מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

מספר התאגיד ברשם החברות  520029984מס' מנפיק 1041
רח' אפעל  ,4פתח תקוה
טל 076-8868959 076-8868962 :פקס03-9238988 :
 07באוגוסט 2013
לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחד העם 54
תל-אביב

דו"ח מיידי בעניין זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה
בהתאם להוראות חוק החברות ,התשנ"ט – ) 1999להלן" :חוק החברות"( ,לתקנות החברות
)הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית( ,התש"ס –  ,2000לתקנות ניירות ערך
)דו"חות תקופתיים ומידיים( ,התש"ל – ) 1970להלן" :תקנות הדוחות"( ,ניתנת בזאת הודעה
בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות )להלן" :האסיפה הכללית"( של
מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ )להלן" :החברה"( ,אשר על סדר יומה יעמדו הנושאים
המפורטים להלן.
האסיפה הכללית תיערך ביום ד'  17.09.2014בשעה  ,10:00במשרדי החברה ברח' אפעל  ,4פתח
תקוה.
נושא מס'  :1דוחות כספיים לשנת 2013
תיאור הנושא:
דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת  .2013ניתן לעיין בדוח השנתי של החברה לשנת 2013
באתר מגנא של רשות ניירות ערך ובאתר החברה.www.migdal.co.il ,
כמו כן  ,ניתן לקבל עותק ע"י פנייה למזכירות החברה ,רח' אפעל  , 4קרית אריה פתח תקוה
 ,4951104או בטלפון מס' .0768868959 ,0768868962
נוסח ההחלטה המוצעת
לקבל ולדון בדוחות הכספיים ,בדוח הדירקטוריון ובדוח רואי החשבון המבקרים לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר .2013
נושא מס'  :2בחירה מחדש של רואי החשבון המבקרים וקביעת שכרם
תיאור הנושא:
האסיפה הכללית השנתית מתבקשת לאשר בחירה מחדש ברואי החשבון המבקרים המשותפים
סומך חייקין וקוסט פורר גבאי את קסירר ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם
לשנת .2014
נוסח ההחלטה המוצעת
לבחור מחדש ברואי החשבון המבקרים סומך חייקין וקוסט פורר גבאי את קסירר ולהסמיך את
דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם לשנת .2014
נושא  :3בחירת דירקטורים ויו"ר דירקטוריון
תיאור הנושא:
האסיפה הכללית השנתית מתבקשת לבחור לתקופת כהונה נוספת את הדירקטורים המכהנים
בחברה )שאינם דירקטורים חיצוניים(  -ה"ה שלמה אליהו )יו"ר( ,רונית אברמזון ,ישראל אליהו
וד"ר גבריאל פיקר.
לבחור במר שלמה אליהו לתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה.
נוסח ההחלטה המוצעת
לבחור מחדש את הדירקטורים המכהנים בחברה )שאינם דירקטורים חיצוניים(  -ה"ה שלמה
אליהו )יו"ר( ,רונית אברמזון ,ישראל אליהו וד"ר גבריאל פיקר.
לפרטים על פי תקנה  26לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל –  1970בדבר
הדירקטורים המכהנים בחברה ,החברה מפנה לדוח התקופתי של החברה לשנת ) 2013מס'
אסמכתא .(2014-01-017448
ההצהרות החתומות של הדירקטורים מצ"ב לזימון זה ,כנספח א'.
לבחור במר שלמה אליהו לתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה.

נושא  :4מינוי מר יעקב דנון לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים )כהונה
שלישית( כדירקטור חיצוני בחברה בהתאם להוראות סעיף  245לחוק החברות
תיאור הנושא:
א .ביום  05.10.2008אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את מינויו של מר
יעקב דנון כדירקטור חיצוני בחברה ,כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות ,התשנ"ט –
) 1999להלן ,בהתאמה" :דירקטור חיצוני" ו" -חוק החברות"( ,מר יעקב דנון החל את
כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה ביום  05.10.2008והוערך על ידי הדירקטוריון,
כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרתו בתקנות החברות )תנאים
ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות
מקצועית( ,התשס"ו – ) 2005להלן" :תקנות החברות בעניין מומחיות חשבונאית
ופיננסית"( .ביום  22.09.2008מונה מר יעקב דנון כדירקטור חיצוני בחברה הבת ,מגדל
חברה לביטוח בע"מ )להלן" :מגדל ביטוח"( ,בהמשך לאישור המפקח על הביטוח ,שוק
ההון וחסכון )להלן" :הממונה"(.
ביום  31.10.2011אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את מינויו של מר
יעקב דנון כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת כהונה נוספת של שלוש ) (3שנים.
ביום  26.09.2011מונה מר יעקב דנון כדירקטור חיצוני בחברה הבת ,מגדל ביטוח,
בהמשך לאישור הממונה לתקופת כהונה נוספת.
ב.

בהתאם להוראות סעיף ) 245א( לחוק החברות ,תקופת כהונתו של דירקטור חיצוני תהא
שלוש שנים ,ורשאית החברה ,למנותו לשתי תקופות נוספות ,של שלוש שנים כל אחת.
בהתאם להוראות סעיף ) 245א (3חברה רשאית לקבוע בתקנונה כי תקופת כהונתו
הכוללת של דירקטור חיצוני לא תעלה על שש שנים .החברה לא קבעה מגבלה כאמור
בתקנונה.

ג.

מוצע בזה למנות את מר יעקב דנון ,כדירקטור חיצוני ,לתקופת כהונה נוספת של שלוש
) (3שנים )תקופת כהונה שלישית( ,שתחל ביום .05.10.2014

ד.

מועמדותו של מר יעקב דנון לתקופת כהונה נוספת של שלוש ) (3שנים ,הוצעה ע"י
דירקטוריון החברה בישיבתו מיום  07.08.2014בהתאם לסעיף )245א (2)(1לחוק
החברות.

ה .בישיבת הדירקטוריון הוערך מר יעקב דנון על-ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות
חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות החברות בעניין מומחיות חשבונאית ופיננסית.
ו.

לפרטים על פי תקנה  26לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התשל"ו1970-
לגבי מר יעקב דנון ,ראו פרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת  2013כפי שפורסם על-
ידי החברה ביום ) 19.03.2014מס' אסמכתא.(2014-01-017448 :

ז.

מר יעקב דנון חתם על הצהרה ,כי מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים למינויו
כדירקטור חיצוני ,בהתאם להוראת סעיף  241לחוק החברות והיא מצורפת לזימון זה,
כנספח ב'.

ח .כאמור בסעיף א' לעיל ,מר יעקב דנון מכהן גם כדירקטור חיצוני במגדל ביטוח ,חברה
בת של החברה ,החל מיום  .22.09.2008בקשה למינויו לתקופת כהונה נוספת במגדל
ביטוח תבוא לאישורו של דירקטוריון מגדל ביטוח ביום ) 26.08.2014או במועד סמוך
אחר כפי שיקבע על ידי דירקטוריון מגדל ביטוח( ותהא כפופה לאישור הממונה.
הועדות בהן מכהן מר יעקב דנון הינן ,כדלקמן:
ועדת ביקורת ,ועדה לבחינת דוחות כספיים וועדת תגמול.
ט .לעניין הגמול המשולם לדירקטורים חיצוניים בחברה ,ראו הדוח המיידי שהגישה
החברה ביום ) 16.03.2011מס' אסמכתא ,(2011-01-082020 :איזכור זה מהווה הכללה
על דרך הפנייה של המידע הנכלל בעניין זה ,בדוח האמור.

נוסח ההחלטה המוצעת
למנות את מר יעקב דנון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים )כהונה
שלישית( שתחל ביום .05.10.2014
הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות
א .לצורך אישור החלטות בנושאים מס'  3 – 1שעל סדר היום ,נדרש רוב של בעלי המניות
הרשאים להצביע והמשתתפים באסיפה או באסיפה הנדחית.
ב .לצורך אישור החלטה בנושא מס'  4שעל סדר היום )אישור מינוי דירקטור חיצוני( ,הרוב
הנדרש הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה ,ובלבד
שיתקיים אחד מאלה (1) :במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות
בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין
אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה ,המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות
של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי
יחולו הוראות סעיף  276לחוק החברות בשינויים המחוייבים; ) (2סך קולות המתנגדים
מקרב בעלי המניות האמורים בסע"ק ב) (1לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות
ההצבעה בחברה.
הצבעה באסיפה
בעלי המניות רשאים להשתתף ולהצביע באסיפה באופן אישי ,באמצעות כתב הצבעה )לפרטים
ראה להלן( או באמצעות מיופה כוח שישתתף מטעמם באסיפה ,וזאת באמצעות ייפוי כוח ,אותו
יש להפקיד במשרדי החברה  24שעות לפחות לפני המועד הקבוע לאסיפה על-פי הודעה זו או
שיימסר ביד ליושב ראש האסיפה ,עם תחילת האסיפה .ואולם ,רשאי יושב ראש האסיפה לוותר
על דרישה זו לגבי אסיפה כלשהי .תאגיד יצביע באמצעות נציגיו שימונו על-ידי מסמך שייחתם
כדין על-ידי התאגיד בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה
הכללית( ,התש"ס .2000-בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין
המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים ,המעוניין להצביע באסיפה הכללית ,ימציא
לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע ,כנדרש לפי התקנות
האמורות )"אישור הבעלות"(.
הצבעה באמצעות כתב הצבעה
בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה ,כמשמעותו
בסעיף  87לחוק החברות ,התשנ"ט) 1999-להלן" :חוק החברות"( .נוסח כתב ההצבעה והודעות
עמדה )ככל שתהיינה כאלו( בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"א
בכתובת
הבורסה
ובאתר
www.magna.isa.gov.il
האינטרנט:
בכתובת
 .www.maya.tase.co.ilבעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב
ההצבעה והודעות העמדה )ככל שתהיינה כאלו( .חבר בורסה ישלח ,בלא תמורה ,בדואר
אלקטרוני ,קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו
רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר בורסה ,אלא אם הודיע לחבר
הבורסה ,כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר
תמורת תשלום .הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה
לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו (1) :אם בעל המניות אינו רשום  -אישור בעלות; או-
) (2אם בעל המניות רשום בספרי החברה  -צילום תעודת זהות ,דרכון או תעודת התאגדות.
ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה ,כפי שפורסם באתר ההפצה של המגנ"א,
הרשום לעיל.
בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה ,זכאי לקבל אישור בעלות מחבר הבורסה
שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי
המשלוח בלבד ,אם ביקש זאת ,ובלבד שבקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה ,על-פי הכתובת לעיל ,באופן שכתב ההצבעה יגיע
למשרדי החברה לא יאוחר מ 72-שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד  10ימים לאחר המועד הקובע והמועד
האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו לא יאוחר מ 5 -ימים לאחר המועד
האחרון למשלוח הודעות עמדה.
החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.

המועד הקובע
המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה להצביע באסיפה הכללית ,כאמור בסעיף  182לחוק
החברות ובתקנה  3לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה( ,התשס"ו ,2005-הינו
.02.09.2014
המניין החוקי
על-פי תקנון החברה ,שני בעלי מניות המחזיקים או המייצגים ביחד לפחות  50%מכלל קולות
ההצבעה שבחברה ,הנוכחים בעצמם או באמצעות מיופה כוח או באופן אחר שהחוק מאפשר,
מהווים מניין חוקי לפתיחתה של האסיפה הכללית .לא נכח באסיפה מניין חוקי בתום מחצית
שעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה ,תידחה האסיפה בשבוע אחד ליום  24.09.2014או ליום
ו/או שעה ו/או מקום אחר כפי שהדירקטוריון יקבע )לעיל ולהלן" :האסיפה הנדחית"( .אם
באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה ממועד פתיחת האסיפה ,אזי יהוו שני
בעלי מניות המחזיקים מניות רגילות של החברה ,הנוכחים בעצמם או באמצעות מיופה כוח או
באופן אחר שהחוק מאפשר ,מניין חוקי.
עיון במסמכים
ניתן לעיין בנוסח של ההחלטות המוצעות ,באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך ואתר
האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ,וכן במשרדי החברה ברחוב :אפעל  ,4פתח
תקוה ,בימים א'-ה' בין השעות  9:00-17:00ובתאום מראש בטלפון  0768868962או ,0768868959
וזאת עד למועד כינוס האסיפה כמפורט לעיל.

__________________________
מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

לכבוד
מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ
רח' אפעל 4
פתח תקוה

א.נ,.
כתב מינוי למיופה כח

אנו הח"מ ____________________בהיותנו חברים במגדל אחזקות ביטוח
ופיננסים בע"מ ממנים בזאת את ________ או את __________ כמיופה כוחנו
להצביע בשמנו באסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה ,אשר
תתקיים ביום  17.09.2014בשעה  10:00או בכל מועד נדחה במשרדי החברה ברח'
אפעל  4פתח תקוה.

ולראיה באנו על החתום:

תאריך______________ :

_________________________

נספח א'

נספח ב'

