צ'קראטק בע"מ
)"החברה"(

כתב הצבעה להצבעה באסיפה כללית מיוחדת
בהתאם לתק ות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה( ,תשס"ו") 2005-תק ות כתבי הצבעה"(

חלק א'
 .1שם החברה :צ'קראטק בע"מ.
 .2סוג האסיפה ,המועד והמקום לכי וסה :אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המ יות בחברה ,אשר תתקיים
אשר תתקיים ביום ה' 2 ,בספטמבר  ,2021בשעה ") 15:00מועד האסיפה"( ,באמצעות שיחת ועידה
טלפו ית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה .אשר פרטי החיבור אליה הי ם כדלקמן :טלפון
טלפון  03-9786688קוד # 915 9426 6593 :ולאחר מכן לחיצה וספת על מקש הסולמית ) .(#רק בעלי
מ יות אשר יחזיקו במ יות במועד הקובע יהיו זכאים להשתתף בשיחה .לאור הקושי הקיים בזיהוי של
משתתפים באסיפה באמצעות שיחה ועידה ,החברה מבקשת מבעלי המ יות שיצביעו באסיפה באמצעות
כתב הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרו ית.
 .3פירוט ה ושא שעל סדר היום אשר לגביהם יתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ותמצית ההחלטה
המוצעת:
אישור ההתקשרות בהסכם שירותים עם יו"ר הדירקטוריון בחברה ,מר אבי כהן  :מוצע לאשר את
התקשרות החברה בהסכם שירותים עם יו"ר דירקטוריון החברה ,מר אבי כהן") ,ההסכם"( שעיקריו
מתוארים בדוח זימון האסיפה ,ואשר תוקפו יחול החל מיום  18במאי ) 2021מועד תחילת כהו תו של מר
כהן כיו"ר דירקטוריון החברה( ,בהמשך לאישור ועדת התגמול בישיבותיו מיום  23ביו י  2021ומיום 20
ביולי  2021ואישור הדירקטוריון בישיבותיו מיום  13ביולי  2021ומיום  20ביולי .2021
וסח החלטה מוצע" :לאשר את התקשרות החברה בהסכם השירותים עם יו"ר הדירקטוריון של
החברה ,מר אבי כהן ,החל מיום ) 18.5.2021מועד תחילת כהו תו של מר כהן כיו"ר דירקטוריון החברה(,
על־פי הת אים המפורטים בסעיף  1לדוח זימון האסיפה ,לרבות הע קת הגמול ההו י".
 .4המקום והמועד בהם יתן לעיין ב וסח המלא של ההחלטה המוצעת:
דוח זימון האסיפה וכל מסמך ה וגע ל ושא שעל סדר היום יועמדו לעיון ,עד למועד כי וסה של האסיפה
הכללית ,בתיאום מראש ,אצל היועצים המשפטיים החיצו יים של החברה ,עו"ד ישי ג ין ,ממשרד שבלת
ושות' ,עורכי דין ,מרחוב ברקוביץ ) 4מגדל המוזיאון( ,תל אביב טלפון:
 ,03-7778333פקס 03-7778444 :בימים א'-ה' בשעות  ,15:00-10:00ובאתרי ההפצה.
 .5הרוב ה דרש באסיפה לאישור ההחלטה:
 .5.1הרוב ה דרש באסיפה לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף  3לעיל ,בהתאם להוראות סעיף )273ב(
לחוק החברות ,הרוב הדרוש באסיפה לאישור ההחלטה שעל סדר היום הי ו רוב קולות בעלי המ יות
ה וכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה ,ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

 5.1.1במ יין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המ יות שאי ם בעלי
השליטה בחברה או בעלי ע יין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום ,המשתתפים
בהצבעה; במ יין כלל הקולות של בעלי המ יות האמורים לא יובאו בחשבון קולות
ה מ עים; על מי שיש לו ע יין אישי יחולו הוראות סעיף  ,276בשי ויים המחויבים; או
 5.1.2סך קולות המת גדים מקרב בעלי המ יות האמורים בסעיף  5.1.1לעיל לא עלה על שיעור של
ש י ) (2%אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
 .6זכאות להשתתף בהצבעה:
המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מ יה בחברה להצביע באסיפה הכללית ,הי ו יום ד' 4 ,באוגוסט 2021
)"המועד הקובע"(.
 .7ציון זיקה של בעל מ יה :בחלק ב' של כתב הצבעה זה ,מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של
זיקה ולתיאור מהות הזיקה כ דרש על־פי הוראת סעיף  276לחוק החברות .מובהר ,כי בעל מ יות שלא
סימן קיומה או היעדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה הרלוו טית ,לא תבוא הצבעתו
במ יין הקולות.
בהתאם לה חיית רשות יירות ערך מיום  30ב ובמבר  2011בע יין "גילוי בדבר אופן הצבעה של בעלי
ע יין ,ושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות" )"הה חיה"( ,בעל מ יה המשתתף בהצבעה ,יודיע
לחברה האם הי ו בעל ע יין ,ושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ,כהגדרת מו חים אלה בה חיה ,וכן
האם הי ו מיופה כוח מטעמו של בעל ע יין ,ושא משרה בכירה או משקיע מוסדי כאמור.
 .8תוקף כתב הצבעה :לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המ יות הלא
רשום ,1או צילום תעודת זהות ,דרכון או תעודת ההתאגדות ,אם בעל המ יות רשום בספרי החברה .יש
להמציא לחברה כתב הצבעה זה ,בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל ,עד ארבע ) (4שעות
לפ י מועד ההצבעה.
מערכת הצבעה אלקטרו ית :בעל מ יות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה
האלקטרו ית .מערכת ההצבעה האלקטרו ית תי על שש ) (6שעות לפ י מועד האסיפה .יש להמציא את
כתב ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרו ית עד למועד זה .ההצבעה במערכת ההצבעה
האלקטרו ית תהיה ית ת לשי וי או לביטול עד מועד עילת המערכת ולא יהיה יתן לש ותה באמצעות
מערכת ההצבעה האלקטרו ית לאחר מועד זה.
בהתאם להוראת סעיף )83ד( לחוק החברות ,ככל שבעל מ יה יצביע ביותר מדרך אחת ,תימ ה הצבעתו
המאוחרת .לע יין זה ,הצבעה של בעל מ יה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה
באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרו ית.
 .9מען למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה :לידי עו"ד ישי ג ין ,במשרדי שבלת ושות' ,ברחוב ברקוביץ
) 4מגדל המוזיאון( ,תל-אביב.
 .10המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה :עד עשרה ) (10ימים לפ י מועד האסיפה.

 1בעל מ יות לא רשום הי ו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מ יה ,ואותה מ יה כללת בין המ יות הרשומות במרשם בעלי
המ יות על-שם החברה לרישומים.

 .11המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה :עד חמישה ) (5ימים לפ י מועד
האסיפה.
 .12כתובות אתר ההפצה ואתר האי טר ט של הבורסה בהם מצוי כתב ההצבעה והודעות העמדה:
אתר ההפצה של רשות יירות ערך.www.magna.isa.gov.il :
אתר האי טר ט של הבורסה ל יירות ערך בתל-אביב בע"מ.maya.tase.co.il :
 .13קבלת אישורי בעלות ,כתב הצבעה והודעת עמדה:
 .13.1בעל מ יות זכאי לקבל את אישור הבעלות בס יף של חבר הבורסה או במשלוח דואר אל מע ו
תמורת דמי משלוח בלבד ,אם ביקש זאת .בקשה לע יין זה תי תן מראש לחשבון יירות ערך
מסוים .בעל מ יות לא רשום 1רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת
ההצבעה האלקטרו ית.
 .13.2בעל מ יות לא רשום 1זכאי לקבל בדואר אלקטרו י ,בלא תמורה ,קישורית ל וסח כתב ההצבעה
והודעות העמדה באתר ההפצה של רשות יירות ערך ,מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק
במ יותיו ,אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעו יין לקבל קישורית כאמור או שהוא
מעו יין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעה לע יין כתבי הצבעה תחול גם לע יין
קבלת הודעות עמדה.
 .14בעל מ יות אחד או יותר המחזיק מ יות בשיעור המהווה חמישה אחוזים ) (5%או יותר מסך כל זכויות
ההצבעה בחברה ,וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאי ן מוחזקות בידי בעל
השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף  268לחוק החברות ,לאחר כי וס האסיפה הכללית ,זכאי בעצמו או
באמצעות שלוח מטעמו לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתק ה  10לתק ות כתבי הצבעה ,במשרדה
הרשום של החברה ,בימים א'-ה' ,בשעות העבודה המקובלות.
 .15כמות המ יות המהווה  5%מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הי ה 1,312,840 :מ יות רגילות של החברה.
כמות המ יות המהוות  5%מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאי ן מוחזקות בידי בעל שליטה כהגדרתו
בסעיף  268לחוק החברות הי ה 1,312,840 :מ יות רגילות של החברה.
 .16בעל מ יה אחד או יותר שלו אחוז אחד ) (1%לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית ,רשאי לבקש
מהדירקטוריון לכלול ושא בסדר היום ,ובלבד שה ושא מתאים להיות דון באסיפה כללית .בקשה
להוספת ושא תומצא לחברה עד שבעה ) (7ימים לאחר זימון האסיפה .בהתאם ובכפוף להוראות חוק
החברות ותק ות כתבי הצבעה ,לאחר פרסום כתב ההצבעה ,החברה תהיה רשאית לבצע שי ויים בסדר
היום ,לרבות הוספת ושא לסדר היום ,וכן עשויות להתפרסם ,הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל
סדר היום.
 .17ככל שיבוצעו שי ויים כאמור או תתפרסמ ה הודעות עמדה ,יתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה
השוטפים באתר ההפצה של רשות יירות ערך .כתב הצבעה מתוקן ,ככל שיידרש בעקבות שי ויים
בהחלטות שעל סדר היום ,יפורסם על ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השי ויים בהחלטות
האמורות ,וזאת ,לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתק ות 5א ו5-ב לתק ות החברות )הודעה ומודעה
על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת ושא לסדר היום( ,תש"ס .2000-אין בפרסום
סדר היום המעודכן כדי לש ות את המועד הקובע.

 .18ציון אופן ההצבעה :בעל מ יות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל ושא שעל סדר היום ,שלגביו יתן להצביע
באמצעות כתב הצבעה זה ,בחלקו הש י של כתב ההצבעה.

חלק ב'
שם החברה :צ'קראטק בע"מ.
מען )למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה( :משרדה הרשום של החברה :רח' המלאכה  ,13לוד  7152025או עו"ד
ישי ג ין ,במשרדי שבלת ושות' ,ברחוב ברקוביץ' ) 4מגדל המוזיאון( ,תל-אביב ,במסירה ביד או באמצעות
דואר רשום ,או במשלוח דואר אלקטרו י ,בכתובת.Y.Genin@shibolet.com :

מס' החברה.514881564 :
מועד האסיפה :יום ה' ,ה 2 -בספטמבר  ,2021בשעה  .15:00אם כעבור מחצית השעה מן המועד ש קבע
לאסיפה לא יהיה מ יין חוקי ,תדחה האסיפה ליום ה' 9 ,בספטמבר  ,2021באותו מקום ובאותה השעה.
סוג האסיפה :אסיפה כללית מיוחדת.
המועד הקובע 4 :באוגוסט .2021
פרטי בעל המ יות
שם בעל המ יות_______________________ :
מס' זהות___________________________ :
אם אין לבעל המ יות תעודת זהות ישראלית –
מס' דרכון___________________________ :
המדי ה שבה הוצא____________________ :
בתוקף עד___________________________ :
אם בעל המ יות הוא תאגיד –
מס' תאגיד_________________________ :
מדי ת ההתאגדות____________________ :
האם הי ך בעל ע יין ,2ושא משרה בכירה ,3משקיע מוסדי )לרבות מ הל קרן( / 4אף אחד מהם*:5
סוג בעל מ יות

א לע ות ב -כן/לא ופרט תשובתך במידה והי ה חיובית; העדר
סימון או התייחסות של המצביע לשאלה ייחשב כמע ה שלילי

בעל ע יין
ושא משרה בכירה בחברה
משקיע מוסדי )לרבות מ הל קרן(
אף אחד מהם
)*( במידה והמצביע מצביע על־פי ייפוי כוח ,יי ת ו הפרטים האמורים בטבלה גם בקשר למייפה הכח.

2
3
4

5

כהגדרת המו ח "בעל ע יין" בסעיף  1לחוק יירות ערך ,תשכ"ח") 1968-חוק יירות ערך"(.
כהגדרת המ וח " ושא משרה בכירה" בסעיף )37ד( לחוק יירות ערך.
כהגדרת המו ח "משקיע מוסדי" בתק ה  1לתק ות הפיקוח על שירותים פי סיים )קופות גמל( )השתתפות חברה מ הלת
באסיפה כללית( ,תשס"ט 2009-וכן מ הל קרן להשקעות משותפת ב אמ ות ,כמשמעותו בחוק השקעות משותפת ב אמ ות,
תש "ד.1994-
דרש מכוח ה חיה של רשות יירות ערך מתאריך " :30.11.2011גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי ע יין ,ושאי משרה בכירה
וגופים מוסדיים באסיפות".

אופן ההצבעה:
ה ושא על סדר היום

ההצבעה 6

אופן
)בעד /גד /מ ע(

לע יין אישור עסקה לפי סעיפים  255ו 272-עד
 275לחוק החברות ,שהרוב ה דרש לאישורה
אי ו רוב רגיל – האם אתה בעל שליטה ,בעל
ע יין ,בעל ע יין אישי באישור המי וי ,ושא
משרה בכירה או משקיע מוסדי? )כן/לא(

לאשר את התקשרות החברה בהסכם
השירותים עם יו"ר הדירקטוריון של
החברה ,מר אבי כהן ,החל מיום 18.5.2021
)מועד תחילת כהו תו של מר כהן כיו"ר
דירקטוריון החברה( ,על־פי הת אים
המפורטים בסעיף  1לדוח זימון האסיפה,
לרבות הע קת הגמול ההו י.

* אם ה ך "בעל שליטה"" ,בעל ע יין" או בעל "ע יין אישי" לגבי אישור ההחלטה לעיל ,יש לפרט את
מהות הע יין האישי/היותך בעל השליטה ,להלן:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

________________
תאריך

________________
חתימת בעל המ יות

לבעלי מ יות המחזיקים במ יות באמצעות חבר בורסה )לפי סעיף  – ((1)177כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף
אישור בעלות.
לבעלי מ יות הרשומים במרשם בעלי המ יות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת
הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

 6אי סימון ייחשב כהימ עות מהצבעה ב ושא.

