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 לכבוד  לכבוד

 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל  רשות ניירות ערך
 )באמצעות המגנ"א(  )באמצעות המגנ"א(

   
   א.ג.נ.,

 עם בעל שליטה שאינה טעונה אישור אסיפה כללית  ה על עסקדוח מיידי הנדון: 

ניירות ערך )דוחות תקופתיים  ( לתקנות5א)37לתקנה ניתן בזה דוח מיידי בהתאם 
בדבר אישור ועדת תגמול ודירקטוריון לעסקה או התקשרות אשר  1970-ומיידיים(, התש"ל

)הקלות בעסקאות עם בעלי  לתקנות החברותאינה טעונה אישור אסיפה כללית, בהתאם 
 :כמפורט להלן, "(ההקלות תקנות)" 2000-תש"סהענין(, 

 עיקרי ההתקשרות

תגמול , אישר דירקטוריון החברה )לאחר קבלת אישור ועדת ה2019במרס  18ביום  .1
בעלי  חיים רביד, אייל רביד ואבי רביד, שהינםה"ה את הכללתם של מאותו מועד( 

 הבהתאם לתקנ ,השליטה בחברה, המכהנים כדירקטורים וכנושאי משרה בחברה
כי תנאי ההתקשרות שלהם כאמור בפוליסת  אישר( לתקנות ההקלות, וכן 5ב)1

שרה בחברה והם בתנאי הביטוח הינם זהים לתנאי ההתקשרות של יתר נושאי המ
שוק ואינם עשויים להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או 

 התחייבויותיה.

 תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה

מקובלות התקשרויות בפוליסות לביטוח אחריות נושאי משרה הינן התקשרויות  .2
המשך קיומו של כיסוי ביטוחי לנושאי המשרה הינו חיוני ו בחברות ציבוריות

  .לטובת החברה ווהינ תקינה של החברה הלהתנהלות

  תנאי פוליסת הביטוח הינם בהתאם למדיניות התגמול של החברה. .3

הינם סבירים בהתחשב באופי החברה ובהיקף פעילותה, תנאי פוליסת הביטוח  .4
 .בות בעלי השליטה, לרושאי המשרה בחברהנוהינם זהים לכלל 

תנאי פוליסת הביטוח נקבעו בהתאם להערכת החברה לאחר התייעצות עם יועצי  .5
 הביטוח שלה, בהתחשב בתנאי הביטוח המקובלים בשוק.

 

 בכבוד רב,            

 בע"מ סופרמרקטיםויקטורי רשת 

 אייל רביד :ידי-נחתם על

 דירקטורומנכ"ל תפקיד: 
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