 2

√לאר.לדיוןדיוןדיון.החוב

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

בוטלה11:00 61104800.0007/08/19מ"בע

דיון בנוגע למסמך העקרונות לתכנית הסדר חוב עם החברה ועם מחזיקי . 

מטעמה של חברה שבמועד , של החברה (''כח– '' סדרות כו)אגרות החוב 

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

כפי שפורסם בדיווחי החברה מיום , משפחתו הקרובה של מר גד זאבי

או כל , (081337-01-2019-  ו080935-01-2019: אסמכתאות)20198.5.

√לאר.לדיוןדיוןדיון.ל שיפורסם עד למועד האסיפה"עדכון להצעה הנ

מנורה ביטוח

חברה 

לנכסים 

ולבנין 

עברבעדבעדל היוצאת של החברה"המנכ, סגי איתן' תנאי סיום העסקתה של גב. 1מיוחדת12:00 6990170.6207/08/19מ"בע

רוב 

√לא77.01מיוחד

מנורה ביטוח

קבוצת 

15:00 10841280.7407/08/19מ"דלק בע

שנתית 

√לאר.לדיוןדיוןדיון31.12.2018דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ליום ומיוחדת

מנורה ביטוח

קבוצת 

15:00 10841280.7407/08/19מ"דלק בע

שנתית 

√לארוב רגילעברבעדבעדמינוי מחדש של רואה חשבון מבקר. 2ומיוחדת

מנורה ביטוח

קבוצת 

15:00 10841280.7407/08/19מ"דלק בע

שנתית 

ומיוחדת

, לאשר את התיקון להוראות פרק השיפוי והביטוח שבתקנון החברה. 3

עברבעדבעדלדוח המיידי על כינוס האסיפה הכללית' כמפורט בנספח ב

רוב 

√לא86.28מיוחד

מנורה ביטוח

קבוצת 

15:00 10841280.7407/08/19מ"דלק בע

שנתית 

ומיוחדת

 בהתאם לנוסח 2019 במאי 1לעדכן את מדיניות התגמול בתוקף מיום . 4

עברבעדבעדלדוח זימון האסיפה הכללית' המצורף כנספח א

רוב 

√לא83.32מיוחד

מנורה ביטוח

קבוצת 

15:00 10841280.7407/08/19מ"דלק בע

שנתית 

ומיוחדת

ל "ח לשכר החודשי של מנכ" אלפי ש22לאשר תוספת שכר בסך של . 5

עברבעדבעד2019 במאי 1החל מיום , מר אסי ברטפלד, החברה

רוב 

√לא86.6מיוחד

מנורה ביטוח

קבוצת 

15:00 10841280.7407/08/19מ"דלק בע

שנתית 

ומיוחדת

, ר הדירקטוריון" ליו2018ח בגין שנת " אלפי ש700לאשר מענק בסך של . 6

מבוטלתמבוטלתמר גבי לסט

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 

13:30 61103651.3308/08/19מ"בע

ח "אג

התייעצות

דיון בנוגע למסמך העקרונות לתכנית 1.1: על סדר היום של האסיפות.1

של  ('כח– ' סדרות כו)הסדר חוב עם החברה ועם מחזיקי אגרות החוב 

כפי , מ"שהוגש מטעמה של חברת מבטח שמיר אחזקות בע, החברה

-2019-01: אסמכתאות) 31.7.2019שפורסם בדיווחי החברה מיום 

דיון 1.2. ל שיפורסם עד למועד האסיפה"או כל עדכון להצעה הנ, (079783

בנוגע למסמך העקרונות לתכנית הסדר חוב עם החברה ועם מחזיקי אגרות 

מטעמה של חברה שבמועד הביצוע של , של החברה ('כח– ' סדרות כו)החוב 

ההסדר תהיה בבעלות מלאה של נאמנות שהנהנים בה הם בני משפחתו 

 5.8.2019כפי שפורסם בדיווחי החברה מיום , הקרובה של מר גד זאבי

-  ו2019-01-081337, 2019-01-080935: אסמכתאות) 7.8.2019ומיום 

ל שיפורסם עד למועד "או כל עדכון להצעה הנ, (2019-01-081958

דיון בנוגע למסמך עקרונות לתכנית הסדר חוב עם החברה ועם 1.3. האסיפה

מטעמה של לפידות , של החברה ('כח– ' סדרות כו)מחזיקי אגרות החוב 

: אסמכתא) 7.8.2019כפי שפורסם בדיווחי החברה מיום , מ"קפיטל בע

ל שיפורסם עד למועד "או כל עדכון להצעה הנ, (2019-01-081961

י מחזיקי "או ע/י הנאמן ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע1.4. האסיפה

√לאר.לדיוןדיוןדיון.אגרות החוב

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

13:30 61104311.2708/08/19מ"בע

ח "אג

התייעצות

דיון בנוגע למסמך העקרונות לתכנית 1.1: על סדר היום של האסיפות.1

של  ('כח– ' סדרות כו)הסדר חוב עם החברה ועם מחזיקי אגרות החוב 

כפי , מ"שהוגש מטעמה של חברת מבטח שמיר אחזקות בע, החברה

-2019-01: אסמכתאות) 31.7.2019שפורסם בדיווחי החברה מיום 

דיון 1.2. ל שיפורסם עד למועד האסיפה"או כל עדכון להצעה הנ, (079783

בנוגע למסמך העקרונות לתכנית הסדר חוב עם החברה ועם מחזיקי אגרות 

מטעמה של חברה שבמועד הביצוע של , של החברה ('כח– ' סדרות כו)החוב 

ההסדר תהיה בבעלות מלאה של נאמנות שהנהנים בה הם בני משפחתו 

 5.8.2019כפי שפורסם בדיווחי החברה מיום , הקרובה של מר גד זאבי

-  ו2019-01-081337, 2019-01-080935: אסמכתאות) 7.8.2019ומיום 

ל שיפורסם עד למועד "או כל עדכון להצעה הנ, (2019-01-081958

דיון בנוגע למסמך עקרונות לתכנית הסדר חוב עם החברה ועם 1.3. האסיפה

מטעמה של לפידות , של החברה ('כח– ' סדרות כו)מחזיקי אגרות החוב 

: אסמכתא) 7.8.2019כפי שפורסם בדיווחי החברה מיום , מ"קפיטל בע

ל שיפורסם עד למועד "או כל עדכון להצעה הנ, (2019-01-081961

י מחזיקי "או ע/י הנאמן ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע1.4. האסיפה

√לאר.לדיוןדיוןדיון.אגרות החוב



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 

13:30 61104800.0008/08/19מ"בע

ח "אג

התייעצות

דיון בנוגע למסמך העקרונות לתכנית 1.1: על סדר היום של האסיפות.1

של  ('כח– ' סדרות כו)הסדר חוב עם החברה ועם מחזיקי אגרות החוב 

כפי , מ"שהוגש מטעמה של חברת מבטח שמיר אחזקות בע, החברה

-2019-01: אסמכתאות) 31.7.2019שפורסם בדיווחי החברה מיום 

דיון 1.2. ל שיפורסם עד למועד האסיפה"או כל עדכון להצעה הנ, (079783

בנוגע למסמך העקרונות לתכנית הסדר חוב עם החברה ועם מחזיקי אגרות 

מטעמה של חברה שבמועד הביצוע של , של החברה ('כח– ' סדרות כו)החוב 

ההסדר תהיה בבעלות מלאה של נאמנות שהנהנים בה הם בני משפחתו 

 5.8.2019כפי שפורסם בדיווחי החברה מיום , הקרובה של מר גד זאבי

-  ו2019-01-081337, 2019-01-080935: אסמכתאות) 7.8.2019ומיום 

ל שיפורסם עד למועד "או כל עדכון להצעה הנ, (2019-01-081958

דיון בנוגע למסמך עקרונות לתכנית הסדר חוב עם החברה ועם 1.3. האסיפה

מטעמה של לפידות , של החברה ('כח– ' סדרות כו)מחזיקי אגרות החוב 

: אסמכתא) 7.8.2019כפי שפורסם בדיווחי החברה מיום , מ"קפיטל בע

ל שיפורסם עד למועד "או כל עדכון להצעה הנ, (2019-01-081961

י מחזיקי "או ע/י הנאמן ו"דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע1.4. האסיפה

√לאר.לדיוןדיוןדיון.אגרות החוב

מנורה ביטוח

בי 

קומיוניקיי

מיוחדת14:00 11076630.7308/08/19מ"שנס בע

1 .To approve an arrangement pursuant to Section 350 of the 

Israeli Companies Law among the Company, debenture holders ,

the Company’s shareholders and investors led by the 

“Searchlight” group, as detailed in the Proxy Statement.לאעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

בי 

קומיוניקיי

מיוחדת14:00 11076630.7308/08/19מ"שנס בע

2 .To approve an exemption of liability with respect to office 

holders, employees and consultants, as detailed in the Proxy 

Statement.לאלא עברנגדבעד√

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

16:00 61103652.6408/08/19מ"בע

ח ללא "אג

בעדבעדPLC DEVELOPMENT AFIמימוש אופציות לרכישת ניירות ערך של . . 1התכנסות

טרם 

ננעלה 

האסיפה

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

16:00 61104312.4308/08/19מ"בע

ח ללא "אג

בעדבעדPLC DEVELOPMENT AFIמימוש אופציות לרכישת ניירות ערך של . . 1התכנסות

טרם 

ננעלה 

האסיפה

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

16:00 61104802.8008/08/19מ"בע

ח ללא "אג

בעדבעדPLC DEVELOPMENT AFIמימוש אופציות לרכישת ניירות ערך של . . 1התכנסות

טרם 

ננעלה 

האסיפה

רוב 

√לאמיוחד


