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בע"מ פלסאנמור
(להלן: "החברה")

כתב הצבעה
("התקנות") 2005-בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו

חלק ראשון 

בע"מפלסאנמור: שם החברה.1

לכינוסה.2 והמקום  המועד  האסיפה,  אסיפהסוג  החברה  מיוחדתכללית  :  מניות  בעלי  של 

, ")מועד כינוסה של האסיפה("17:00בשעה,2021אוגוסטב10ג', ביום") אשר תתכנסהאסיפה("

החברה,  , ותיערך במתכונת טלפונית יהיה להצטרף 8רחוב עומרים  במשרדי  ניתן  בנוסף,  עומר.   ,

בכפוף   ועידה,  שיחת  באמצעות  אלקטרונילאסיפה  בדואר  מראש  :  לרישום 

S.BlattZak@shibolet.com  .קוד גישה לשיחת  מספר וושליחת אישור בעלות במניה למועד הקובע

.לנרשמים מראש בדואר אלקטרונירק הועידה יימסר 

אסיפה הכללית אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה ה

ובאותו  , באותה שעה  2021באוגוסט  17ג',  , באותה שעה ובאותו מקום, קרי ליום) ימים 7בשבעה (

מקום. 

: אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה, פירוט הנושאים שעל סדר היום.3

בחברה תיחיצוניתכדירקטורפרופ' ענת לבנשטיין של המינויאישור.3.1

, מוצע  ")חוק החברות("1999-, תשנ"ט(א) לחוק החברות245-ו242פים  בהתאם להוראות סעי

ענת לבנשטיין למנות את לתקופת כהונה בת שלוש (תחיצונייתכדירקטורפרופ'  )  3בחברה, 

. במועד אישור המינוי באסיפה המזומנת מכוח דוח זהשנים שתחילתה 

נוסח החלטה מוצע 

) שנים,  3, לתקופת כהונה בת שלוש (בחברהתחיצונייתכדירקטורפרופ' לבנשטייןאתלמנות"

."במועד אישור המינוי באסיפה המזומנת מכוח דוח זהשתחילתה

בחברה תחיצוניית כדירקטורלינדה מסלם, רו"ח, אישור מינויה של גב' .3.2

מוצע למנות את245-ו242פים  בהתאם להוראות סעי לחוק החברות,  לינדה מסלם,  גב'  (א) 

חיצונית  רו"ח,   בת שלוש (כדירקטורית  כהונה  לתקופת  שנים שתחילתה  3בחברה,  במועד  ) 

.אישור המינוי באסיפה המזומנת מכוח דוח זה

נוסח החלטה מוצע 

ית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש כדירקטורלינדה מסלם, רו"ח,גב'למנות את  "
." במועד אישור המינוי באסיפה המזומנת מכוח דוח זה) שנים, שתחילתה3(

אישור הענקת גמול הוני לדירקטוריות החיצוניות .3.3

בחברה,   חיצוניות  כדירקטוריות  מינויין  לאישור  את  בכפוף  הכללית  האסיפה  ולאישור 
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מוצע להעניק לכל אחת מהדירקטוריות החיצוניות, ה"ה פרופ' ענת לבנשטיין ולינדה ההענקה,  

-של החברה הניתנות למימוש ללא רשומות ובלתי סחירות  אופציות 375,000מסלם, רו"ח,  

בנות  מ375,000 רגילות של החברה,  ע.נ כ"א0.00004ניות  בכפוף להתאמות ובהתאם  ש"ח   ,

.2019של החברההענקת גמול הוניומכוח תכנית 

נוסח החלטה מוצע 

מהדירקטוריות החיצוניות, ה"ה פרופ' ענת  ת לא רשומות לכל אחציות הלאשר הענקת האופ"

." לבנשטיין ולינדה מסלם, רו"ח

בנוסח המלא של ההחלטות המוצעותהמקום והשעות בהם  .4 דוח זימון האסיפה וכל  ניתן לעיין   :

ה', בשעות העבודה  -בימים א'במשרדי החברה  מסמך הנוגע לנושאים שעל סדר היום יועמדו לעיון 

עוה"ד אצלוזאת עד למועד כינוס האסיפה וכן054-2332634הרגילות, לאחר תיאום מראש בטלפון:  

(מגדל המוזיאון),  4ביץ'  ממשרד שבלת ושות', עורכי דין, ברחוב ברקושאול אדרתאו  שלי בלאט זק

פקס:  03-7778333אביב, טלפון:  -תל בשעות העבודה הרגילות, לאחר  -בימים א'03-7778444;  ה', 

שכתובתו  הפצה  באתר הכן  ותיאום מראש   www.magna.isa.gov.ilשל רשות ניירות ערך (מגנ"א) 

. /https://maya.tase.co.ilובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו 

:הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום.5

ה, תעשה בנפרד.עמדות כדירקטורית חיצונית בחברומהמתכל אחאישור הכהונה של  ההצבעה לגבי  

הכהונה   אישור  לגבי  מההחלטות  בנפרד  תעשה  לניצעות  האופציות  הענקת  לגבי  ההצבעה 

כדירקטורית חיצונית של כל אחת מהן, וביחד לגבי שתי הניצעות. 

ההחלטות כל אחת מהרוב הדרוש באסיפה לאישור  ,  (ב) לחוק החברות239סעיף  הוראות  בהתאם ל

לעיל, הינו: 3שעל סדר היום המפורטות בסעיף 

באישור .5.1 אישי  עניין  בעלי  או  בחברה  השליטה  בעלי  שאינם  המניות  בעלי  קולות  מכלל  רוב 

(בין  קשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעההמינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מ

כאשר כוח),  ייפוי  באמצעות  בעקיפין  ובין  המניות  יבמנבמישרין  בעלי  של  הקולות  כלל  ין 

; או האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים

)  2%(לא עלה על שיעור של שני 5.1בסעיף קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים  סך.5.2

.אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה

הזכאות להצבעה באסיזכאות להשתתף בהצבעה.6 המועד הקובע לקביעת  הינו  :  בעלי המניות  פת 

").המועד הקובע("2021יולבי21, 'בביום

בחלק השני של כתב הצבעה זה, מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה  :זיקה של בעל מניהציון  .7

או היעדרה של זיקה   כי בעל מניות שלא סימן קיומה  מובהר,  זיקה ולתיאור מהות הזיקה.  של 

.כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה הרלוונטית, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות

בעניין "גילוי בדבר אופן הצבעה של 2011בנובמבר  30ת ערך מיום  בהתאם להנחיית רשות ניירו

באסיפות" (" מוסדיים  וגופים  בכירה  משרה  נושאי  עניין,  המשתתף  ההנחיהבעלי  מניה  בעל   ,("

בהצבעה, יודיע לחברה האם הינו בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, כהגדרת מונחים  

ה כוח מטעמו של בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי אלה בהנחיה, וכן האם הינו מיופ

כאמור.
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:תוקף כתב ההצבעה.8

בעלות   אישור  לחברה  נשלח  אם  או  בעלות  אישור  לו  צורף  אם  רק  תוקף  יהיה  ההצבעה  לכתב 

באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

)  4עד ארבע (לעיל,יש להמציא לחברה כתב הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור  

בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור שעות לחילופין,  לפני תחילת האסיפה. 

להלן. 9בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בסעיף  

לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות אל החברה, ולאחר  ) שעות24עשרים וארבע (בעל מניות רשאי, עד  

שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של החברה, למשוך את כתב ההצבעה ואת אישור הבעלות שלו. 

אלקטרונית.9 הצבעה  ההצבעה  מערכת  מערכת  באמצעות  להצביע  רשאי  רשום  לא  מניות  בעל   :

שעות6עד שש (טרונית  האלק אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. )  לפני תחילת האסיפה, 

ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת  

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

סעיף  .10 להוראת  החבר83בהתאם  לחוק  תימנה (ד)  אחת,  מדרך  ביותר  יצביע  מניה  שבעל  ככל  ות, 

באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת   הצבעה של בעל מניה בעצמו או  לעניין זה,  הצבעתו המאוחרת. 

להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

, או, עומר8עומרים במשרדי החברה, ברחוב : מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה.11

. S.BlattZak@shibolet.comי: בדואר אלקטרונ

) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד 10: עד עשרה (המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה.12

. 2021ביולי31ליום 

עד חמישה (להודעות העמדההמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון  .13 ימים לפני מועד  5:   (

. 2021באוגוסט5האסיפה, קרי יום

כתובת אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בהם מצויים כתבי  .14

: ההצבעה והודעות העמדה

.tp://www.magna.isa.gov.ilhtאתר ההפצה של רשות ניירות ערך: 

.http://maya.tase.co.ilאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: 

: בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף  קבלת אישורי בעלות, כתב הצבעה והודעת עמדה.15

חבר הבורסה או במשלוח בדואר אל בקשה  של  ביקש זאת.  אם  בלבד,  מענו תמורת דמי משלוח 

להורות שאישור  רשאי  רשום  מניות לא  בעל  ערך מסוים.  ניירות  זה תינתן מראש לחשבון  לעניין 

הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. 

רשום  לא  ההצבעה  1בעל מניות  לנוסח כתב  קישורית  תמורה,  בלא  בדואר אלקטרוני  זכאי לקבל 

אלא אם   מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו,  והודעות העמדה באתר ההפצה, 

כתבי   לקבל  מעוניין  שהוא  או  כאמור  קישורית  לקבל  מעוניין  הוא  אין  כי  הבורסה  לחבר  הודיע 

ניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לע

בין המניות הרשומות  1 ואותה מניה נכללת  הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה,  בעל מניות לא רשום 
שם החברה לרישומים. -במרשם בעלי המניות על
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או יותר מסך כל 5%בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (.16  (

שאינן  ההצבעה  זכויות  כל  סך  מתוך  כאמור  בשיעור  שמחזיק  מי  וכן  בחברה,  ההצבעה  זכויות 

בסעיף  בחברה (כהגדרתו  השליטה  בעל  בידי  או  268מוחזקות  בעצמו,  זכאי  החברות),  לחוק 

כמפורט   לחברה,  שהגיעו  ההצבעה  בכתבי  לעיין  האסיפה,  מועד  לאחר  מטעמו,  שלוח  באמצעות 

ה', בשעות העבודה המקובלות.-לתקנות, במשרדי החברה, בימים א'10בתקנה 

מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה נכון למועד ההודעה בדבר זימון  5%כמות המניות המהווה  

החברה;2,291,089–אסיפה  ה של  רגילות  המהוות  מניות  המניות  זכויות  5%כמות  כל  מסך 

זימון  בדבר  ההודעה  למועד  נכון  הינה  השליטה  בעל  בידי  מוחזקות  שאינן  בחברה  ההצבעה 

מניות רגילות של החברה. 1,547,963–אסיפהה

אחד (.17 אחוז  שלו  יותר  או  אחד  מניה  לבקש 1%בעל  רשאי  באסיפה,  ההצבעה  מזכויות  לפחות   (

בקשה לכלולמהדירקטוריון   באסיפה.  נדון  להיות  מתאים  שהנושא  ובלבד  היום,  בסדר  נושא 

חוק להוספת נושא תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. בהתאם ובכפוף להוראות

החברה תהיה רשאית לבצע שינויים   החברות ותקנות כתבי הצבעה, לאחר פרסום כתב ההצבעה, 

עם  בקשר  עמדה  הודעות  להתפרסם  עשויות  וכן  היום,  לסדר  נושא  הוספת  לרבות  היום,  בסדר 

ההחלטות שעל סדר היום.

דיווחי החברה  ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמנה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם ב.18

של רשות ניירות ערך. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים  ההפצההשוטפים באתר  

השינויים   פרסום  עם  בבד  בד  ההפצה  באתר  החברה  ידי  על  יפורסם  היום,  סדר  שעל  בהחלטות 

ב לתקנות החברות  5-א ו5בהחלטות האמורות, וזאת, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות  

-ודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס(ה

. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.2000

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום, שלגביו ניתן  :ציון אופן ההצבעה.19

הצבעה זה, בחלקו השני של כתב ההצבעה. להצביע באמצעות כתב  
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חלק שני -כתב הצבעה 
בע"מנמורפלסא: שם החברה

ההצבעה כתבי  ומשלוח  למסירה  ברחוב  :מען  החברה,  עומר8עומרים  במשרדי  או,  בדואר , 

. S.BlattZak@shibolet.comי: אלקטרונ

. 515139129:מס' החברה

. 17:00, בשעה 2021באוגוסט 10, ג'ביום : מועד האסיפה

, ג'ן חוקי, תדחה האסיפה ליוםאם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניי

באותו מקום ובאותה השעה. , 2021באוגוסט 17

. מיוחדת: אסיפה כללית סוג האסיפה

. 2021ביולי 12ב', : המועד הקובע

פרטי בעל המניות 

: שם בעל המניות

:מס' זהות

– אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית 

:מס' דרכון

:המדינה שבה הוצא

:בתוקף עד

–אם בעל המניות הוא תאגיד 

: מס' תאגיד

:  מדינת ההתאגדות

5או אף אחד מהם4קיע מוסדי (לרבות מנהל קרן), מש3, נושא משרה בכירה 2האם הינך: בעל עניין –*סמן  

; כן/לא ופרט תשובתך במידה והינה חיובית -נא לענות ב

ייחשב  לשאלה  המצביע  של  התייחסות  או  סימון  העדר 

כמענה שלילי 

בעל עניין בחברה 

נושא משרה בכירה בחברה 

משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)

אף אחד מהם 

והמצביע מצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים בטבלה גם בקשר למייפה הכח. (*) במידה 

. 1968-"חתשכ , ערךניירותלחוק1בסעיף"  עניין"בעל המונחכהגדרת2
.1968-"ח תשכ, ערךניירותלחוק(ד) 37בסעיף" בכירהמשרה"נושא המנוחכהגדרת3
באסיפה מנהלתחברה) (השתתפות  גמל(קופות  פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלתקנות1בתקנההמונחכהגדרת4

, בנאמנותמשותפתהשקעותבחוקכמשמעותו,  בנאמנותמשותפתלהשקעותקרןמנהלוכן2009-"טתשס),  כללית
. 1994-"דתשנ

משרה נושאי,  ענייןבעלשלההצבעהאופןבדבר: "גילוי  30.11.2011מתאריךערךניירותרשותשלהנחיהמכוחנדרש5
". באסיפותמוסדייםוגופיםבכירה
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אופן ההצבעה 

לעניין מינוי  6אופן ההצבעה הנושא שעל סדר היום 

דירקטור חיצוני  

(ב) או  239(סעיף 

) לחוק 1(א245

האם  –החברות) 

אתה בעל שליטה, 

בעל עניין, בעל  

עניין אישי באישור  

המינוי, נושא  

משרה בכירה או  

7משקיע מוסדי 

לעניין אישור  

עסקה לפי סעיפים  

275עד 272-ו255

ות,  לחוק החבר

שהרוב הנדרש  

לאישורה אינו רוב  

האם אתה  –רגיל

בעל שליטה, בעל  

עניין אישי  

בהחלטה, נושא  

משרה בכירה או  

7משקיע מוסדי

כן* לאכן* לאנמנע נגד בעד 
למנות את פרופ'  .1

לבנשטיין כדירקטורית  

חיצונית בחברה, 

לתקופת כהונה בת  

) שנים,  3שלוש (

שתחילתה במועד אישור  

המינוי באסיפה  

. המזומנת מכוח דוח זה

למנות את גב' לינדה  .2

מסלם, רו"ח,  

כדירקטורית חיצונית  

בחברה, לתקופת כהונה 

) שנים,  3בת שלוש (

ה במועד אישור  שתחילת

המינוי באסיפה  

. המזומנת מכוח דוח זה

לאשר הענקת האופציות  .3

הלא רשומות לכל אחת  

מהדירקטוריות  

החיצוניות, ה"ה פרופ'  

ענת לבנשטיין ולינדה  

מסלם, רו"ח

. בנושאמהצבעהכהימנעותייחשבסימוןאי6
בעל מניות שלא ימלא טור זה או סימן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.7



7

אם הנך בעל "עניין אישי" לגבי אישור איזה מההחלטות שעל סדר היום, יש לפרט את מהות 

העניין האישי להלן: 

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

_____________ :חתימה_____________ :תאריך

: ______________ שעה

בורסה (לפי סעיף   חבר  במניות באמצעות  לחוק החברות)  1(177לבעלי מניות המחזיקים  כתב  –) 

בעל מניות כאמור רשאי להורות שאישור הבעלות  ואולם  הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות,  

.שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בצירוף צילום רק  כתב ההצבעה תקף  –מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה  לבעלי

תעודת הזהות / דרכון / תעודת התאגדות.
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