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דוחות )פי תקנות ניירות ערך -על, של החברה שנתיתדוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית   :הנדון

הודעה ומודעה על )תקנות החברות , "(תקנות הדיווח)" 0791-ל"תשה, (ידייםיתקופתיים ומ

תקנות )" 0111-ס"התש, (ר היוםדאסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לס

 "(הדוח"( )"חוק החברות)" 0777-ט"תשנה, ק החברותוחו"( הודעה ומודעה

מודיעה בזאת החברה אודות כינוס , וחוק החברות תקנות הודעה ומודעה, תקנות הדיווחלבהתאם 

מועד כינוסה של האסיפה "(. האסיפה הכללית)"של בעלי המניות של החברה  שנתיתאסיפה כללית 

  .יבנה, 0 שידלובסקיברחוב , החברה במשרדי 11:01בשעה  ,2112 אפרילב 22', הום בי יהא, הכללית

  האסיפה של יומה סדר על .1

 הדירקטוריון ובדוח הכספיים בדוחות ודיון הצגה 1.1

בדצמבר  01הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 

ניתן לעיין בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון אשר מצורפים לדוח התקופתי של . 2111

באתר ההפצה של רשות ניירות ערך , "(0102הדוח התקופתי לשנת )" 2111החברה לשנת 

 מ"אביב בע-ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל www.isa.gov.ilבכתובת 

 .www.maya.tase.co.ilבכתובת "( הבורסה)"

 החברה של מבקרים חשבון רואי מינוי 1.2

 חשבון כרואהלכהונה  ,זיו האפט רואי חשבוןBDO , החשבון רואי משרד מינויחידוש 

 .2111בשנת  ודיווח על שכרו החברה של מבקר

בדוח הדירקטוריון המצורף לדוח  2111ניתן לעיין בשכרו של רואה החשבון המבקר בשנת 

 .2111לשנת  התקופתי

זיו האפט רואי  BDO ,את משרד רואי החשבון מחדש למנות: "מוצע החלטה נוסח

 ".הבאה השנתית הכללית האסיפה תום עד החברה של מבקר חשבון כרואה ,חשבון

 שאינם דירקטורים חיצונייםמינוי מחדש של דירקטורים  1.0

גיא , אברהם רביד, אייל רביד, צביקה ברנשטיין, רביד( ויקטור)ה חיים "מינוי מחדש של ה

  .כדירקטורים בחברה ושני סברדלוב גורן

הצהיר כל אחד מהדירקטורים על כשירותו , ב לחוק החברות222כי בהתאם לסעיף , יצוין

הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן וכן כי הינו בעל , בחברהלכהן כדירקטור 

והצהיר כי לא , פירט את כישוריו כאמורבהתאם לכך ו, הראוי לשם ביצוע תפקידו

הצהרות )" לחוק החברות 222-ו 221מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 

http://www.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
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 לדוח זה וניתן לעיין בהן גם 'נספח אהצהרות הדירקטורים מצורפות כ"(. הדירקטורים

  .במשרדה הרשום של החברה

 משרה ונושאי דירקטורים אחריות בביטוח להיכלל ימשיכו האמורים הדירקטורים

מר גיא . ופטור בתנאים המקובלים בחברה לשיפוי זכאים להיות וימשיכו, בחברה כמקובל

הקבוע בתקנות " הסכום המזערי"לפי לתשלום גמול שנתי וגמול השתתפות זכאי גורן יהא 

תקנות )" 2111-ס"התש, (לדירקטור חיצוניכללים בדבר הענקת גמול והוצאות )החברות 

 .בהתאם לדרגת ההון העצמי של החברה, "(הגמול

לתקנות ( 11()א)ב01-ו 21פי תקנות -על הנדרשים, לפרטים אודות הדירקטורים האמורים

לדוח התקופתי לשנת ' בחלק ד 21ותקנה  21 התקנראה  ,והתנאים להם זכאים, הדוחות

 כפי, לעיל האמורים הדירקטורים של בפרטיהם שינויים חלו לא, דוחה למועד נכון. 2111

 .2111 לשנת התקופתי בדוח שהובאו

כי ההצבעה לגבי כל מועמד למינוי מחדש לכהונת דירקטור בחברה תעשה , מובהר בזאת

 .  בנפרד

עד תום האסיפה , לאשר את מינויים מחדש לתקופת כהונה נוספת": נוסח החלטה מוצע

שאינם דירקטורים )של הדירקטורים המכהנים בחברה , הכללית השנתית הבאה

אברהם , אייל רביד, צביקה ברנשטיין, רביד( ויקטור)ה חיים "ה: כדלקמן, (חיצוניים

 ".ושני סברדלוב גיא גורן, רביד

לתקופת כהונה , המכהנת כדירקטורית חיצונית, טייכרמיכל ' אישור מינוי מחדש של גב 1.2

 לתקופת, המכהן כדירקטור חיצוני, ושל מר יצחק זאוברמן, שנים( 3)שנייה בת שלוש 

 שנים( 3)כהונה שלישית בת שלוש 

 12שנים החל מיום ( 0)בת שלוש  נייהלתקופת כהונה ש מיכל טייכר' מחדש של גב מינוי

שנים החל מיום ( 0)בת שלוש  לישיתלתקופת כהונה ש זאוברמןיצחק ומר , 2112 אוגוסטב

 .כדירקטורים חיצוניים בחברה 2112 באוגוסט 11

יצחק ומר  מיכל טייכר' הצהירו גב, רותהחב לחוק 221-וב 222 לסעיף בהתאם כי, יצוין

וכן כי , על כשירותם לכהן כדירקטורים וכדירקטורים חיצוניים בחברה, כל אחד, זאוברמן

, ם בעלי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידםהינ

והצהירו כי לא מתקיימות לגביהם ההגבלות , ובהתאם לכך פירטו את כישוריהם כאמור

יצחק ומר  מיכל טייכר' הצהרותיהם של גב. לחוק החברות 222-ו 221הקבועות בסעיפים 

 .יתן לעיין בהן גם במשרדה הרשום של החברהלדוח זה ונ' נספח אמצורפות כ זאוברמן

-ו 21פי תקנות -הנדרשים על, יצחק זאוברמןומר  מיכל טייכר' גבאודות  לפרטים

 נכון. 2111לדוח התקופתי לשנת ' בחלק ד 21לתקנות הדוחות ראה תקנה ( 11()א)ב01

כפי , צחק זאוברמןי ומר מיכל טייכר' לא חלו שינויים בפרטיהם של גב, למועד הדוח

 .2111שהובאו בדוח התקופתי לשנת 

יהיו זכאים לתשלום גמול דירקטורים עבור כהונתם  יצחק זאוברמןומר  מיכל טייכר' גב

, הגמול בתקנותבתוספת השנייה ובתוספת השלישית  כקבוע" הסכום המזערי"לפי 

 מעת שתהיה כפי, האמורות בתקנות כהגדרתה החברה של העצמי ההון לדרגת ובהתאם

יהיו ימשיכו להיכלל בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כמקובל בחברה ו וכן, תלע

 . תב שיפוי כמקובל בחברהזכאים לפטור ולכ
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 תעשה בחברה חיצוני כדירקטור כהונתו לחידוש מועמד כל לגבי ההצבעה כי, בזאת מובהר

 .בנפרד

 נייהלתקופת כהונה ש מיכל טייכר' לאשר את מינויים מחדש של גב: "החלטה מוצע נוסח

לתקופת כהונה  יצחק זאוברמןומר  2112 באוגוסט 12שנים החל מיום ( 0)בת שלוש 

 ".כדירקטורים חיצוניים בחברה 2112 באוגוסט 11החל מיום  לישיתש

 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות .2

הינו רוב רגיל של יותר  לדוח 1.0-ו 1.2 בסעיפיםהנדרש לאישור ההחלטות המנויות  הרוב 2.1

 (.לא כולל נמנעים)מקולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה  01%-מ

נכון למועד , יצוין כי למיטב ידיעת החברה, וחותהד לתקנות( 11()א)ב01 לתקנה ביחס

 יבעל, אייל רביד ואברהם רביד, רביד( ויקטור)חיים , בעלי השליטה בחברה, הדוח

 כןו, במישרין ובעקיפין, בחברהמזכויות ההצבעה  16.10%-ב יםמחזיק ,השליטה בחברה

 2111בדוח התקופתי לשנת ' לחלק דא 21דווח בתקנה בעלי מניות כפי ש צד להסכם םהינ

 החלטותבאת הצעות ההחלטה  את הרוב הנדרש לקבל םלה יקנו כאמור וההחזקות

 .שעל סדר היום של האסיפה 1.0-ו 1.2 בסעיפיםהמנויות 

רוב רגיל נדרש , סדר יומה של האסיפה הכלליתלעיל שעל  1.2' לצורך אישור נושא מס 2.2

מבלי , מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה

 :ובלבד שיתקיים אחד מאלה, להביא בחשבון את קולות הנמנעים

במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות  2.2.1

שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין 

במנין ; הצבעהבהמשתתפים , אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה

 ;עיםבון קולות הנמנחשלי המניות האמורים לא יובאו בעכלל הקולות של ב

 עלה לא לעיל 2.2.1 בסעיף האמורים המניות בעלי מקרב המתנגדים קולות סך 2.2.2

 .בחברה ההצבעה זכויות מכלל( 2%) אחוזים שני של שיעור על

בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה , לחוק החברות 221פי סעיף -על

אם יש לו עניין אישי באישור , ההצבעה על גבי כתב –אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה , או

לא יצביע וקולו , לא הודיע בעל מניה כאמור; לאואם  ,שעל סדר היום 1.2ההחלטה המנויה בסעיף 

 .לא יימנה

 וביצועה מועדה, שנתיתאסיפה כללית  זימון .0

 ברחוב ,החברה במשרדי ,11:01בשעה , 2112 אפרילב 22, 'הביום הכללית תתכנס האסיפה 

 .יבנה, 0שידלובסקי 

ידי -המניין החוקי לקיום האסיפה הכללית הוא נוכחות של לפחות בעל מניות אחד בעצמו או על

, בא כוחו או באמצעות כתב הצבעה המחזיק עשרים וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה

באיזה אין לפתוח בדיון "(. מניין חוקי)"תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה 

אלא אם נכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע , עניין שהוא באסיפה הכללית

לא נכח באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה . לתחילת הישיבה

האסיפה )"באותו מקום ובאותה השעה , 2112 מאיב 2, 'ההאסיפה ליום תידחה , מניין חוקי

כעבור מחצית השעה לאחר המועד , כאמורהמניין החוקי  כח באסיפה הנדחיתלא נ"(. הנדחית

 . תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא, שנקבע לה
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 זכאות להצביע  .2

לחוק ( ב)162צביע באסיפה הכללית לפי סעיף לקביעת הזכאות של בעלי המניות לההקובע המועד 

, 'ד יוםהוא , 2110-ו"התשס, (הצבעה בכתב והודעות עמדה)לתקנות החברות  0החברות ולפי תקנה 

בין אם המניות , כל בעל מניות של החברה במועד הקובע(. "הקובעהמועד ") 2112 מרסב 22

רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה , הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה רשומות על שמו ובין אם

 .הצבעה בכתב הצבעה של בדרך ובין באמצעות שלוח להצבעהבעצמו או 

מינוי . אשר אינו חייב להיות בעל מניה בחברה, מניה רשאי למנות בא כוח להצביע במקומו בעל

בחתימת יד בעל המניות , יהיה בכתב נציג או בא כוח להשתתף ולהצביע באסיפה בשם בעל המניות

חייב המסמך לשאת חתימות , מקום שהממנה הנו תאגיד, או, או בא כוחו החוקי שנתמנה בכתב

יצורף לייפוי הכוח אישור עורך דין , אם הממנה הנו תאגיד. מחייבות בהתאם לתקנון אותו תאגיד

לתנאי ייפוי הכוח תהיה  הצבעה בהתאם. לפיו ייפוי הכוח נחתם בהתאם לתקנון אותו תאגיד

דין או ביטל את כתב המינוי או -חוקית אף אם לפני כן מת הממנה או הוכרז פושט רגל או פסול

אלא , מונה לו מפרק או כונס נכסים, בהיותו תאגיד, העביר את המניה שביחס אליה הוא ניתן או

או במקום בו , אם נתקבלה הודעה בכתב על השינוי האמור במשרד לפחות יום לפני האסיפה

כתב מינוי בא כוח וייפוי כוח או תעודה . תכונס האסיפה עד סמוך לפני שעת פתיחת האסיפה

 26יופקדו במשרדי החברה עד , ידי נוטריון או עורך דין-או העתק מאושר על( אם ישנה כזו)אחרת 

 . שעות לפני מועד האסיפה הכללית

 , (ך הצבעה באסיפה הכלליתהוכחת בעלות במניה לצור)התאם לתקנות החברות ב

שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת , בעל מניות של החברה, 2111-ס"התש

, "(רשום לא מניות בעל)"בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים 

אישור לחברה  בדרך של המצאת, זכאי להוכיח את בעלותו במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית

בהתאם , בדבר בלותו במניה במועד הקובע, מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה

 "(.אישור הבעלות)"ל "לטופס שבתוספת לתקנות הנ

רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק  לאבעל מניות 

. אם ביקש זאת, נו תמורת דמי משלוח בלבדבסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מע, במניותיו

 רשאי רשום לא מניות בעל, כן-כמו. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים

 ההצבעה מערכת באמצעות לחברה יועבר שלו הבעלות שאישור הבורסה לחבר להורות

 .האלקטרונית

"(. ההצבעה כתב)"ב הצבעה רשאי בעל מניות להצביע באסיפה הכללית באמצעות כת, כן-כמו

 .המצורף לדוח זה, הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה

ניתן לעיין בכתב ההצבעה שבאמצעותו ניתן להצביע לגבי ההחלטה ובהודעות העמדה כמשמעותן 

 .באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה, ככל שינתנו, לחוק החברות 66 בסעיף

רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כל בעל מניות 

 (.ככל שתינתנה)

קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות , בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, חבר הבורסה ישלח

לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר , באתר ההפצה, (ככל שתינתנה)העמדה 

ובלבד , מעוניין בכך אינובעל המניות כי  הודיע כן אם אלא, אצל אותו חבר בורסה מניותיו רשומות

 .שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע
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יש להמציא למשרדי , את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה

בצירוף  –וביחס לבעל מניות רשום )בצירוף אישור בעלות ( לרבות באמצעות דואר רשום)החברה 

לפני מועד כינוס  שעות( 2) ארבעעד ( לפי העניין, דרכון או תעודת התאגדות, צילום תעודת זהות

הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים " מועד ההמצאה"לעניין זה . תהאסיפה הכללי

 .למשרדי החברה, המצורפים אליו

 לפני ימים( 11) עשרההמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות הינו עד 

 .האסיפה מועד

 לבקש רשאי, הכללית באסיפה ההצבעה מזכויות לפחות( 1%) אחוז שלו, יותר או אחד, מניות בעל

 עד לחברה תומצא כאמור בקשה. הכללית האסיפה של היום בסדר נושא לכלול מהדירקטוריון

מועד "לעניין זה "(. בקשה להמצאת האחרון המועד)" האסיפה זימון לאחר ימים( 2) שבעה

 .למשרדי החברה, הוהמסמכים המצורפים אלי הבקשההינו המועד בו הגיע " ההמצאה

, דירקטוריון החברה כי הנושא שהתבקש לכללו בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה מצא

לרבות כתב הצבעה )ב לתקנות הודעה ומודעה 0תפרסם החברה הודעה מתוקנת כאמור בתקנה 

 .   ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה( 2)לא יאוחר משבעה ( מתוקן

כל ההחלטות שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה  מניות לא רשום זכאי גם להצביע לאישור בעל

לחוק  2'לפרק ז' אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב

הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני "(. אלקטרוני הצבעה כתב)" 1216-ח"התשכ, ערך ניירות

  .לפני מועד כינוס האסיפה הכללית שעות( 1)תתאפשר עד שש 

 פרטים על נציג החברה לעניין הטיפול בדוח העסקה .0

שידלובסקי החברה ברחוב  במשרדי, חשב, לובל אפי מר הינו, זה בדוחנציג החברה לעניין הטיפול 

 .16-6122216: פקס, 16-6122222: טלפון, יבנה  ,0

  עיון במסמכים .1

במשרדי וכן בנוסח המלא של ההחלטות שעל סדר היום , ניתן לעיין בדוח ובמסמכים הנזכרים בו

, חשב החברהעם  בתאום מראשו בשעות העבודה המקובלות, יבנה, 0 שידלובסקיהחברה ברחוב 

וזאת החל ממועד פרסום המודעה בעניין כינוס האסיפה , (16-6122222: טלפון) מר אפי לובל

ניתן , כן-כמו. עד ליום כינוס האסיפהועד ליום  פי דין-על בעיתונים היומיים כנדרשהכללית 

ככל , לחוק החברות 66בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף , לעיין בדוח זה

 .באתר ההפצה ובאתר הבורסה, שתינתנה

 ,בכבוד רב         

 מ"בע ויקטורי רשת סופרמרקטים

 

 :וותפקיד החותם םש

 החברה ודירקטור ל"מנכ, אייל רביד



 "(החברה)" מ"בע ויקטורי רשת סופרמרקטים

 5002-ו"התשס, (הצבעה בכתב והודעות עמדה)כתב הצבעה לפי תקנות החברות 

 חלק ראשון

  : שם החברה .1

 "(.החברה)" מ"בע ויקטורי רשת סופרמרקטים

 : המועד והמקום לכינוסה, סוג האסיפה הכללית .2

 "(.ה הכלליתהאסיפ)"של בעלי המניות של החברה  שנתיתאסיפה כללית 

אם . יבנה, 3שידלובסקי ברחוב  11:31בשעה , 2112 אפרילב 22, 'ההכללית תיערך ביום האסיפה 

  .ובאותה שעה באותו מקום, 2112 מאיב 4, 'ההיא תתקיים ביום , תדחה האסיפה

ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח  הםאשר לגבי, שעל סדר היום יםפירוט הנושא .3

 :ותהמוצע ותההחלט

 החברה של מבקרים חשבון רואי מינוי 3.1

 חשבון כרואה ,זיו האפט רואי חשבון BDO ,משרד רואי החשבון חידוש כהונתם של

 .הבאה השנתית הכללית האסיפה תום עד החברה של מבקר

זיו האפט רואי  BDO ,את משרד רואי החשבון מחדש למנות: "מוצע החלטה נוסח

 ".הבאה השנתית הכללית האסיפה תום דע החברה של מבקר חשבון כרואה ,חשבון

 מינוי מחדש של דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים 3.2

עד תום האסיפה הכללית השנתית , לאשר את מינויים מחדש לתקופת כהונה נוספת

ה "ה: כדלקמן, (שאינם דירקטורים חיצוניים)של הדירקטורים המכהנים בחברה , הבאה

 .גיא גורן ושני סברדלוב, אברהם רביד, אייל רביד, טייןצביקה ברנש, רביד( ויקטור)חיים 

הצבעה בכתב והודעות )לתקנות החברות ( ב()5()א)2פי תקנה -להלן הפרטים הנדרשים על

 : 2115-ו"התשס, (עמדה

חברות בוועדה או בוועדות  שם הדירקטור
 דירקטוריון

השנה שבה החלה כהונה 
 כדירקטור בחברה

 2112 לא רביד( ויקטור)חיים 
 2111 לא צביקה ברנשטיין

 2112 לא אייל רביד
 2112 לא אברהם רביד

ועדת מאזן , ועדת ביקורת גיא גורן
 2111 וועדת תגמול

 2115 לא שני סברדלוב
   

לתקנות ( 11()א)ב31-ו 21פי תקנות -על הנדרשים, לפרטים אודות הדירקטורים האמורים

לדוח ' בחלק ד 21ראה תקנה  ,1721-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)ניירות ערך 

 של בפרטיהם שינויים חלו לא, הדוח למועד נכון. (כהגדרתו בדוח) 2111התקופתי לשנת 
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  .2111 לשנת התקופתי בדוח שהובאו כפי, לעיל האמורים הדירקטורים

כי ההצבעה לגבי כל מועמד למינוי מחדש לכהונת דירקטור בחברה תעשה , מובהר בזאת

 .בנפרד

עד תום האסיפה , לאשר את מינויים מחדש לתקופת כהונה נוספת: "נוסח החלטה מוצע

שאינם דירקטורים )של הדירקטורים המכהנים בחברה , הכללית השנתית הבאה

אברהם , אייל רביד, צביקה ברנשטיין, רביד( ויקטור)ה חיים "ה: כדלקמן, (חיצוניים

 ".גיא גורן ושני סברדלוב, רביד

לתקופת כהונה , המכהנת כדירקטורית חיצונית, מיכל טייכר' מחדש של גבאישור מינוי  3.3

לתקופת , המכהן כדירקטור חיצוני, ושל מר יצחק זאוברמן, שנים( 3)שנייה בת שלוש 

 שנים( 3)כהונה שלישית בת שלוש 

הצבעה בכתב והודעות )לתקנות החברות ( ב()5()א)2פי תקנה -פרטים הנדרשים עלהלהלן 

 :"(תקנות הצבעה בכתב)" 2115-ו"תשסה, (עמדה

 
 שם

עדה או בוועדות וחברות בו
 דירקטוריון

השנה שבה החלה 
 כהונה כדירקטורה

 בחברה

ועדת מאזן וועדת , ועדת ביקורת מיכל טייכר .1
 2114 תגמול

 יצחק זאוברמן .2
ועדת המאזן , ר ועדת ביקורת"יו

 2111 וועדת התגמול

   

-ו 21פי תקנות -הנדרשים על, יצחק זאוברמןומר  מיכל טייכר' גבלפרטים אודות 

נכון . 2111לדוח התקופתי לשנת ' בחלק ד 21ראה תקנה  הדוחותלתקנות ( 11()א)ב31

כפי , מיכל טייכר ומר יצחק זאוברמן' לא חלו שינויים בפרטיהם של גב, למועד הדוח

  .2111שהובאו בדוח התקופתי לשנת 

 .תיעשה בנפרדחיצוני תו כדירקטור ההצבעה לגבי כל מועמד לחידוש כהונ

 נייהלתקופת כהונה ש מיכל טייכר' לאשר את מינויים מחדש של גב: "נוסח החלטה מוצע

לתקופת כהונה  יצחק זאוברמןומר  2112 באוגוסט 12שנים החל מיום ( 3)בת שלוש 

 ." כדירקטורים חיצוניים בחברה 2112 באוגוסט 11החל מיום  לישיתש

 : ותהמוצע ותיתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטהמקום והשעות שנ .4

, יבנה, 3שידלובסקי ברחוב , במשרדי החברה, תוהמוצע ותניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלט

בשעות העבודה  ,'ה-'בימים א, 10-0124774: טלפון, חשב, לובל אפימר לאחר תיאום מראש עם 

בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה , ין בדוח זהניתן לעי, כן-כמו .וזאת עד ליום האסיפה, המקובלות

אתר ב ,ככל שתינתנה, "(חוק החברות)" 1777-ט"התשנ, לחוק החברות 00כמשמעותן בסעיף 

ובאתר "( אתר ההפצה)" http://www.magna.isa.gov.il: בכתובת ,ההפצה של רשות ניירות ערך

 .http://maya.tase.co.il: מ"אביב בע סה לניירות ערך בתלהאינטרנט של הבור

 

 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.co.il/
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ניתן להצביע באמצעות כתב  הםשלגבי יםבאסיפה הכללית בנושא ותהרוב הדרוש לקבלת החלט .5

 :הצבעה

 רוב רגיל של יותר נוהי, עילל 3.5-ו 3.3 בסעיפים המנויותהרוב הדרוש לקבלת ההחלטות  5.1

 .(לא כולל נמנעים)מקולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה  51%-מ

רוב רגיל מכלל קולות בעלי  הינו, לעיל 3.3הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המנויה בסעיף  5.2

מבלי להביא בחשבון , המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה

 :ובלבד שיתקיים אחד מאלה, את קולות הנמנעים

ן קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות במני 5.2.1

שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין 

במנין ; הצבעהבהמשתתפים , אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה

 ;בון קולות הנמנעיםחשלי המניות האמורים לא יובאו בעכלל הקולות של ב

 עלה לא לעיל 5.2.1 בסעיף האמורים המניות בעלי מקרב המתנגדים קולות סך 5.2.2

 .בחברה ההצבעה זכויות מכלל( 2%) אחוזים שני של שיעור על

 :וקף כתב ההצבעהת .1

לרבות )ואם הוא הומצא לחברה , לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים

 :ני מועד האסיפהשעות לפ( 4)עד ארבע ( באמצעות דואר רשום

בעל מניות , לחילופין (.להלן 12ראה סעיף )למועד הקובע אישור בעלות  - 1בעל מניות לא רשום

יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת 

 (.שש לפני מועד האסיפה)מערכת ההצבעה האלקטרונית 

 .דרכון או תעודת התאגדות, ת זהותצילום תעוד - 2בעל מניות רשום

 .כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף

הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו " מועד ההמצאה"לעניין זה 

 .למשרדי החברה

עד  בעל מניות לא רשום הרוצה להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני יהיה זכאי לעשות זאת .2

 .(שש שעות לפני מועד האסיפה)מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית 

 : מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה .0

 .(חשב החברה, מר אפי לובללידי ) יבנה, 3שידלובסקי ברחוב , משרדי החברה

 :ידי בעלי המניות-המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על .7

 .לפני מועד האסיפהימים ( 11)עד עשרה 

 

                                                 

ת הרשומות במרשם בעלי המניות שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניומי   1
 .על שם החברה לרישומים

 .מניות הרשום במרשם בעלי המניותבעל   2
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 :המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה .11

 .לפני מועד האסיפה ימים( 5)חמישה עד 

 :כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה .11

 . "(ההפצה אתר)" http://www.magna.isa.gov.il: אתר ההפצה

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

שבאמצעותו הוא מחזיק  זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסהלא רשום בעל מניות  .12

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

בעל מניות לא רשום רשאי להורות , כן-כמו. ינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסויםלעניין זה ת

 .לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

קישורית לנוסח כתב ההצבעה , בלא תמורה, בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני .13

מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק , באתר ההפצה ,(ככל שתינתנה)והודעות העמדה 

אלא אם כן הוא הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או , במניותיו

הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם ; שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום

 .לעניין קבלת הודעות העמדה

ותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות בעל מניות אחד או י .14

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

בעצמו או באמצעות שלוח , זכאי, לחוק החברות 210כהגדרתו בסעיף , בידי בעל שליטה בחברה

, (לעיל 0מצוין בסעיף  שמענה)החברה במשרדה של , לעיין, יתלאחר כינוס האסיפה הכלל, מטעמו

 .הצבעה בכתבלתקנות  11כמפורט בתקנה בכתבי ההצבעה , בשעות העבודה המקובלות

 0.01  בנות רגילות מניות 142,123 הינה בחברה ההצבעה זכויות כל מסך 5% המהווה המניות כמות

 בחברה ההצבעה זכויות כל מסך 5% מהווהה המניות כמותו, החברה של אחת כלערך נקוב  ח"ש

 אחת כל נקוב ערך ח"ש 0.01 בנות רגילות מניות 211,105 הינה שליטה בעל בידי מוחזקות שאינן

  .החברה של

, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היוםסלאחר פר .15

בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי  עשויות להתפרסם הודעות עמדה ויהיה ניתן לעיין

 .באתר ההפצהשיתפרסמו החברה 

לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית ( ב)11בעל מניות לפי סעיף בקשה של 

אפשר כי הנושא , הוגשה בקשה כאמור. ימים לאחר זימון האסיפה( 2)תומצא לחברה עד שבעה 

במקרה כאמור תפרסם החברה כתב הצבעה . ופיע באתר ההפצהיתווסף לסדר היום ופרטיו י

ימים לאחר המועד האחרון להמצאת ( 2)וזאת לא יאוחר משבעה , מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן

 .כאמור לעיל, בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום

 .של כתב הצבעה זהבעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני 

http://www.magna.isa.gov.il/
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 "(החברה)"מ "בע ויקטורי רשת סופרמרקטים

 5002-ו"התשס, (הצבעה בכתב והודעות עמדה)פי תקנות החברות -כתב הצבעה על

 חלק שני

 ."(החברה)" מ"בע ויקטורי רשת סופרמרקטים :שם החברה

, אפי לובללידי ) יבנה, 3שידלובסקי רחוב , החברהמשרדי (: למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה)מען החברה 

 .(החברהחשב 

 .514110701 :החברהמספר 

 .11:31בשעה , 2112 אפרילב 22, 'היום : מועד האסיפה

 .שנתיתאסיפה כללית : סוג האסיפה

 .2112 מרסב 27 :המועד הקובע

 :פרטי בעל המניות

 ________________________________________________ - שם בעל המניות .11

 ____________________________________________________ - מספר זהות .12

-  אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית .10

 ____________________________________________________ - מספר דרכון

 _______________________________________________ - המדינה שבה הוצא

 ____________________________________________________ - בתוקף עד

  - אם בעל המניות הוא תאגיד .17

 __________________________________________________ - מספר תאגיד

 ______________________________________________ - מדינת ההתאגדות

  אל/ כן ? 5או משקיע מוסדי 4נושא משרה בכירה 3,האם בעל המניות הינו בעל עניין .21

 (___________________________________________________: אם כן פרט)

                                                 

 "(.חוק ניירות ערך)" 1710-ח"התשכ, לחוק ניירות ערך 1כהגדרתו בסעיף  –" בעל עניין"  3
 .לחוק ניירות ערך( ד)32כהגדרתו בסעיף  –" נושא משרה בכירה"  4
השתתפות חברה ( )גמל קופות)לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  1בתקנה  כהגדרתו –" משקיע מוסדי"  5

משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק  וכן מנהל קרן להשקעות, 2117 –ט "תשסה, (מנהלת באסיפה כללית
 .1774 –ד "התשנ, השקעות משותפות בנאמנות
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 :אופן ההצבעה

 הנושא על סדר היום

האם אתה בעל  6אופן ההצבעה
עניין אישי 

 7?בהחלטה

 לא כן  נמנע נגד בעד

   

זיו האפט  BDO ,משרד רואי החשבון של מינוי מחדש - 3.1סעיף 
 האסיפה תום עד החברה של מבקר חשבון כרואה ,רואי חשבון

 .הבאה השנתית הכללית

    

 :שאינם דירקטורים חיצונייםמינוי דירקטורים  – 3.2סעיף 

     רביד( ויקטור)מר חיים 

    מר צביקה ברנשטיין

    מר אייל רביד

    מר אברהם רביד

    מר גיא גורן 

    שני סברדלוב' גב

 :רקטורים החיצונייםמינוי מחדש של הדי – 3.3סעיף 

     מיכל טייכר' גב

     מר יצחק זאוברמן

 

 

 :(ככל שרלוונטי)פרטים אודות מהות הזיקה או מאפיין אחר של בעל המניות 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

כתב הצבעה זה  –( לחוק החברות( 3)311לפי סעיף )לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה 

ערכת ההצבעה מצעות מאלמעט במקרים שבהם ההצבעה היא ב, תקף רק בצירוף אישור בעלות

 .האלקטרונית

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

 .תעודת התאגדות/דרכון/זהות

 ___________________: חתימה _________________: תאריך

 

                                                 

 .סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושאאי   6
 . הצבעתו לא תבוא במניין, ולא יפרט" כן"א ימלא טור זה או שיסמן בעל מניות של  7
































