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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

31082019 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

√לארוב רגילעברבעדבעד.תקופת הנאמנות

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

√לארוב רגילעברבעדבעד.תקופת הנאמנות

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



תאריך האסיפהאחזקה% מספר ניירחברהשם המרכז
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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 61103651.3408/08/19מ"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 61104311.2808/08/19מ"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

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

רוב 

√לא92.22מיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

16:00 61104312.4308/08/19מ"בע

ח ללא "אג

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

רוב 

√לא90.85מיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

16:00 61104802.8008/08/19מ"בע

ח ללא "אג

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

רוב 

√לא91.52מיוחד

מנורה ביטוח

קבוצת 

עזריאלי 

שנתית16:00 11194780.4011/08/19מ"בע

אישור מדיניות תגמול עדכנית לנושאי המשרה בחברה בהתאם לסעיף . 1

עברבעדבעד.לדוח זימון האסיפה' בנוסח המצורף כנספח א, א לחוק החברות267

רוב 

√לא71.24מיוחד

מנורה ביטוח

קבוצת 

עזריאלי 

שנתית16:00 11194780.4011/08/19מ"בע

, ידי האסיפה-בכפוף לאישור מדיניות התגמול העדכנית של החברה על. 2

לאשר עדכון למענק השנתי במסגרת הסכם ,  לסדר היום1 כאמור בסעיף 

באמצעות חברה פרטית בבעלותו )ל החברה "הניהול עם מר אייל חנקין כמנכ

עברבעדבעדלדוח זימון האסיפה' כמפורט בחלק ג, (המלאה

רוב 

√לא60.09מיוחד



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

קבוצת 

עזריאלי 

שנתית16:00 11194780.4011/08/19מ"בע

לאשר את הארכת הסכם הניהול הקיים בין החברה לבין חברה בשליטתה . 3

ובכפוף לאישור , דנה עזריאלי' גב, ר הדירקטוריון הפעילה של החברה"של יו

 1 כאמור בסעיף , ידי האסיפה-מדיניות התגמול העדכנית של החברה על

לאשר את עדכון תנאי הסכם הניהול ללא כל שינוי בתנאי , לסדר היום

עברבעדבעד.לדוח זימון האסיפה' הכל כמפורט בחלק ד, ההתקשרות הקיימים

רוב 

√לא74.55מיוחד

מנורה ביטוח

קבוצת 

עזריאלי 

שנתית16:00 11194780.4011/08/19מ"בע

למנות את מר אהוד רצאבי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה . 4

עברבעדבעד.2019 באוגוסט 23החל מיום , ראשונה בת שלוש שנים

רוב 

√לא85.8מיוחד

מנורה ביטוח

קבוצת 

עזריאלי 

שנתית16:00 11194780.4011/08/19מ"בע

למנות את מר יוסף שחק כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה . 5

עברבעדבעד.2019 באוגוסט 23החל מיום , ראשונה בת שלוש שנים

רוב 

√לא99.99מיוחד

מנורה ביטוח

קבוצת 

עזריאלי 

שנתית16:00 11194780.4011/08/19מ"בע

למנות את מר דן גילרמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה . 6

 ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי 2019 באוגוסט 23החל מיום 

אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק , המניות של החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברות או תקנון ההתאגדות של החברה

מנורה ביטוח

קבוצת 

עזריאלי 

שנתית16:00 11194780.4011/08/19מ"בע

דנה עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת ' אישור מינוי מחדש של גב. 7

כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או , החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד.תקנון ההתאגדות של החברה

מנורה ביטוח

קבוצת 

עזריאלי 

שנתית16:00 11194780.4011/08/19מ"בע

שרון עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת ' אישור מינוי מחדש של גב. 8

כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או , החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד.תקנון ההתאגדות של החברה

מנורה ביטוח

קבוצת 

עזריאלי 

שנתית16:00 11194780.4011/08/19מ"בע

נעמי עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת ' אישור מינוי מחדש של גב. 9

כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או , החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד.תקנון ההתאגדות של החברה

מנורה ביטוח

קבוצת 

עזריאלי 

שנתית16:00 11194780.4011/08/19מ"בע

אישור מינוי מחדש של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 10

אלא , נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון 

√לארוב רגילעברבעדבעד.ההתאגדות של החברה

מנורה ביטוח

קבוצת 

עזריאלי 

שנתית16:00 11194780.4011/08/19מ"בע

ציפורה כרמון כדירקטורית בחברה לתקופת ' אישור מינוי מחדש של גב. 11

כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או , החברה

√לארוב רגילעברבעדבעד.תקנון ההתאגדות של החברה

מנורה ביטוח

קבוצת 

עזריאלי 

שנתית16:00 11194780.4011/08/19מ"בע

אישור מינוי מחדש של מר אורן דרור כדירקטור בחברה לתקופת כהונה . 12

אלא , נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון 

√לארוב רגילעברבעדבעד.ההתאגדות של החברה

מנורה ביטוח

קבוצת 

עזריאלי 

שנתית16:00 11194780.4011/08/19מ"בע

זהר , אלמגור,  בריטמןDeloitteח "לאשר את מינויו מחדש של משרד רו. 13

כרואה חשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית ' ושות

√לארוב רגילעברבעדבעד.הבאה של החברה



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

קבוצת 

עזריאלי 

שנתית16:00 11194780.4011/08/19מ"בע

דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני . 14

√לאדיוןדיוןדיון.2018 בדצמבר 31החברה לשנה שנסתיימה ביום 

מנורה ביטוח

שטראוס 

מיוחדת15:00 7460160.5013/08/19מ"גרופ בע

לתקופת , דורית סלינגר כדירקטורית חיצונית בחברה' למנות את גב. 1

שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית המזומנת , כהונה בת שלוש שנים

עברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה2כמפורט בסעיף , על פי דוח זימון האסיפה

רוב 

√לא99.99מיוחד

מנורה ביטוח

שטראוס 

מיוחדת15:00 7460160.5013/08/19מ"גרופ בע

לתקופת כהונה בת , דליה לב כדירקטורית חיצונית בחברה' למנות את גב. 2

שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח , שלוש שנים

עברבעדבעד. לדוח זימון האסיפה2כמפורט בסעיף , זימון האסיפה

רוב 

√לא97.14מיוחד

מנורה ביטוח

מגדל 

אחזקות 

ביטוח 

ופיננסים 

שנתית12:00 10811650.3614/08/19מ"בע

חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בחברה לאשר חלוקת דיבידנד לבעלי המניות 

ח " ש0.33, נכון ליום החלטת הדירקטוריון, ח המהווים" מליון ש350בסך של 

הדיבידנד .  מהונה המונפק והנפרע של החברה3320.972251%-למניה ו

ישולם לבעלי המניות של החברה שיהיו רשומים בפנקס בעלי המניות של 

אשר בהתאם להוראות הבורסה  (01.08.2019)החברה בתום היום הקובע 

√לארוב רגילעברבעדבעד.19.08.2019מועד התשלום יחול ביום . יהווה גם את יום האקס

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג16:00 61103651.3414/08/19מ"בע

לאשר לדחות את מועד תשלום הקרן : דחיית מועדים נוסח ההחלטה. 1

אשר היום הקובע , של החברה ('סדרה כו)והריבית למחזיקי אגרות החוב 

, (01.09.2019ויום התשלום קבוע ליום ) 18.08.2019בגינן הינו ביום 

 יום התשלום ידחה 9.20109.19המועד הקובע ידחה ליום : למועדים הבאים

ועל אף ) הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה 9.20110.03ליום 

. תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו (שנדחתה כאמור

כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא , יודגש

למען . או בשטר הנאמנות/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/מוצע כל שינוי אחר ו

הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרות אגרות 

החוב מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או 

מחילה של מחזיקי אגרות החוב על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות 

מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים 

או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות /המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו

-ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב. החברה במועדן

' נספח א-יראו את האמור ב, ולעניין זה, לכתב ההצבעה המצורף' נספח א

עברבעדללא המלצה.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ, להלן

רוב 

√לא99.99מיוחד



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 

ח"אג16:00 61103651.3414/08/19מ"בע

הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי תשלום הקרן והריבית למחזיקי . 2

 יום 60כ דחייה כוללת לפי סעיף זה של עד "ובסה, אגרות החוב מעת לעת

, לאחר תיאום עם הנציגות, להסמיך את הנאמן: במצטבר נוסח ההחלטה

לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב 

ובלבד שסך הימים ,  ימים כל דחייה30בתקופות שלא יעלו על , ('סדרה כו)

הריבית . (באופן מצטבר) יום 60אשר יידחו בהתאם להחלטה זו לא יעלה על 

תמשיך להיצבר  (ועל אף שנדחתה כאמור)על קרן אגרות החוב שלא שולמה 

יודגש כי למעט השינוי במועדי . על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו

או נוסף /הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו

דחיית המועדים , למען הסר ספק. או בשטר הנאמנות/בתנאי אגרות החוב ו

כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרות אגרות החוב מן המסחר בבורסה 

משום , ואו בהחלטה באם תתקבל, ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור

ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על כל זכות ואין בה כדי לגרוע 

מזכויות המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים להם 

. או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן/על פי שטרי הנאמנות ו

עברבעדללא המלצהההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המי

רוב 

√לא99.99מיוחד

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

ח"אג16:00 61104311.2814/08/19מ"בע

לאשר לדחות את מועד תשלום הריבית : דחיית מועדים נוסח ההחלטה. 1

אשר היום הקובע בגינה הינו , של החברה ('סדרה כז)למחזיקי אגרות החוב 

: למועדים הבאים, (.1.09.2019ויום התשלום קבוע ליום ) 18.8.2019ביום 

 יום התשלום ידחה 03.10.2019. המועד הקובע ידחה ליום 19.09.2019.

 (ועל אף שנדחתה כאמור)ליום הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה 

כי למעט , יודגש. תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו

השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי 

למען הסר ספק . או בשטר הנאמנות/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/אחר ו

דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרות אגרות החוב מן 

המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של 

מחזיקי אגרות החוב על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות 

החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על 

. או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן/פי שטרי הנאמנות ו

לכתב ' נספח א-ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב

כחלק בלתי , להלן' נספח א-יראו את האמור ב, ולעניין זה, ההצבעה המצורף

עברבעדללא המלצה.ל"נפרד מההחלטה הנ

רוב 

√לא100מיוחד



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 

ח"אג16:00 61104311.2814/08/19מ"בע

הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי תשלום הקרן והריבית למחזיקי . 2

 יום 60כ דחייה כוללת לפי סעיף זה של עד "ובסה, אגרות החוב מעת לעת

, לאחר תיאום עם הנציגות, להסמיך את הנאמן: במצטבר נוסח ההחלטה

לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב 

ובלבד שסך הימים ,  ימים כל דחייה30בתקופות שלא יעלו על , ('סדרה כו)

הריבית . (באופן מצטבר) יום 60אשר יידחו בהתאם להחלטה זו לא יעלה על 

תמשיך להיצבר  (ועל אף שנדחתה כאמור)על קרן אגרות החוב שלא שולמה 

יודגש כי למעט השינוי במועדי . על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו

או נוסף /הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו

דחיית המועדים , למען הסר ספק. או בשטר הנאמנות/בתנאי אגרות החוב ו

כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרות אגרות החוב מן המסחר בבורסה 

משום , ואו בהחלטה באם תתקבל, ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור

ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על כל זכות ואין בה כדי לגרוע 

מזכויות המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים להם 

. או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן/על פי שטרי הנאמנות ו

עברבעדללא המלצהההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המי

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

בתי זקוק 

לנפט 

מיוחדת12:00 25902480.6615/08/19מ"בע

, ר דירקטוריון החברה"אישור הצעה פרטית מהותית להקצאת אופציות ליו. 1

√לארוב רגילעברבעדבעד( לדוח זימון האסיפה1והכול כמפורט בסעיף )מר עובדיה עלי 

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

16:00 61103651.3415/08/19מ"בע

ח "אג

התייעצות

 דיון בנוגע להצעה שהוגשה מטעם קבוצת 1.1: על סדר היום של האסיפות. 1

-2019-01: אסמכתא) 14.8.19שפורסמה בדיווח החברה מיום ', קולריג

 דיון 1.2. ל שיפורסם עד למועד האסיפה"או כל עדכון להצעה הנ, (084670

√לאר.לדיוןדיוןדיון.י מחזיקי אגרות החוב"או ע/י הנאמן ו"בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

16:00 61104311.2815/08/19מ"בע

ח "אג

התייעצות

 דיון בנוגע להצעה שהוגשה מטעם קבוצת 1.1: על סדר היום של האסיפות. 1

-2019-01: אסמכתא) 14.8.19שפורסמה בדיווח החברה מיום ', קולריג

 דיון 1.2. ל שיפורסם עד למועד האסיפה"או כל עדכון להצעה הנ, (084670

√לאר.לדיוןדיוןדיון.י מחזיקי אגרות החוב"או ע/י הנאמן ו"בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

16:00 61104800.0015/08/19מ"בע

ח "אג

התייעצות

 דיון בנוגע להצעה שהוגשה מטעם קבוצת 1.1: על סדר היום של האסיפות. 1

-2019-01: אסמכתא) 14.8.19שפורסמה בדיווח החברה מיום ', קולריג

 דיון 1.2. ל שיפורסם עד למועד האסיפה"או כל עדכון להצעה הנ, (084670

√לאר.לדיוןדיוןדיון.י מחזיקי אגרות החוב"או ע/י הנאמן ו"בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע

מנורה ביטוח

כלכלית 

ירושלים 

מיוחדת11:00 1980101.4518/08/19מ"בע

אישור מינויו של מר מנשה ארנון לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון . 1

√לארוב רגיללא עברבעדנגד.החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

מנורה ביטוח

כלכלית 

ירושלים 

מיוחדת11:00 1980101.4518/08/19מ"בע

אישור מינויו של מר רון בארי לכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה . 2

√לארוב רגיללא עברבעדנגדהממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

מנורה ביטוח

כלכלית 

ירושלים 

מיוחדת11:00 1980101.4518/08/19מ"בע

אישור מינויו של מר אלון כהן לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון . 3

√לארוב רגיללא עברבעדנגדהחברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג



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

כלכלית 

ירושלים 

מיוחדת11:00 1980101.4518/08/19מ"בע

אישור מינוי של מר טל פורר כדירקטור בדירקטוריון החברה הממוזגת . 4

√לארוב רגילעברבעדבעדמיד עם השלמת המיזוג

מנורה ביטוח

כלכלית 

ירושלים 

מיוחדת11:00 1980101.4518/08/19מ"בע

אורלי זילברמן לכהן כדירקטורית חיצונית ' אישור מינויה של הגב. 5

לא עברנגדנגדבדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

רוב 

√לא66.35מיוחד

מנורה ביטוח

כלכלית 

ירושלים 

מיוחדת11:00 1980101.4518/08/19מ"בע

אישור מינויו של מר דוד גרנות לכהן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון . 6

עברנגדנגד.החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

רוב 

√לא63.13מיוחד

מנורה ביטוח

כלכלית 

ירושלים 

מיוחדת11:00 1980101.4518/08/19מ"בע

אישור מינויו של מר ירון זלצמן לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון . 7

√לארוב רגיללא עברנגדנגדהחברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

מנורה ביטוח

כלכלית 

ירושלים 

מיוחדת11:00 1980101.4518/08/19מ"בע

אישור מינויו של מר רונן נקר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון . 8

√לארוב רגילעברבעדבעדהחברה הממוזגת

מנורה ביטוח

כלכלית 

ירושלים 

מיוחדת11:00 1980101.4518/08/19מ"בע

אישור מינויו של מר דורון כהן לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון . 9

√לארוב רגילעברנגדבעד.החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

מנורה ביטוח

כלכלית 

ירושלים 

מיוחדת11:00 1980101.4518/08/19מ"בע

אישור מינויו של מר פאר נדיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון . 10

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

מנורה ביטוח

כלכלית 

ירושלים 

מיוחדת11:00 1980101.4518/08/19מ"בע

רגינה אונגר לכהן כדירקטורית בלתי תלויה '' אישור מינויה של הגב. 11

√לארוב רגילעברבעדבעד.בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

מנורה ביטוח

כלכלית 

ירושלים 

מיוחדת11:00 1980101.4518/08/19מ"בע

יעל שניצר לכהן כדירקטורית בלתי תלויה '' אישור מינויה של הגב. 12

√לארוב רגיללא עברנגדנגד.בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

מנורה ביטוח

כלכלית 

ירושלים 

מיוחדת11:00 1980101.4518/08/19מ"בע

אישור מינויו של מר מאיר סרברניק לכהן כדירקטור בלתי תלוי . 13

√לארוב רגיללא עברנגדבעד.בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

מנורה ביטוח

כלכלית 

ירושלים 

מיוחדת11:00 1980101.4518/08/19מ"בע

אישור מינויו של מר גיל גזית לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון . 14

√לארוב רגיללא עברנגדנגד.החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

מנורה ביטוח

כלכלית 

ירושלים 

מיוחדת11:00 1980101.4518/08/19מ"בע

אישור מינויו של מר עודד שריג לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון . 15

√לארוב רגיללא עברנגדבעד.החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

מנורה ביטוח

כלכלית 

ירושלים 

מיוחדת11:00 1980101.4518/08/19מ"בע

מיכל קראוס לכהן כדירקטורית בלתי תלויה '' אישור מינויה של הגב. 16

√לארוב רגיללא עברנגדנגד.בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

מנורה ביטוח

מבני 

תעשיה 

√לאדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים השנתיים. 1מיוחדת11:30 2260190.5918/08/19מ"בע



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

מבני 

תעשיה 

√לארוב רגילעברבעדבעדאישור מינוי מחדש של רואי החשבון של החברה. 2מיוחדת11:30 2260190.5918/08/19מ"בע

מנורה ביטוח

מבני 

תעשיה 

מיוחדת11:30 2260190.5918/08/19מ"בע

אישור מינויו של מר מנשה ארנון לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון . 3

√לארוב רגיללא עברבעדנגד.החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

מנורה ביטוח

מבני 

תעשיה 

מיוחדת11:30 2260190.5918/08/19מ"בע

אישור מינויו של מר רון בארי לכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה . 4

√לארוב רגיללא עברבעדנגדהממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

מנורה ביטוח

מבני 

תעשיה 

מיוחדת11:30 2260190.5918/08/19מ"בע

אישור מינויו של מר אלון כהן לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון . 5

√לארוב רגיללא עברבעדנגדהחברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

מנורה ביטוח

מבני 

תעשיה 

מיוחדת11:30 2260190.5918/08/19מ"בע

אישור מינוי של מר טל פורר כדירקטור בדירקטוריון החברה הממוזגת . 6

√לארוב רגילעברבעדבעדמיד עם השלמת המיזוג

מנורה ביטוח

מבני 

תעשיה 

מיוחדת11:30 2260190.5918/08/19מ"בע

אורלי זילברמן לכהן כדירקטורית חיצונית ' אישור מינויה של הגב. 7

לא עברנגדנגדבדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

רוב 

√לא66.35מיוחד

מנורה ביטוח

מבני 

תעשיה 

מיוחדת11:30 2260190.5918/08/19מ"בע

אישור מינויו של מר דוד גרנות לכהן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון . 8

עברנגדנגד.החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

רוב 

√לא63.13מיוחד

מנורה ביטוח

מבני 

תעשיה 

מיוחדת11:30 2260190.5918/08/19מ"בע

אישור מינויו של מר ירון זלצמן לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון . 9

√לארוב רגיללא עברנגדנגדהחברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

מנורה ביטוח

מבני 

תעשיה 

מיוחדת11:30 2260190.5918/08/19מ"בע

אישור מינויו של מר רונן נקר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון . 10

√לארוב רגילעברבעדבעדהחברה הממוזגת

מנורה ביטוח

מבני 

תעשיה 

מיוחדת11:30 2260190.5918/08/19מ"בע

אישור מינויו של מר דורון כהן לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון . 11

√לארוב רגילעברנגדבעד.החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

מנורה ביטוח

מבני 

תעשיה 

מיוחדת11:30 2260190.5918/08/19מ"בע

אישור מינויו של מר פאר נדיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון (. 12

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

מנורה ביטוח

מבני 

תעשיה 

מיוחדת11:30 2260190.5918/08/19מ"בע

רגינה אונגר לכהן כדירקטורית בלתי תלויה '' אישור מינויה של הגב. 13

√לארוב רגילעברבעדבעד.בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

מנורה ביטוח

מבני 

תעשיה 

מיוחדת11:30 2260190.5918/08/19מ"בע

יעל שניצר לכהן כדירקטורית בלתי תלויה '' אישור מינויה של הגב. 14

√לארוב רגיללא עברנגדנגד.בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

מנורה ביטוח

מבני 

תעשיה 

מיוחדת11:30 2260190.5918/08/19מ"בע

אישור מינויו של מר מאיר סרברניק לכהן כדירקטור בלתי תלוי . 15

√לארוב רגיללא עברנגדבעד.בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג



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

מבני 

תעשיה 

מיוחדת11:30 2260190.5918/08/19מ"בע

אישור מינויו של מר גיל גזית לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון . 16

√לארוב רגיללא עברנגדנגד.החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

מנורה ביטוח

מבני 

תעשיה 

מיוחדת11:30 2260190.5918/08/19מ"בע

אישור מינויו של מר עודד שריג לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון . 17

√לארוב רגיללא עברנגדבעד.החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

מנורה ביטוח

מבני 

תעשיה 

מיוחדת11:30 2260190.5918/08/19מ"בע

מיכל קראוס לכהן כדירקטורית בלתי תלויה '' אישור מינויה של הגב. 18

√לארוב רגיללא עברנגדנגד.בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

15:00 61103651.3418/08/19מ"בע

ח "אג

נדחית

 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) 14.8.2019שפורסם בדיווחי החברה מיום 

 דיון 1.2. ל שיפורסם עד למועד האסיפה"או כל עדכון להצעה הנ, (084592

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 

 14.8.2019כפי שפורסם בדיווח החברה מיום , הקרובה של מר גד זאבי

ל שיפורסם עד "או כל עדכון להצעה הנ, (2019-01-084466: אסמכתא)

 דיון בנוגע למסמך עקרונות לתכנית הסדר חוב עם 1.3. למועד האסיפה

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

 14.8.2019כפי שפורסם בדיווחי החברה , מ"לפידות קפיטל בע

או כל עדכון להצעה , (2019-01-084508, 2019-01-081961: אסמכתאות)

 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה 1.4. ל שיפורסם עד למועד האסיפה"הנ

√לאר.לדיוןדיוןדיון.י מחזיקי אגרות החוב"או ע/י הנאמן ו"ע

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

15:00 61104311.2818/08/19מ"בע

ח "אג

נדחית

 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) 14.8.2019שפורסם בדיווחי החברה מיום 

 דיון 1.2. ל שיפורסם עד למועד האסיפה"או כל עדכון להצעה הנ, (084592

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 

 14.8.2019כפי שפורסם בדיווח החברה מיום , הקרובה של מר גד זאבי

ל שיפורסם עד "או כל עדכון להצעה הנ, (2019-01-084466: אסמכתא)

 דיון בנוגע למסמך עקרונות לתכנית הסדר חוב עם 1.3. למועד האסיפה

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

 14.8.2019כפי שפורסם בדיווחי החברה , מ"לפידות קפיטל בע

או כל עדכון להצעה , (2019-01-084508, 2019-01-081961: אסמכתאות)

 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה 1.4. ל שיפורסם עד למועד האסיפה"הנ

√לאר.לדיוןדיוןדיון.י מחזיקי אגרות החוב"או ע/י הנאמן ו"ע



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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-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

15:00 61104800.0018/08/19מ"בע

ח "אג

נדחית

 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) 14.8.2019שפורסם בדיווחי החברה מיום 

 דיון 1.2. ל שיפורסם עד למועד האסיפה"או כל עדכון להצעה הנ, (084592

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 

 14.8.2019כפי שפורסם בדיווח החברה מיום , הקרובה של מר גד זאבי

ל שיפורסם עד "או כל עדכון להצעה הנ, (2019-01-084466: אסמכתא)

 דיון בנוגע למסמך עקרונות לתכנית הסדר חוב עם 1.3. למועד האסיפה

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

 14.8.2019כפי שפורסם בדיווחי החברה , מ"לפידות קפיטל בע

או כל עדכון להצעה , (2019-01-084508, 2019-01-081961: אסמכתאות)

 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה 1.4. ל שיפורסם עד למועד האסיפה"הנ

√לאר.לדיוןדיוןדיון.י מחזיקי אגרות החוב"או ע/י הנאמן ו"ע

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

10:00 61103651.3420/08/19מ"בע

ח "אג

√לאר.לדיוןדיוןדיוןדיון. התייעצות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

10:00 61104311.2820/08/19מ"בע

ח "אג

√לאר.לדיוןדיוןדיוןדיון. התייעצות

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

10:00 61104800.0020/08/19מ"בע

ח "אג

√לאר.לדיוןדיוןדיוןדיון. התייעצות

מנורה ביטוח

בנק 

מזרחי 

טפחות 

מיוחדת15:00 6954370.4120/08/19מ"בע

למנות את מר יוסף פלוס : ההחלטה המוצעת. מינוי דירקטור חיצוני. 1

. ("החברה"או " הבנק"להלן )מ "כדירקטור חיצוני בבנק מזרחי טפחות בע

העומד גם בתנאי ) 1999- ט "התשנ, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות

, (301' מס, לפי הוראות ניהול בנקאי תקין, הכשירות של דירקטור חיצוני

, מר יוסף פלוס יחל את כהונתו בבנק. שנים (3)לתקופת כהונה של שלוש 

: פרטים נוספים. במועד שבו האסיפה הכללית תאשר את מינויו כאמור לעיל

,  לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה הכללית1לפרטים נוספים ראו סעיף 

המצורפת כנספח לדוח , וכן את ההצהרה של מר יוסף פלוס, בעניין זה

עברבעדבעד.המיידי האמור

רוב 

√לא91.44מיוחד
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ישפרו 

חברה 

ישראלית 

להשכרת 

מבנים 

13:00 74300690.6922/08/19מ"בע

ח "אג

התייעצות

 דיון בבקשת החברה לבצע פדיון מוקדם של 1.1.1 דיון והתייעצות 1.1

י " דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע1.1.2. ('סדרה ב)אגרות החוב 

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

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

16:00 61103651.3422/08/19מ"בע

ח "אג

נדחית

להורות לנאמן לנהל משא : בחירה מבין הצעות הסדר  נוסח  ההחלטה.1

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

 לטופס 1-4קיבלה את מירב הקולות מבין ההצעות המפורטות בסעיפים 

להורות לנאמן לנהל משא ומתן עם המציע של הסדר מבטח . (1). הדיווח

הצעת חברת מבטח : משמעו" הסדר מבטח שמיר "(כהגדרתו להלן)שמיר 

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

או כל נוסח מעודכן של הסדר  (2019-01-084592: אסמכתא) 14.8.2019

יובהר .  אשר יפורסם עד למועד נעילת ההצבעות, מבטח שמיר או הבהרה לו

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

באסיפת המחזיקים שתכונס על פי הוראת בית המשפט בקשר עם ההסדר 

כאמור והוא יהיה רשאי להצביע באופן שונה מהצבעתו , ככל שתכונס, המלא

החלטה סופית ומחייבת . והכל בהתאם לשיקול דעתו המוחלט, באסיפה זו

בדבר הסדר מלא תתקבל רק לאחר שההליך המתאים יתקיים במסגרת 

על אף . 1999- ט " לחוק החברות התשנ350אישור הסדר מכוח סעיף 

 להלן יחייבו לכל דבר 2האמור התחייבות המחזיקים והנאמן כאמור בסעיף 

כל מחזיק יהיה רשאי להעניק את . (1): הנחיות בקשר לאופן ההצבעה.  וענין

מלוא קולותיו לחלופה אחת  או לפצל את קולו בין חלופות ההסדר המפורטות 

, אם בחר מחזיק לפצל את קולותיו בין החלופות.  לטופס הדיווח1-4בסעיפים 

מסך כל הערך הנקוב בגינו מצביע אותו , יציין המחזיק גם את שיעור הקולות

מחזיק שיפצל את קולותיו בן החלופות ולא . שהוא מעניק לכל חלופה, מחזיק

יראו אותו כאילו חילק את קולותיו , יציין את אופן חלוקת הקולות בין החלופות

בשל העובדה " נמנע"הצבעה נגד משולה להצבעת . (2)- ו; באופן שווה ביניהן

". נגד"שרק הצעה אחת יכולה להבחר ומכאן כי הנאמן לא יספור את קולות ה

ההחלטה בסעיף זה כפופה ". נמנע"הינו כהצבעת " נגד"התוצאה של הצבעה 

יראו את האמור , ולעניין זה,  להלן7להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

√לארוב רגיללא עברנגדללא המלצה.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ,  להלן7בסעיף 
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16:00 61103651.3422/08/19מ"בע

ח "אג

נדחית

להורות לנאמן לנהל משא : בחירה מבין הצעות הסדר נוסח ההחלטה. 2

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

 לטופס 1-4קיבלה את מירב הקולות מבין ההצעות המפורטות בסעיפים 

להורות לנאמן לנהל משא ומתן עם המציע של הסדר גד זאבי . (2). הדיווח

הצעה מטעמה של חברה שבמועד : משמעו" הסדר גד זאבי "(כהגדרתו להלן)

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

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

או כל נוסח מעודכן  (2019-01-084466: אסמכתא) 14.8.2019מיידי מיום 

אשר יפורסם עד למועד נעילת , אחר של הסדר גד זאבי או הבהרה לו

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

אופן הצבעתו באסיפת המחזיקים שתכונס על פי הוראת בית המשפט בקשר 

כאמור והוא יהיה רשאי להצביע באופן , ככל שתכונס, עם ההסדר המלא

החלטה . והכל בהתאם לשיקול דעתו המוחלט, שונה מהצבעתו באסיפה זו

סופית ומחייבת בדבר הסדר מלא תתקבל רק לאחר שההליך המתאים 

- ט " לחוק החברות התשנ350יתקיים במסגרת אישור הסדר מכוח סעיף 

 להלן 2על אף האמור התחייבות המחזיקים והנאמן כאמור בסעיף . 1999

כל מחזיק יהיה . (1): הנחיות בקשר לאופן ההצבעה. יחייבו לכל דבר וענין

רשאי להעניק את מלוא קולותיו לחלופה אחת או לפצל את קולו בין חלופות 

אם בחר מחזיק לפצל את .  לטופס הדיווח1-4ההסדר המפורטות בסעיפים 

מסך כל הערך , יציין המחזיק גם את שיעור הקולות, קולותיו בין החלופות

מחזיק שיפצל את . שהוא מעניק לכל חלופה, הנקוב בגינו מצביע אותו מחזיק

יראו , קולותיו בן החלופות ולא יציין את אופן חלוקת הקולות בין החלופות

הצבעה נגד משולה . (2)- ו; אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה ביניהן

בשל העובדה שרק הצעה אחת יכולה להבחר ומכאן כי " נמנע"להצבעת 

הינו כהצבעת " נגד"התוצאה של הצבעה ". נגד"הנאמן לא יספור את קולות ה

 7ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף ". נמנע"

כחלק בלתי נפרד ,  להלן7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה, להלן

√לארוב רגיללא עברנגדללא המלצהל"מההחלטה הנ
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16:00 61103651.3422/08/19מ"בע

ח "אג

נדחית

להורות לנאמן לנהל משא : בחירה מבין הצעות הסדר נוסח ההחלטה. 3

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

 לטופס 1-4קיבלה את מירב הקולות מבין ההצעות המפורטות בסעיפים 

להורות לנאמן לנהל משא ומתן עם המציע של הסדר לפידות . (3). הדיווח

אשר , מ"הצעת לפידות קפיטל בע: משמעו" הסדר לפידות "(כהגדרתו להלן)

 וכפי שתוקן ביום 7.8.2019פורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי מיום 

או כל  (2019-01-084508, 2019-01-081961: אסמכתאות) 14.8.2019

אשר יפורסם עד למועד , נוסח מעודכן אחר של הסדר לפידות 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

החלטה סופית ומחייבת בדבר הסדר מלא תתקבל רק לאחר . המוחלט

 לחוק 350שההליך המתאים יתקיים במסגרת אישור הסדר מכוח סעיף 

על אף האמור התחייבות המחזיקים והנאמן . 1999- ט "החברות התשנ

: הנחיות בקשר לאופן ההצבעה.  להלן יחייבו לכל דבר וענין2כאמור בסעיף 

כל מחזיק יהיה רשאי להעניק את מלוא קולותיו לחלופה אחת או לפצל . (1)

אם .  לטופס הדיווח1-4את קולו בין חלופות ההסדר המפורטות בסעיפים 

יציין המחזיק גם את שיעור , בחר מחזיק לפצל את קולותיו בין החלופות

שהוא מעניק לכל , מסך כל הערך הנקוב בגינו מצביע אותו מחזיק, הקולות

מחזיק שיפצל את קולותיו בן החלופות ולא יציין את אופן חלוקת . חלופה

-ו; יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה ביניהן, הקולות בין החלופות

בשל העובדה שרק הצעה אחת " נמנע"הצבעה נגד משולה להצבעת . (2) 

התוצאה של ". נגד"יכולה להבחר ומכאן כי הנאמן לא יספור את קולות ה

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות ". נמנע"הינו כהצבעת " נגד"הצבעה 

,  להלן7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה,  להלן7השיפוי והמימון שבסעיף 

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה 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 

16:00 61103651.3422/08/19מ"בע

ח "אג

נדחית

להורות לנאמן לנהל משא : בחירה מבין הצעות הסדר נוסח ההחלטה. 4

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

 לטופס 1-4קיבלה את מירב הקולות מבין ההצעות המפורטות בסעיפים 

'''' להורות לנאמן לנהל משא ומתן עם המציע של הסדר קוריג. (4). הדיווח

הצעה מחייבת משותפת של : משמעו" ''''הסדר קוריג "(כהגדרתו להלן)

אשר פורסמה על ידי החברה בדיווחים , (כהגדרתה בהצעה)'''' קבוצת קוריג

-2019-01-  ו2019-01-084670: אסמכתא) 14.8.2019מיידיים ביום 

אשר , או הבהרה לו'''' או כל נוסח מעודכן של הסדר הסדר קולריג (084784

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

והכל בהתאם לשיקול , יהיה רשאי להצביע באופן שונה מהצבעתו באסיפה זו

החלטה סופית ומחייבת בדבר הסדר מלא תתקבל רק לאחר . דעתו המוחלט

 לחוק 350שההליך המתאים יתקיים במסגרת אישור הסדר מכוח סעיף 

על אף האמור התחייבות המחזיקים והנאמן . 1999- ט "החברות התשנ

: הנחיות בקשר לאופן ההצבעה.  להלן יחייבו לכל דבר וענין2כאמור בסעיף 

כל מחזיק יהיה רשאי להעניק את מלוא קולותיו לחלופה אחת או לפצל . (1)

אם .  לטופס הדיווח1-4את קולו בין חלופות ההסדר המפורטות בסעיפים 

יציין המחזיק גם את שיעור , בחר מחזיק לפצל את קולותיו בין החלופות

שהוא מעניק לכל , מסך כל הערך הנקוב בגינו מצביע אותו מחזיק, הקולות

מחזיק שיפצל את קולותיו בן החלופות ולא יציין את אופן חלוקת . חלופה

-ו; יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה ביניהן, הקולות בין החלופות

בשל העובדה שרק הצעה אחת " נמנע"הצבעה נגד משולה להצבעת . (2) 

התוצאה של ". נגד"יכולה להבחר ומכאן כי הנאמן לא יספור את קולות ה

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות ". נמנע"הינו כהצבעת " נגד"הצבעה 

,  להלן7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה,  להלן7השיפוי והמימון שבסעיף 

√לארוב רגיללא עברנגדללא המלצה.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה 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 

16:00 61103651.3422/08/19מ"בע

ח "אג

נדחית

העלאת הצעה חלופית ככל שההצעה שקיבלה -התחייבות לבלעדיות ולאי. 5

 50%קיבלה מעל ,  לעיל1-4את מירב הקולות מבין ההצעות שבסעיפים 

לא יספור הנאמן את , (למעט הנמנעים)מהקולות המשתתפים בהצבעה לעיל 

שכן כחלק בלתי נפרד מכל אחת מההחלטות נשוא ,  זה5ההצבעה על סעיף 

אישרו מחזיקי אגרות החוב ברוב הדרוש את ההתחייבות ,  לעיל1-5סעיפים 

ככל שההצעה שקיבלה את מירב הקולות מבין .  זה להלן5המפורטת בסעיף 

 מהקולות המשתתפים 50%- קיבלה פחות מ,  לעיל1-5ההצעות שבסעיפים 

 5יספור הנאמן את ההצבעה על סעיף , (למעט הנמנעים)בהצבעה לעיל 

.  לעיל1-5בהתאם לזהות המציע שקיבל את מירב הקולות בסעיפים , שלהלן

לאשר את ההתחייבויות לבלעדיות ולאי העלאת הצעה : נוסח ההחלטה

חלופית אשר אינה מקיימת את השיפור הנדרש בהצעה שתבחר על פי 

- ו11.2סעיפים : קרי) לעיל 1-5ההחלטה שתתקבל מבין ההצעות שבסעיפים 

. ('''' להצעת קולריג8גד זאבי ולפידות וסעיף ,  להצעות מבטח שמיר11.3 

הינם , מובהר כי סעיפי הבלעדיות ואי העלאת הצעה חלופית כאמור לעיל

חלק בלתי נפרד מההצעות ובהתאם ככל שלא תתקבל הצעת החלטה זו 

ההחלטה בסעיף זה כפופה . לא תכנס לתוקף ההצעה שנבחרה, ברוב הדרוש

ללא המלצהלהתחייבות

הורד 

מסדר 

היום

הורד 

מסדר 

√לארוב רגילהיום

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

16:00 61103651.3422/08/19מ"בע

ח "אג

נדחית

אישור מתווה ביניים בדבר חלוקת כספים למחזיקי אגרות החוב ובדבר . 6

לאשר : ביצוע והשלמת הסכמות בין החברה לבין רשויות המס נוסח ההחלטה

את מתווה הביניים בדבר חלוקת כספים למחזיקי אגרות החוב ובדבר ביצוע 

בהתאם לנוסח שפורסם על , והשלמת הסכמות בין החברה לבין רשויות המס

 (2019-01-085453: אסמכתא) 15.8.2019ידי החברה בדיווח מיידי מיום 

להורות לנאמן להגיש , כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו. ("מתווה הביניים")

. לאישור מתווה הביניים, ביחד עם החברה בקשה לבית המשפט המוסמך

, להלן'''' נספח א-ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב

כחלק , לכתב ההצבעה המצורף'''' נספח א-יראו את האמור ב, ולעניין זה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.ל"בלתי נפרד מההחלטה הנ

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

16:00 61103651.3422/08/19מ"בע

ח "אג

נדחית

להורות לנאמן לנהל משא : בחירה מבין הצעות הסדר נוסח ההחלטה. 7. 

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

 לטופס 7 או 1-4קיבלה את מירב הקולות מבין ההצעות המפורטות בסעיפים 

להורות לנאמן לנהל משא ומתן עם המציע של הסדר דמרי . (4). הדיווח

, מ"דמרי בנייה ופיתוח בע. ח.הצעת י: משמעו" הסדר דמרי "(כהגדרתו להלן)

-2019אסמכתא ) 18.8.19אשר פורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי מיום 

אשר , או כל נוסח מעודכן של הסדר דמרי או הבהרה לו, (01-071274

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

והכל בהתאם לשיקול , יהיה רשאי להצביע באופן שונה מהצבעתו באסיפה זו

החלטה סופית ומחייבת בדבר הסדר מלא תתקבל רק לאחר . דעתו המוחלט

 לחוק 350שההליך המתאים יתקיים במסגרת אישור הסדר מכוח סעיף 

על אף האמור התחייבות המחזיקים והנאמן . 1999- ט "החברות התשנ

: הנחיות בקשר לאופן ההצבעה.  להלן יחייבו לכל דבר וענין2כאמור בסעיף 

ללא המלצהכל מחזיק יהיה רשאי להעניק את מלוא קולותיו לח. (1)

הורד 

מסדר 

היום

הורד 

מסדר 

√לאהיום



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 

16:00 61103651.3422/08/19מ"בע

ח "אג

נדחית

להורות לנאמן לנהל משא : בחירה מבין הצעות הסדר נוסח ההחלטה. 8

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

 לטופס 7 או 1-4קיבלה את מירב הקולות מבין ההצעות המפורטות בסעיפים 

להורות לנאמן לנהל משא ומתן עם המציע של הסדר דמרי . (4). הדיווח

, מ"דמרי בנייה ופיתוח בע. ח.הצעת י: משמעו" הסדר דמרי "(כהגדרתו להלן)

-2019אסמכתא ) 18.8.19אשר פורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי מיום 

אשר , או כל נוסח מעודכן של הסדר דמרי או הבהרה לו, (01-071274

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

והכל בהתאם לשיקול , יהיה רשאי להצביע באופן שונה מהצבעתו באסיפה זו

החלטה סופית ומחייבת בדבר הסדר מלא תתקבל רק לאחר . דעתו המוחלט

 לחוק 350שההליך המתאים יתקיים במסגרת אישור הסדר מכוח סעיף 

על אף האמור התחייבות המחזיקים והנאמן . 1999- ט "החברות התשנ

: הנחיות בקשר לאופן ההצבעה.  להלן יחייבו לכל דבר וענין2כאמור בסעיף 

√לארוב רגילעברנגדללא המלצהכל מחזיק יהיה רשאי להעניק את מלוא קולותיו לח. (1)

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

16:00 61104311.2822/08/19מ"בע

ח "אג

נדחית

להורות לנאמן לנהל משא : בחירה מבין הצעות הסדר  נוסח  ההחלטה.1

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

 לטופס 1-4קיבלה את מירב הקולות מבין ההצעות המפורטות בסעיפים 

להורות לנאמן לנהל משא ומתן עם המציע של הסדר מבטח . (1). הדיווח

הצעת חברת מבטח : משמעו" הסדר מבטח שמיר "(כהגדרתו להלן)שמיר 

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

או כל נוסח מעודכן של הסדר  (2019-01-084592: אסמכתא) 14.8.2019

יובהר .  אשר יפורסם עד למועד נעילת ההצבעות, מבטח שמיר או הבהרה לו

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

באסיפת המחזיקים שתכונס על פי הוראת בית המשפט בקשר עם ההסדר 

כאמור והוא יהיה רשאי להצביע באופן שונה מהצבעתו , ככל שתכונס, המלא

החלטה סופית ומחייבת . והכל בהתאם לשיקול דעתו המוחלט, באסיפה זו

בדבר הסדר מלא תתקבל רק לאחר שההליך המתאים יתקיים במסגרת 

על אף . 1999- ט " לחוק החברות התשנ350אישור הסדר מכוח סעיף 

 להלן יחייבו לכל דבר 2האמור התחייבות המחזיקים והנאמן כאמור בסעיף 

כל מחזיק יהיה רשאי להעניק את . (1): הנחיות בקשר לאופן ההצבעה.  וענין

מלוא קולותיו לחלופה אחת  או לפצל את קולו בין חלופות ההסדר המפורטות 

, אם בחר מחזיק לפצל את קולותיו בין החלופות.  לטופס הדיווח1-4בסעיפים 

מסך כל הערך הנקוב בגינו מצביע אותו , יציין המחזיק גם את שיעור הקולות

מחזיק שיפצל את קולותיו בן החלופות ולא . שהוא מעניק לכל חלופה, מחזיק

יראו אותו כאילו חילק את קולותיו , יציין את אופן חלוקת הקולות בין החלופות

בשל העובדה " נמנע"הצבעה נגד משולה להצבעת . (2)- ו; באופן שווה ביניהן

". נגד"שרק הצעה אחת יכולה להבחר ומכאן כי הנאמן לא יספור את קולות ה

ההחלטה בסעיף זה כפופה ". נמנע"הינו כהצבעת " נגד"התוצאה של הצבעה 

יראו את האמור , ולעניין זה,  להלן7להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

√לארוב רגיללא עברנגדללא המלצה.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ,  להלן7בסעיף 
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להורות לנאמן לנהל משא : בחירה מבין הצעות הסדר  נוסח  ההחלטה. 2

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

 לטופס 1-4קיבלה את מירב הקולות מבין ההצעות המפורטות בסעיפים 

להורות לנאמן לנהל משא ומתן עם המציע של הסדר גד זאבי . (2). הדיווח

הצעה מטעמה של חברה שבמועד : משמעו" הסדר גד זאבי "(כהגדרתו להלן)

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

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

או כל נוסח מעודכן  (2019-01-084466: אסמכתא) 14.8.2019מיידי מיום 

אשר יפורסם עד למועד נעילת , אחר של הסדר גד זאבי או הבהרה לו

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

אופן הצבעתו באסיפת המחזיקים שתכונס על פי הוראת בית המשפט בקשר 

כאמור והוא יהיה רשאי להצביע באופן , ככל שתכונס, עם ההסדר המלא

החלטה . והכל בהתאם לשיקול דעתו המוחלט, שונה מהצבעתו באסיפה זו

סופית ומחייבת בדבר הסדר מלא תתקבל רק לאחר שההליך המתאים 

- ט " לחוק החברות התשנ350יתקיים במסגרת אישור הסדר מכוח סעיף 

 להלן 2על אף האמור התחייבות המחזיקים והנאמן כאמור בסעיף . 1999

כל מחזיק יהיה . (1): הנחיות בקשר לאופן ההצבעה. יחייבו לכל דבר וענין

רשאי להעניק את מלוא קולותיו לחלופה אחת  או לפצל את קולו בין חלופות 

אם בחר מחזיק לפצל את .  לטופס הדיווח1-4ההסדר המפורטות בסעיפים 

מסך כל הערך , יציין המחזיק גם את שיעור הקולות, קולותיו בין החלופות

מחזיק שיפצל את . שהוא מעניק לכל חלופה, הנקוב בגינו מצביע אותו מחזיק

יראו , קולותיו בן החלופות ולא יציין את אופן חלוקת הקולות בין החלופות

הצבעה נגד משולה . (2)- ו; אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה ביניהן

בשל העובדה שרק הצעה אחת יכולה להבחר ומכאן כי " נמנע"להצבעת 

הינו כהצבעת " נגד"התוצאה של הצבעה ". נגד"הנאמן לא יספור את קולות ה

 7ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף ". נמנע"

כחלק בלתי נפרד ,  להלן7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה, להלן

√לארוב רגיללא עברנגדללא המלצה.ל"מההחלטה הנ
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להורות לנאמן לנהל משא : בחירה מבין הצעות הסדר  נוסח  ההחלטה. 3

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

 לטופס 1-4קיבלה את מירב הקולות מבין ההצעות המפורטות בסעיפים 

להורות לנאמן לנהל משא ומתן עם המציע של הסדר לפידות . (3). הדיווח

אשר , מ"הצעת לפידות קפיטל בע: משמעו" הסדר לפידות  "(כהגדרתו להלן)

 וכפי שתוקן ביום 7.8.2019פורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי מיום 

או כל  (2019-01-084508, 2019-01-081961: אסמכתאות) 14.8.2019

אשר יפורסם עד למועד , נוסח מעודכן אחר של הסדר לפידות 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

החלטה סופית ומחייבת בדבר הסדר מלא תתקבל רק לאחר . המוחלט

 לחוק 350שההליך המתאים יתקיים במסגרת אישור הסדר מכוח סעיף 

על אף האמור התחייבות המחזיקים והנאמן . 1999- ט "החברות התשנ

: הנחיות בקשר לאופן ההצבעה.  להלן יחייבו לכל דבר וענין2כאמור בסעיף 

כל מחזיק יהיה רשאי להעניק את מלוא קולותיו לחלופה אחת  או לפצל . (1)

אם .  לטופס הדיווח1-4את קולו בין חלופות ההסדר המפורטות בסעיפים 

יציין המחזיק גם את שיעור , בחר מחזיק לפצל את קולותיו בין החלופות

שהוא מעניק לכל , מסך כל הערך הנקוב בגינו מצביע אותו מחזיק, הקולות

מחזיק שיפצל את קולותיו בן החלופות ולא יציין את אופן חלוקת . חלופה

-ו; יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה ביניהן, הקולות בין החלופות

בשל העובדה שרק הצעה אחת " נמנע"הצבעה נגד משולה להצבעת . (2) 

התוצאה של ". נגד"יכולה להבחר ומכאן כי הנאמן לא יספור את קולות ה

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות ". נמנע"הינו כהצבעת " נגד"הצבעה 

,  להלן7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה,  להלן7השיפוי והמימון שבסעיף 

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ
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להורות לנאמן לנהל משא : בחירה מבין הצעות הסדר  נוסח  ההחלטה. 4

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

 לטופס 1-4קיבלה את מירב הקולות מבין ההצעות המפורטות בסעיפים 

'' להורות לנאמן לנהל משא ומתן עם המציע של הסדר קוריג. (4). הדיווח

הצעה מחייבת משותפת של : משמעו" ''הסדר קוריג  "(כהגדרתו להלן)

אשר פורסמה על ידי החברה בדיווחים , (כהגדרתה בהצעה)'' קבוצת קוריג

-2019-01-  ו2019-01-084670: אסמכתא) 14.8.2019מיידיים ביום 

אשר , או הבהרה לו'' או כל נוסח מעודכן של הסדר הסדר קולריג (084784

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

והכל בהתאם לשיקול , יהיה רשאי להצביע באופן שונה מהצבעתו באסיפה זו

החלטה סופית ומחייבת בדבר הסדר מלא תתקבל רק לאחר . דעתו המוחלט

 לחוק 350שההליך המתאים יתקיים במסגרת אישור הסדר מכוח סעיף 

על אף האמור התחייבות המחזיקים והנאמן . 1999- ט "החברות התשנ

: הנחיות בקשר לאופן ההצבעה.  להלן יחייבו לכל דבר וענין2כאמור בסעיף 

כל מחזיק יהיה רשאי להעניק את מלוא קולותיו לחלופה אחת  או לפצל . (1)

אם .  לטופס הדיווח1-4את קולו בין חלופות ההסדר המפורטות בסעיפים 

יציין המחזיק גם את שיעור , בחר מחזיק לפצל את קולותיו בין החלופות

שהוא מעניק לכל , מסך כל הערך הנקוב בגינו מצביע אותו מחזיק, הקולות

מחזיק שיפצל את קולותיו בן החלופות ולא יציין את אופן חלוקת . חלופה

-ו; יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה ביניהן, הקולות בין החלופות

בשל העובדה שרק הצעה אחת " נמנע"הצבעה נגד משולה להצבעת . (2) 

התוצאה של ". נגד"יכולה להבחר ומכאן כי הנאמן לא יספור את קולות ה

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות ". נמנע"הינו כהצבעת " נגד"הצבעה 

,  להלן7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה,  להלן7השיפוי והמימון שבסעיף 

√לארוב רגיללא עברנגדללא המלצה.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ
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העלאת הצעה חלופית  ככל שההצעה שקיבלה -התחייבות לבלעדיות ולאי. 5

 50%קיבלה מעל ,  לעיל1-4את מירב הקולות מבין ההצעות שבסעיפים 

לא יספור הנאמן את , (למעט הנמנעים)מהקולות המשתתפים בהצבעה לעיל 

שכן כחלק בלתי נפרד מכל אחת מההחלטות נשוא ,  זה5ההצבעה על סעיף 

אישרו מחזיקי אגרות החוב ברוב הדרוש את ההתחייבות ,  לעיל1-5סעיפים 

ככל שההצעה שקיבלה את מירב הקולות מבין .  זה  להלן5המפורטת בסעיף 

 מהקולות המשתתפים 50%- קיבלה פחות מ,  לעיל1-5ההצעות שבסעיפים 

 5יספור הנאמן את ההצבעה על סעיף , (למעט הנמנעים)בהצבעה לעיל 

.  לעיל1-5בהתאם לזהות המציע שקיבל את מירב הקולות בסעיפים , שלהלן

לאשר את ההתחייבויות לבלעדיות ולאי העלאת הצעה : נוסח  ההחלטה

חלופית אשר אינה מקיימת את השיפור הנדרש בהצעה שתבחר על פי 

- ו11.2סעיפים : קרי) לעיל 1-5ההחלטה שתתקבל מבין ההצעות שבסעיפים 

.  ('' להצעת קולריג8גד זאבי ולפידות וסעיף ,  להצעות מבטח שמיר11.3 

הינם , מובהר כי סעיפי הבלעדיות ואי העלאת הצעה חלופית כאמור לעיל

חלק בלתי נפרד מההצעות ובהתאם ככל שלא תתקבל הצעת החלטה זו 

ההחלטה בסעיף זה .  לא תכנס לתוקף ההצעה שנבחרה, ברוב הדרוש

ללא המלצהכפופה להתחייבות

הורד 

מסדר 

היום

הורד 

מסדר 

√לאר.להיום
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-אפריקה
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אישור מתווה ביניים בדבר חלוקת כספים למחזיקי אגרות החוב ובדבר . 6

: ביצוע והשלמת הסכמות בין החברה לבין רשויות המס  נוסח ההחלטה

לאשר את מתווה הביניים בדבר חלוקת כספים למחזיקי אגרות החוב ובדבר 

בהתאם לנוסח , ביצוע והשלמת הסכמות בין החברה לבין רשויות המס

-2019-01: אסמכתא) 15.8.2019שפורסם על ידי החברה בדיווח מיידי מיום 

להורות לנאמן , כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו"(. מתווה הביניים )"(085453

לאישור מתווה , להגיש ביחד עם החברה בקשה לבית המשפט המוסמך

נספח -ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב. הביניים

, לכתב ההצבעה המצורף'' נספח א-יראו את האמור ב, ולעניין זה, להלן'' א

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ
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ח "אג

נדחית

להורות לנאמן לנהל משא : בחירה מבין הצעות הסדר  נוסח  ההחלטה. 7. 

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

 לטופס 7 או 1-4קיבלה את מירב הקולות מבין ההצעות המפורטות בסעיפים 

להורות לנאמן לנהל משא ומתן עם המציע של הסדר דמרי . (4). הדיווח

דמרי בנייה ופיתוח . ח.הצעת י: משמעו" הסדר דמרי  "(כהגדרתו להלן)

אסמכתא ) 18.8.19אשר פורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי מיום , מ"בע

אשר , או כל נוסח מעודכן של הסדר דמרי או הבהרה לו, (2019-01-071274

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

והכל בהתאם לשיקול , יהיה רשאי להצביע באופן שונה מהצבעתו באסיפה זו

החלטה סופית ומחייבת בדבר הסדר מלא תתקבל רק לאחר . דעתו המוחלט

 לחוק 350שההליך המתאים יתקיים במסגרת אישור הסדר מכוח סעיף 

על אף האמור התחייבות המחזיקים והנאמן . 1999- ט "החברות התשנ

: הנחיות בקשר לאופן ההצבעה.  להלן יחייבו לכל דבר וענין2כאמור בסעיף 

ללא המלצהכל מחזיק יהיה רשאי להעניק את מלוא קולותיו לח. (1)

הורד 

מסדר 

היום

הורד 

מסדר 

√לאר.להיום

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

16:00 61104311.2822/08/19מ"בע

ח "אג

נדחית

להורות לנאמן לנהל משא : בחירה מבין הצעות הסדר  נוסח  ההחלטה. 8. 

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

 לטופס 7 או 1-4קיבלה את מירב הקולות מבין ההצעות המפורטות בסעיפים 

להורות לנאמן לנהל משא ומתן עם המציע של הסדר דמרי . (4). הדיווח

דמרי בנייה ופיתוח . ח.הצעת י: משמעו" הסדר דמרי  "(כהגדרתו להלן)

אסמכתא ) 18.8.19אשר פורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי מיום , מ"בע

אשר , או כל נוסח מעודכן של הסדר דמרי או הבהרה לו, (2019-01-071274

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

והכל בהתאם לשיקול , יהיה רשאי להצביע באופן שונה מהצבעתו באסיפה זו

החלטה סופית ומחייבת בדבר הסדר מלא תתקבל רק לאחר . דעתו המוחלט

 לחוק 350שההליך המתאים יתקיים במסגרת אישור הסדר מכוח סעיף 

על אף האמור התחייבות המחזיקים והנאמן . 1999- ט "החברות התשנ

: הנחיות בקשר לאופן ההצבעה.  להלן יחייבו לכל דבר וענין2כאמור בסעיף 

√לארוב רגילעברנגדללא המלצהכל מחזיק יהיה רשאי להעניק את מלוא קולותיו לח. (1)
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ח "אג

נדחית

להורות לנאמן לנהל משא : בחירה מבין הצעות הסדר  נוסח  ההחלטה.1

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

 לטופס 1-4קיבלה את מירב הקולות מבין ההצעות המפורטות בסעיפים 

להורות לנאמן לנהל משא ומתן עם המציע של הסדר מבטח . (1). הדיווח

הצעת חברת מבטח : משמעו" הסדר מבטח שמיר "(כהגדרתו להלן)שמיר 

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

או כל נוסח מעודכן של הסדר  (2019-01-084592: אסמכתא) 14.8.2019

יובהר .  אשר יפורסם עד למועד נעילת ההצבעות, מבטח שמיר או הבהרה לו

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

באסיפת המחזיקים שתכונס על פי הוראת בית המשפט בקשר עם ההסדר 

כאמור והוא יהיה רשאי להצביע באופן שונה מהצבעתו , ככל שתכונס, המלא

החלטה סופית ומחייבת . והכל בהתאם לשיקול דעתו המוחלט, באסיפה זו

בדבר הסדר מלא תתקבל רק לאחר שההליך המתאים יתקיים במסגרת 

על אף . 1999- ט " לחוק החברות התשנ350אישור הסדר מכוח סעיף 

 להלן יחייבו לכל דבר 2האמור התחייבות המחזיקים והנאמן כאמור בסעיף 

כל מחזיק יהיה רשאי להעניק את . (1): הנחיות בקשר לאופן ההצבעה.  וענין

מלוא קולותיו לחלופה אחת  או לפצל את קולו בין חלופות ההסדר המפורטות 

, אם בחר מחזיק לפצל את קולותיו בין החלופות.  לטופס הדיווח1-4בסעיפים 

מסך כל הערך הנקוב בגינו מצביע אותו , יציין המחזיק גם את שיעור הקולות

מחזיק שיפצל את קולותיו בן החלופות ולא . שהוא מעניק לכל חלופה, מחזיק

יראו אותו כאילו חילק את קולותיו , יציין את אופן חלוקת הקולות בין החלופות

בשל העובדה " נמנע"הצבעה נגד משולה להצבעת . (2)- ו; באופן שווה ביניהן

". נגד"שרק הצעה אחת יכולה להבחר ומכאן כי הנאמן לא יספור את קולות ה

ההחלטה בסעיף זה כפופה ". נמנע"הינו כהצבעת " נגד"התוצאה של הצבעה 

יראו את האמור , ולעניין זה,  להלן7להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 

√לארוב רגיללא עברנגדללא המלצה.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ,  להלן7בסעיף 
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ח "אג

נדחית

להורות לנאמן לנהל משא : בחירה מבין הצעות הסדר  נוסח  ההחלטה. 2

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

 לטופס 1-4קיבלה את מירב הקולות מבין ההצעות המפורטות בסעיפים 

להורות לנאמן לנהל משא ומתן עם המציע של הסדר גד זאבי . (2). הדיווח

הצעה מטעמה של חברה שבמועד : משמעו" הסדר גד זאבי "(כהגדרתו להלן)

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

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

או כל נוסח מעודכן  (2019-01-084466: אסמכתא) 14.8.2019מיידי מיום 

אשר יפורסם עד למועד נעילת , אחר של הסדר גד זאבי או הבהרה לו

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

אופן הצבעתו באסיפת המחזיקים שתכונס על פי הוראת בית המשפט בקשר 

כאמור והוא יהיה רשאי להצביע באופן , ככל שתכונס, עם ההסדר המלא

החלטה . והכל בהתאם לשיקול דעתו המוחלט, שונה מהצבעתו באסיפה זו

סופית ומחייבת בדבר הסדר מלא תתקבל רק לאחר שההליך המתאים 

- ט " לחוק החברות התשנ350יתקיים במסגרת אישור הסדר מכוח סעיף 

 להלן 2על אף האמור התחייבות המחזיקים והנאמן כאמור בסעיף . 1999

כל מחזיק יהיה . (1): הנחיות בקשר לאופן ההצבעה. יחייבו לכל דבר וענין

רשאי להעניק את מלוא קולותיו לחלופה אחת  או לפצל את קולו בין חלופות 

אם בחר מחזיק לפצל את .  לטופס הדיווח1-4ההסדר המפורטות בסעיפים 

מסך כל הערך , יציין המחזיק גם את שיעור הקולות, קולותיו בין החלופות

מחזיק שיפצל את . שהוא מעניק לכל חלופה, הנקוב בגינו מצביע אותו מחזיק

יראו , קולותיו בן החלופות ולא יציין את אופן חלוקת הקולות בין החלופות

הצבעה נגד משולה . (2)- ו; אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה ביניהן

בשל העובדה שרק הצעה אחת יכולה להבחר ומכאן כי " נמנע"להצבעת 

הינו כהצבעת " נגד"התוצאה של הצבעה ". נגד"הנאמן לא יספור את קולות ה

 7ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף ". נמנע"

כחלק בלתי נפרד ,  להלן7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה, להלן

√לארוב רגיללא עברנגדללא המלצה.ל"מההחלטה הנ
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ח "אג

נדחית

להורות לנאמן לנהל משא : בחירה מבין הצעות הסדר  נוסח  ההחלטה. 3

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

 לטופס 1-4קיבלה את מירב הקולות מבין ההצעות המפורטות בסעיפים 

להורות לנאמן לנהל משא ומתן עם המציע של הסדר לפידות . (3). הדיווח

אשר , מ"הצעת לפידות קפיטל בע: משמעו" הסדר לפידות  "(כהגדרתו להלן)

 וכפי שתוקן ביום 7.8.2019פורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי מיום 

או כל  (2019-01-084508, 2019-01-081961: אסמכתאות) 14.8.2019

אשר יפורסם עד למועד , נוסח מעודכן אחר של הסדר לפידות 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

החלטה סופית ומחייבת בדבר הסדר מלא תתקבל רק לאחר . המוחלט

 לחוק 350שההליך המתאים יתקיים במסגרת אישור הסדר מכוח סעיף 

על אף האמור התחייבות המחזיקים והנאמן . 1999- ט "החברות התשנ

: הנחיות בקשר לאופן ההצבעה.  להלן יחייבו לכל דבר וענין2כאמור בסעיף 

כל מחזיק יהיה רשאי להעניק את מלוא קולותיו לחלופה אחת  או לפצל . (1)

אם .  לטופס הדיווח1-4את קולו בין חלופות ההסדר המפורטות בסעיפים 

יציין המחזיק גם את שיעור , בחר מחזיק לפצל את קולותיו בין החלופות

שהוא מעניק לכל , מסך כל הערך הנקוב בגינו מצביע אותו מחזיק, הקולות

מחזיק שיפצל את קולותיו בן החלופות ולא יציין את אופן חלוקת . חלופה

-ו; יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה ביניהן, הקולות בין החלופות

בשל העובדה שרק הצעה אחת " נמנע"הצבעה נגד משולה להצבעת . (2) 

התוצאה של ". נגד"יכולה להבחר ומכאן כי הנאמן לא יספור את קולות ה

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות ". נמנע"הינו כהצבעת " נגד"הצבעה 

,  להלן7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה,  להלן7השיפוי והמימון שבסעיף 

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ
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16:00 61104800.0022/08/19מ"בע

ח "אג

נדחית

להורות לנאמן לנהל משא : בחירה מבין הצעות הסדר  נוסח  ההחלטה. 4

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

 לטופס 1-4קיבלה את מירב הקולות מבין ההצעות המפורטות בסעיפים 

'' להורות לנאמן לנהל משא ומתן עם המציע של הסדר קוריג. (4). הדיווח

הצעה מחייבת משותפת של : משמעו" ''הסדר קוריג  "(כהגדרתו להלן)

אשר פורסמה על ידי החברה בדיווחים , (כהגדרתה בהצעה)'' קבוצת קוריג

-2019-01-  ו2019-01-084670: אסמכתא) 14.8.2019מיידיים ביום 

אשר , או הבהרה לו'' או כל נוסח מעודכן של הסדר הסדר קולריג (084784

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

והכל בהתאם לשיקול , יהיה רשאי להצביע באופן שונה מהצבעתו באסיפה זו

החלטה סופית ומחייבת בדבר הסדר מלא תתקבל רק לאחר . דעתו המוחלט

 לחוק 350שההליך המתאים יתקיים במסגרת אישור הסדר מכוח סעיף 

על אף האמור התחייבות המחזיקים והנאמן . 1999- ט "החברות התשנ

: הנחיות בקשר לאופן ההצבעה.  להלן יחייבו לכל דבר וענין2כאמור בסעיף 

כל מחזיק יהיה רשאי להעניק את מלוא קולותיו לחלופה אחת  או לפצל . (1)

אם .  לטופס הדיווח1-4את קולו בין חלופות ההסדר המפורטות בסעיפים 

יציין המחזיק גם את שיעור , בחר מחזיק לפצל את קולותיו בין החלופות

שהוא מעניק לכל , מסך כל הערך הנקוב בגינו מצביע אותו מחזיק, הקולות

מחזיק שיפצל את קולותיו בן החלופות ולא יציין את אופן חלוקת . חלופה

-ו; יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה ביניהן, הקולות בין החלופות

בשל העובדה שרק הצעה אחת " נמנע"הצבעה נגד משולה להצבעת . (2) 

התוצאה של ". נגד"יכולה להבחר ומכאן כי הנאמן לא יספור את קולות ה

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות ". נמנע"הינו כהצבעת " נגד"הצבעה 

,  להלן7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה,  להלן7השיפוי והמימון שבסעיף 

√לארוב רגיללא עברנגדללא המלצה.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ
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16:00 61104800.0022/08/19מ"בע

ח "אג

נדחית

העלאת הצעה חלופית  ככל שההצעה שקיבלה -התחייבות לבלעדיות ולאי. 5

 50%קיבלה מעל ,  לעיל1-4את מירב הקולות מבין ההצעות שבסעיפים 

לא יספור הנאמן את , (למעט הנמנעים)מהקולות המשתתפים בהצבעה לעיל 

שכן כחלק בלתי נפרד מכל אחת מההחלטות נשוא ,  זה5ההצבעה על סעיף 

אישרו מחזיקי אגרות החוב ברוב הדרוש את ההתחייבות ,  לעיל1-5סעיפים 

ככל שההצעה שקיבלה את מירב הקולות מבין .  זה  להלן5המפורטת בסעיף 

 מהקולות המשתתפים 50%- קיבלה פחות מ,  לעיל1-5ההצעות שבסעיפים 

 5יספור הנאמן את ההצבעה על סעיף , (למעט הנמנעים)בהצבעה לעיל 

.  לעיל1-5בהתאם לזהות המציע שקיבל את מירב הקולות בסעיפים , שלהלן

לאשר את ההתחייבויות לבלעדיות ולאי העלאת הצעה : נוסח  ההחלטה

חלופית אשר אינה מקיימת את השיפור הנדרש בהצעה שתבחר על פי 

- ו11.2סעיפים : קרי) לעיל 1-5ההחלטה שתתקבל מבין ההצעות שבסעיפים 

.  ('' להצעת קולריג8גד זאבי ולפידות וסעיף ,  להצעות מבטח שמיר11.3 

הינם , מובהר כי סעיפי הבלעדיות ואי העלאת הצעה חלופית כאמור לעיל

חלק בלתי נפרד מההצעות ובהתאם ככל שלא תתקבל הצעת החלטה זו 

ההחלטה בסעיף זה .  לא תכנס לתוקף ההצעה שנבחרה, ברוב הדרוש

ללא המלצהכפופה להתחייבות

הורד 

מסדר 

היום

הורד 

מסדר 

√לאר.להיום

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

16:00 61104800.0022/08/19מ"בע

ח "אג

נדחית

אישור מתווה ביניים בדבר חלוקת כספים למחזיקי אגרות החוב ובדבר . 6

לאשר : ביצוע והשלמת הסכמות בין החברה לבין רשויות המס נוסח ההחלטה

את מתווה הביניים בדבר חלוקת כספים למחזיקי אגרות החוב ובדבר ביצוע 

בהתאם לנוסח שפורסם על , והשלמת הסכמות בין החברה לבין רשויות המס

 (2019-01-085453: אסמכתא) 15.8.2019ידי החברה בדיווח מיידי מיום 

להורות לנאמן להגיש , כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו. ("מתווה הביניים")

. לאישור מתווה הביניים, ביחד עם החברה בקשה לבית המשפט המוסמך

, להלן'' נספח א-ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב

כחלק בלתי , לכתב ההצבעה המצורף'' נספח א-יראו את האמור ב, ולעניין זה

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.ל"נפרד מההחלטה 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 

16:00 61104800.0022/08/19מ"בע

ח "אג

נדחית

להורות לנאמן לנהל משא : בחירה מבין הצעות הסדר  נוסח  ההחלטה. 7

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

 לטופס 7 או 1-4קיבלה את מירב הקולות מבין ההצעות המפורטות בסעיפים 

להורות לנאמן לנהל משא ומתן עם המציע של הסדר דמרי . (4). הדיווח

דמרי בנייה ופיתוח . ח.הצעת י: משמעו" הסדר דמרי  "(כהגדרתו להלן)

אסמכתא ) 18.8.19אשר פורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי מיום , מ"בע

אשר , או כל נוסח מעודכן של הסדר דמרי או הבהרה לו, (2019-01-071274

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

והכל בהתאם לשיקול , יהיה רשאי להצביע באופן שונה מהצבעתו באסיפה זו

החלטה סופית ומחייבת בדבר הסדר מלא תתקבל רק לאחר . דעתו המוחלט

 לחוק 350שההליך המתאים יתקיים במסגרת אישור הסדר מכוח סעיף 

על אף האמור התחייבות המחזיקים והנאמן . 1999- ט "החברות התשנ

: הנחיות בקשר לאופן ההצבעה.  להלן יחייבו לכל דבר וענין2כאמור בסעיף 

כל מחזיק יהיה רשאי להעניק את מלוא קולותיו לחלופה אחת  או לפצל . (1)

אם .  לטופס הדיווח1-4את קולו בין חלופות ההסדר המפורטות בסעיפים 

יציין המחזיק גם את שיעור , בחר מחזיק לפצל את קולותיו בין החלופות

שהוא מעניק לכל , מסך כל הערך הנקוב בגינו מצביע אותו מחזיק, הקולות

מחזיק שיפצל את קולותיו בן החלופות ולא יציין את אופן חלוקת . חלופה

-ו; יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה ביניהן, הקולות בין החלופות

בשל העובדה שרק הצעה אחת " נמנע"הצבעה נגד משולה להצבעת . (2) 

התוצאה של ". נגד"יכולה להבחר ומכאן כי הנאמן לא יספור את קולות ה

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות ". נמנע"הינו כהצבעת " נגד"הצבעה 

,  להלן7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה,  להלן7השיפוי והמימון שבסעיף 

ללא המלצה.ל"כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ

הורד 

מסדר 

היום

הורד 

מסדר 

√לאר.להיום

מנורה ביטוח

-אפריקה

ישראל 

להשקעות 

16:00 61104800.0022/08/19מ"בע

ח "אג

נדחית

להורות לנאמן לנהל משא : בחירה מבין הצעות הסדר  נוסח  ההחלטה. 8. 

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

 לטופס 7 או 1-4קיבלה את מירב הקולות מבין ההצעות המפורטות בסעיפים 

להורות לנאמן לנהל משא ומתן עם המציע של הסדר דמרי . (4). הדיווח

דמרי בנייה ופיתוח . ח.הצעת י: משמעו" הסדר דמרי  "(כהגדרתו להלן)

אסמכתא ) 18.8.19אשר פורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי מיום , מ"בע

אשר , או כל נוסח מעודכן של הסדר דמרי או הבהרה לו, (2019-01-071274

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

והכל בהתאם לשיקול , יהיה רשאי להצביע באופן שונה מהצבעתו באסיפה זו

החלטה סופית ומחייבת בדבר הסדר מלא תתקבל רק לאחר . דעתו המוחלט

 לחוק 350שההליך המתאים יתקיים במסגרת אישור הסדר מכוח סעיף 

על אף האמור התחייבות המחזיקים והנאמן . 1999- ט "החברות התשנ

: הנחיות בקשר לאופן ההצבעה.  להלן יחייבו לכל דבר וענין2כאמור בסעיף 

√לארוב רגילעברבעדללא המלצהכל מחזיק יהיה רשאי להעניק את מלוא קולותיו לח. (1)
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ח"אג18:00 63902071.1622/08/19מ"בע

בהמשך להחלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה : בחירת עורך דין רקע. 1

לפיה הוחלט על ידי מחזיקי אגרות החוב להורות לנאמן , 6.8.20191מיום 

, ככול שינקטו, למנות עורך דין לסייע במסגרת הליכים משפטיים שינקטו

בקשר עם , אך לא רק, לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב לרבות

עסקאות בעלי עניין שעשויות לפגוע ביכולתה של החברה לעמוד בכל 

מתבקשים מחזיקי אגרות החוב ליתן , התחייבויותיה בהתאם לשטר הנאמנות

, בכר, לאשר את מינויו של משרד גיא: ההחלטה. החלטתם כמפורט להלן

 ('סדרה ו)לייצוג משפטי של מחזיקי אגרות החוב . עורכי דין' לביא ושות

כל . והנאמן וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה

מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את 

מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את . קולותיו בין מספר מועמדים

יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה , אופן חלוקת הקולות ביניהם

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי . בין המועמדים שבחר

כחלק ,  להלן7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה,  להלן7והמימון שבסעיף 

√לארוב רגילעברנגדללא המלצה.ל"בלתי נפרד מההחלטה הנ

מנורה ביטוח

חברת 

השקעות 

דיסקונט 

ח"אג18:00 63902071.1622/08/19מ"בע

בהמשך להחלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה : בחירת עורך דין רקע. 2

לפיה הוחלט על ידי מחזיקי אגרות החוב להורות לנאמן , 6.8.20191מיום 

, ככול שינקטו, למנות עורך דין לסייע במסגרת הליכים משפטיים שינקטו

בקשר עם , אך לא רק, לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב לרבות

עסקאות בעלי עניין שעשויות לפגוע ביכולתה של החברה לעמוד בכל 

מתבקשים מחזיקי אגרות החוב ליתן , התחייבויותיה בהתאם לשטר הנאמנות

לאשר את מינויו של משרד אמיר פלמר : ההחלטה. החלטתם כמפורט להלן

והנאמן וזאת  ('סדרה ו)לייצוג משפטי של מחזיקי אגרות החוב . 'ושות

כל מחזיק רשאי . בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה

להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין 

מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת . מספר מועמדים

יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים , הקולות ביניהם

 7ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף . שבחר

כחלק בלתי נפרד ,  להלן7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה, להלן

√לארוב רגיללא עברנגדללא המלצה.ל"מההחלטה הנ



תאריך האסיפהאחזקה% מספר ניירחברהשם המרכז

סוג 
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הוראת 

הצבעה
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רוב נדרשהאסיפה
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המיוחד 
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תנאי 

העסקה 
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עניין אישי 

בנושא

בהתאם 

לועדת 

השקעות

מנורה ביטוח

חברת 

השקעות 

דיסקונט 

ח"אג18:00 63902071.1622/08/19מ"בע

בהמשך להחלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה : בחירת עורך דין רקע. 3

לפיה הוחלט על ידי מחזיקי אגרות החוב להורות לנאמן , 6.8.20191מיום 

, ככול שינקטו, למנות עורך דין לסייע במסגרת הליכים משפטיים שינקטו

בקשר עם , אך לא רק, לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב לרבות

עסקאות בעלי עניין שעשויות לפגוע ביכולתה של החברה לעמוד בכל 

מתבקשים מחזיקי אגרות החוב ליתן , התחייבויותיה בהתאם לשטר הנאמנות

פיגל - לאשר את מינויו של משרד פרץ: ההחלטה. החלטתם כמפורט להלן

והנאמן וזאת  ('סדרה ו)לייצוג משפטי של מחזיקי אגרות החוב .. עורכי דין

כל מחזיק רשאי . בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה

להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין 

מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת . מספר מועמדים

יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים , הקולות ביניהם

 7ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף . שבחר

כחלק בלתי נפרד ,  להלן7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה, להלן

√לארוב רגיללא עברנגדללא המלצה.ל"מההחלטה הנ

מנורה ביטוח

חברת 

השקעות 

דיסקונט 

ח"אג18:00 63902071.1622/08/19מ"בע

בהמשך להחלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה : בחירת עורך דין רקע. 4

לפיה הוחלט על ידי מחזיקי אגרות החוב להורות לנאמן , 6.8.20191מיום 

, ככול שינקטו, למנות עורך דין לסייע במסגרת הליכים משפטיים שינקטו

בקשר עם , אך לא רק, לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב לרבות

עסקאות בעלי עניין שעשויות לפגוע ביכולתה של החברה לעמוד בכל 

מתבקשים מחזיקי אגרות החוב ליתן , התחייבויותיה בהתאם לשטר הנאמנות

' לאשר את מינויו של משרד כספי ושות: ההחלטה. החלטתם כמפורט להלן

והנאמן וזאת  ('סדרה ו)לייצוג משפטי של מחזיקי אגרות החוב . עורכי דין

כל מחזיק רשאי . בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה

להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין 

מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת . מספר מועמדים

יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים , הקולות ביניהם

 7ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף . שבחר

כחלק בלתי נפרד ,  להלן7יראו את האמור בסעיף , ולעניין זה, להלן

√לארוב רגיללא עברבעדללא המלצה.ל"מההחלטה הנ

מנורה ביטוח

אלרן 

 (.ד.ד)

השקעות 

10:00 63800834.5826/08/19מ"בע

ח "אג

נדחית

ח " דיווח והתייעצות בנוגע לתשלום חלקי ע1.1: על סדר יומה של האסיפה. 1

דיון בנושאים -  כללי 1.2. של החברה ('סדרה ג)פדיון קרן לאגרות החוב 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.או מחזיקי אגרות החוב/י הנאמן ו"נוספים שיועלו בישיבה ע

מנורה ביטוח

מר .ח

תעשיות 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2018דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת שנתית12:00 3380120.1928/08/19מ"בע

מנורה ביטוח

מר .ח

תעשיות 

שנתית12:00 3380120.1928/08/19מ"בע

, לאשר את חידוש מינויו של קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון. 2

ולתקופה שעד האסיפה , 2019כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 

השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה והסמכת דירקטוריון החברה 

√לארוב רגילעברבעדבעד.לקבוע את שכרו

מנורה ביטוח

מר .ח

תעשיות 

שנתית12:00 3380120.1928/08/19מ"בע

מר חיים מר לתקופת כהונה , ר הדירקטוריון"לאשר את חידוש מינויו של יו. 3

√לארוב רגילעברבעדבעד.נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה



תאריך האסיפהאחזקה% מספר ניירחברהשם המרכז
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הוראת 

הצבעה

החלטת 

רוב נדרשהאסיפה

שיעור 

הרוב 

המיוחד 

(%)

הרוב בו 

(%)עבר 

תנאי 

העסקה 

שונו

עניין אישי 

בנושא

בהתאם 
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מנורה ביטוח

מר .ח

תעשיות 

שנתית12:00 3380120.1928/08/19מ"בע

מר יצחק בן בסט , ר הדירקטוריון"לאשר את חידוש מינויו של סגן יו. 4

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

מנורה ביטוח

מר .ח

תעשיות 

שנתית12:00 3380120.1928/08/19מ"בע

לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור מר ישי דוידי לתקופת כהונה נוספת . 5

√לארוב רגילעברבעדבעד.עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

מנורה ביטוח

מר .ח

תעשיות 

שנתית12:00 3380120.1928/08/19מ"בע

לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור מר עמית בן צבי לתקופת כהונה . 6

√לארוב רגילעברבעדבעד.נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

מנורה ביטוח

מר .ח

תעשיות 

שנתית12:00 3380120.1928/08/19מ"בע

לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור מר מריאן משה כהן לתקופת כהונה . 7

√לארוב רגילעברבעדבעד.נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

מנורה ביטוח

מר .ח

תעשיות 

שנתית12:00 3380120.1928/08/19מ"בע

לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור מר שלמה וקס לתקופת כהונה . 8

√לארוב רגילעברבעדבעד.נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

מנורה ביטוח

מר .ח

תעשיות 

שנתית12:00 3380120.1928/08/19מ"בע

שירית כשר ' לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה גב. 9

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של 

√לארוב רגילעברבעדבעד.החברה

מנורה ביטוח

מר .ח

תעשיות 

שנתית12:00 3380120.1928/08/19מ"בע

לאשר את חידוש התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר חיים מר . 10

, (("חברת הניהול: "להלן)באמצעות חברה בבעלותו ושליטתו המלאה )

, ר דירקטוריון החברה"לקבלת שירותי יו, הנמנה על בעלי השליטה בחברה

עברבעדבעד2019 במרץ 27וזאת לתקופה של שנה החל מיום , תוך עדכונו

רוב 

√לא90.11מיוחד

מנורה ביטוח

מר .ח

תעשיות 

שנתית12:00 3380120.1928/08/19מ"בע

ללא שינוי ובתנאים זהים ליתר נושאי המשרה בחברה , לאשר מחדש. 11

עבור ,  לדוח זימון האסיפה2 הזכאים לשיפוי כפי שמפורט בסעיף 1מיום 

מתן כתב התחייבות , הנמנה על בעלי השליטה בחברה, הדירקטור ישי דוידי

וזאת לתקופה , לחוק החברות (1)(1א)275לשיפוי בהתאם להוראת סעיף 

עברבעדבעד.2019 באוקטובר 5 שנים החל3של 

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

מר .ח

תעשיות 

שנתית12:00 3380120.1928/08/19מ"בע

לאשר את מינויו של מר עוזי בלומנזון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה . 12

עברבעדבעד.(כהונה ראשונה) שנים שתחילתה במועד האסיפה 3של 

רוב 

√לא100מיוחד

מנורה ביטוח

מר .ח

תעשיות 

שנתית12:00 3380120.1928/08/19מ"בע

, בכפוף לאישור מינויו של מר עוזי בלומנזון כדירקטור חיצוני בחברה. 13

בנוסחים , לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות

, המקובלים בחברה וכן הכללתו בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה

√לארוב רגילעברבעדבעד.בתנאים המקובלים בחברה

מנורה ביטוח

וילי פוד 

השקעות 

12:00 3710132.2428/08/19מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילמבוטלתמבוטלתמבוטלת.מינוי מחדש של מר צבי ויליגר כדירקטור בחברה. 1בוטלה

מנורה ביטוח

וילי פוד 

השקעות 

12:00 3710132.2428/08/19מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילמבוטלתמבוטלתמבוטלת.מינוי מחדש של מר יוסף ויליגר כדירקטור בחברה. 2בוטלה



תאריך האסיפהאחזקה% מספר ניירחברהשם המרכז
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המלצת אנטרופיהנושאים אשר עולים לדיון באסיפההאסיפה
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לועדת 
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מנורה ביטוח

וילי פוד 

השקעות 

12:00 3710132.2428/08/19מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילמבוטלתמבוטלתמבוטלת.מינוי מחדש של מר גיל הוכבוים כדירקטור בחברה. 3בוטלה

מנורה ביטוח

וילי פוד 

השקעות 

12:00 3710132.2428/08/19מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילמבוטלתמבוטלתמבוטלת.מינוי מחדש של מר בן ציון סאו כדירקטור בחברה. 4בוטלה

מנורה ביטוח

וילי פוד 

השקעות 

12:00 3710132.2428/08/19מ"בע

שנתית 

√לארוב רגילמבוטלתמבוטלתמבוטלת.מינוי מחדש של מר יעקב נבון כדירקטור בחברה. 5בוטלה

מנורה ביטוח

וילי פוד 

השקעות 

12:00 3710132.2428/08/19מ"בע

שנתית 

בוטלה

 זיו האפט כרואה החשבון המבקר של BDOמינוי מחדש של משרד . 6

√לארוב רגילמבוטלתמבוטלתמבוטלת.החברה

מנורה ביטוח

וילי פוד 

השקעות 

12:00 3710132.2428/08/19מ"בע

שנתית 

בוטלה

מינוי מר שי פירון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים החל . 7

מבוטלתמבוטלתמבוטלת2019 בדצמבר 15מיום 

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

וילי פוד 

השקעות 

12:00 3710132.2428/08/19מ"בע

שנתית 

בוטלה

שלומית פן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש ' מינוי גב. 8

מבוטלתמבוטלתמבוטלת.שנים החל ממועד אישור האסיפה

רוב 

√לאמיוחד

מנורה ביטוח

וילי פוד 

השקעות 

12:00 3710132.2428/08/19מ"בע

שנתית 

√לאר.לדיוןדיוןדיון.2018 בדצמבר 31דיון בדוח התקופתי לשנה שנסתיימה ביום . 9בוטלה

מנורה ביטוח

פטרו 

גרופ 

מ "בע

ח"אג16:00 319001429/08/19(מחוקה)

אישור כי זכויות התביעה של החברה בהתאם להסדר – הצעת ההחלטה . 1

ד ויקטור תשובה כבעל תפקיד מטעם בית "הנושים מוחזקות על ידי עו

לאשר כי כל זכויות התביעה של החברה : המשפט עבור קופת ההסדר

מתוקף מינויו , ד ויקטור תשובה"בהתאם להסדר הנושים מוחזקות על ידי עו

ד "ולפיכך מוקנית לעו, כבעל תפקיד מטעם בית המשפט והחל ממועד מינויו

ויקטור תשובה הזכות להגיש את התובענה לבית המשפט כבעל תפקיד 

ובכלל זה מחזיקי איגרות , ולנהלה כבעל זכויות התביעה עבור קופת ההסדר

לאשר כי כל זכויות התביעה של , וככל שהדבר נדרש, למען הסר ספק. החוב

ד ויקטור תשובה כבעל "החברה שבידי מחזיקי איגרות החוב הומחו לעו

מובהר . תפקיד מטעם בית המשפט החל ממועד מינויו כבעל תפקיד כאמור

לכתב ' כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א

כחלק , לכתב ההצבעה' ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א, ההצבעה

 1הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף . ל"בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ

הינו רוב של חמישים  (בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית)לעיל 

, לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהחלטה (50%)

לצרכי , "עניין מנוגד"אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל . למעט הנמנעים

ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב 

√לארוב רגילעברבעדללא המלצה.לכתב ההצבעה' תיערך בהתאם לנספח ב, ההצבעה

מנורה ביטוח

פלאזה 

סנטרס 

כללית16:30 11099170.0029/08/19וי.אן

Proposal to adopt (vaststellen) the minutes of the Annual 

General Meeting of the Company, held on 5 June 2019לאעברבעדבעד√
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מנורה ביטוח

פלאזה 

סנטרס 

כללית16:30 11099170.0029/08/19וי.אן

Proposal to approve (goedkeuren) and to, insofar required, ratify 

(bekrachtigen) and confirm (bevestigen) the contemplated 

transaction by which the Company will approve the disposal by 

its 100% subsidiary Dambovita Center Holding B.V. of 75% of 

the share capital of Dambovita Center S.R.L. and by which the 

Company will be bound by guarantee obligations, as per the pre-

sale agreement dated 3 July 2019 (Pre-Sale Agreement) and as 

per the short form sale and purchase agreement, being Annex 3 

to the Pre-Sale Agreement, for which approval by the general 

meeting (algemene vergadering) of the Company is required on 

the basis of (i) section 2:107a paragraph 1 of the Dutch Civil 

Code; (ii) article 22 paragraph 4(c) of the Company’s articles of 

association (statuten); and (iii) the Company’s restructuring plan 

(akkoord) that became effective on 9 July 2014לאעברבעדבעד√

מנורה ביטוח

פלאזה 

סנטרס 

כללית16:30 11099170.0029/08/19וי.אן

3 .Proposal to approve and proposal to, insofar required, ratify 

and confirm, the entering into and assumption by the Company 

of its guarantee obligations pursuant to the Pre-Sale Agreementלאעברבעדבעד√

√לאר.לדיוןדיוןדיון2018דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנת שנתית17:00 11574030.2029/08/19ישראכרטמנורה ביטוח

שנתית17:00 11574030.2029/08/19ישראכרטמנורה ביטוח

רואי חשבון ואת זיו , (KPMG)חייקין -לאשר את מינוים מחדש של סומך. 2

, כרואי החשבון המבקרים של החברה במשותף, רואי חשבון, (BDO)האפט 

√לארוב רגילעברבעדבעד.וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

שנתית17:00 11574030.2029/08/19ישראכרטמנורה ביטוח

דליה נרקיס כדירקטורית חיצונית בחברה ' לאשר את מינויה של הגב. 3

דירקטורית חיצונית לפי הוראות חוק החברות המכהנת גם כדירקטורית )

 בינואר 16החל ממועד אישור האסיפה ועד ליום , (301ת "חיצונית לפי נב

עברבעדבעד.2022

רוב 

√לאמיוחד

שנתית17:00 11574030.2029/08/19ישראכרטמנורה ביטוח

דירקטור )לאשר את מינויו של מר אבי הוכמן כדירקטור חיצוני בחברה . 4

ת "חיצוני לפי הוראות חוק החברות אשר יכהן גם כדירקטור חיצוני לפי נב

החל ממועד אישור האסיפה , שנים( 3)לתקופת כהונה של שלוש  (301

עברבעדבעד.הכללית

רוב 

√לאמיוחד


