רציו חיפושי פט ) - (1992שותפות מוגבלת
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לכבוד
רשות יירות ערך
רח' כ פי שרים 22
ירושלים 95464
באמצעות מג "א

לכבוד
הבורסה ל יירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב 6525216
באמצעות מג "א

ג.א,. .
ה דון :דוח מיידי על כי וס אסיפה כללית מיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות
בהתאם לתק ות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל ,1970-תק ות החברות )הצבעה
בכתב והודעת עמדה( ,התשס"ו ,2005-תק ות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת
סוג בחברה ציבורית והוספת ושא לסדר היום( ,התש"ס ,2000-חוק החברות ,תש "ט") 1999-חוק
החברות"( ופקודת השותפויות ] וסח חדש[ ,התשל"ה") 1975-פקודת השותפויות"( ,ית ת בזאת
הודעה בדבר כי וס אסיפה כללית מיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות שהו פקו על-ידי רציו
אמ ויות בע"מ )"האסיפה" ו"ה אמן" בהתאמה( והמק ות זכות השתתפות בזכויות ה אמן כשותף
מוגבל בשותפות )"יחידות ההשתתפות"( כדלקמן:
 .1מקום האסיפה ומועדה
האסיפה תתקיים ביום ג' 31 ,בדצמבר 2019 ,בשעה  ,13:00במשרדי השותפות ,רחוב יהודה
הלוי  ,85תל-אביב ,קומה רביעית.
 .2סדר יום האסיפה
 .2.1ושא מס'  – 1אישור ביטול הערך ה קוב של יחידות ההשתתפות ותיקון הסכם ה אמ ות
והסכם השותפות בהתאם
מוצע לאשר את ביטול ערכן ה קוב של יחידות ההשתתפות של השותפות כך שכל יחידת
השתתפות בת  1ש"ח ערך קוב תהפוך ליחידת השתתפות ללא ערך קוב.
סעיפים ) 2.1הגדרות() 4 ,סוגי היחידות() 7 ,חלוקת רווחים() 8 ,חלוקת עודפים בסיום
ה אמ ות() 15 ,פ קס עלי היחידות ,תעודות ופיצולן(15 ,א) .מיזוג יחידות( ו) 16 -העברת
יחידות( להסכם ה אמ ות ,וכן סעיף ) 2.1הגדרות( להסכם השותפות יתוק ו בהתאם.
השי וי האמור הוא שי וי טכ י בלבד .אין בשי וי בערך ה קוב כאמור כדי להשפיע על
שווין האמיתי של יחידות ההשתתפות ו/או לש ות את כמות יחידות ההשתתפות של
השותפות ו/או כמות היחידות המוחזקות על-ידי בעלי יחידות ההשתתפות ו/או את
שיעור החזקותיהם של בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות ,ואין בשי וי בערך ה קוב
כדי לש ות את זכויות בעלי יחידות ההשתתפות לע יין זכויות הצבעה ,חלוקה וכיו"ב.
יובהר כי אין בשי וי בערך ה קוב כדי לש ות את סך ההון של השותפות בדוחותיה
הכספיים.
וסח ההחלטה המוצעת:
"לאשר את ביטול ערכן ה קוב של יחידות ההשתתפות של השותפות ולאשר את תיקון
סעיפים ) 2.1הגדרות() 4 ,סוגי היחידות() 7 ,חלוקת רווחים() 8 ,חלוקת עודפים בסיום
ה אמ ות() 15 ,פ קס עלי היחידות ,תעודות ופיצולן(15 ,א) .מיזוג יחידות( ו) 16 -העברת
יחידות( להסכם ה אמ ות ,וכן סעיף ) 2.1הגדרות( להסכם השותפות כמפורט להלן
)בסימון שי ויים(:
1

-

בהגדרת "יחידות השתתפות" שבסעיף  2.1להסכם ה אמ ות:
"יחידות השתתפות"-

יחידות השתתפות רשומות על שם ללא ערך קובב ות 1
ש"ח ע" כ"א ,המק ות זכויות השתתפות בזכויות השותף
המוגבל בשותפות כמפורט בהסכם השותפות והמוחזקות
ב אמ ות על ידי השותף המוגבל ,על פי ת אי הסכם זה.

-

בסעיף  4להסכם ה אמ ות:
כל היחידות הי ן יחידות רשומות על שם ,ללא ערך קובב ות  1.-ש"ח ע . .כ"א.

-

בסעיף  7להסכם ה אמ ות:
לכל היחידות זכות להשתתף באופן שווה ,בכל חלוקת רווחיםבאופן יחסי לערכן
ה קוב.

-

בסעיף  8להסכם ה אמ ות:
לכל היחידות זכות להשתתף ,באופן שווה ,בכל חלוקת עודפי רכוש ה אמ ות ,בעת
סיום ה אמ ות ,באופן יחסי לערכן ה קוב.

-

בסעיף  15.5להסכם ה אמ ות:
היחידות תהיי ה ללא ערך קובב ות  -.1ש"ח ע . .כ"א.

-

בסעיף 15א .להסכם ה אמ ות:
בהחלטה מיוחדת של בעלי היחידות )ושל בעלי כתבי האופציה או יירות ערך אחרים
ה ית ים להמרה ליחידות השתתפות ,אם יהיו כאלה בעת המיזוג( יתן למזג את כל
היחידות שתהיי ה קיימות במועד פלו י שייקבע בהחלטה כ"מועד הקובע" באופן שכל
מספר יחידות קיימות ללא ערך קובב ות  1.-ש"ח כפי שייקבע בהחלטה )להלן -
"מספר היחידות הקובע"( יהפוך למספר קטן יותר של יחידות ב ות  1.-ש"חללא ערך
קוב )להלן " -כמות היחידות החדשות"( ובלבד שיתקיימו הת אים הבאים:

-

בפסקה הש יה בסעיף  16.1להסכם ה אמ ות:
א י/א ו החתום מטה ,מ) ____ -להלן" -המעביר"( תמורת הסך של ____  ,₪ששולם
לי על ידי ____ מ) ____ -ה קרא להלן" -ה עבר"( מעביר בזה ל עבר ____ יחידות
ללאב ות ____ ערך קוב )הממוספרות מ ____ -עד ____ )ועד בכלל( של ____,
להיות בידי ה עבר ,מבצעי צוואתו ,מ הלי עזבו ו ומקבלי ההעברה ממ ו על פי כל
הת אים לפיהם החזקתי א י באותן יחידות בסמוך לפ י חתימת כתב זה.

-

בהגדרות "יחידות השתתפות" ו" -כתבי אופציה" שבסעיף  2.1להסכם השותפות:
"יחידות השתתפות" -

יחידות השתתפות רשומות על שם ב ות  1ש"ח ע. .
כל-אחתללא ערך קוב ,המק ות זכות השתתפות
בזכויות השותף המוגבל בשותפות המוגבלת -
כמפורט בהסכם זה והמוחזקות ב אמ ות ע"י
השותף המוגבל עבור רוכשיהן.

"כתבי אופציה" -

כתבי האופציה )סדרה  (1רשומים על שם ,אשר
המו פקים על-ידי השותף המוגבל והמק ים
למחזיקים בהם זכות לרכוש יחידות השתתפות
אחת רשומה על שם ללא ערך קובבת  1ש"ח ע. .
כ גד כל כתב אופציה במחיר ובת אים כמפורט
בתשקיף".

 .2.2ושא מס'  – 2מי וי עו"ד ורו"ח סיימון י יב כמפקח השותפות
לבקשת מחזיקי יחידות השתתפות המחזיקים מעל  5%מכלל יחידות השתתפות בשותפות
– מי וי של עו"ד ורו"ח סיימון י יב כמפקח השותפות לתקופה של שלוש ש ים ,החל מיום
.1.1.2020
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הצהרתו של עו"ד ורו"ח סיימון י יב בהתאם להוראות סעיף 65כ לפקודת השותפויות
ולסעיף 224ב לחוק החברות מצורפת כ ספח א' לדוח זה.
להלן פרטים ,על-פי מידע ש מסר לשותף הכללי ,ביחס לעו"ד ורו"ח סיימון י יב:
שם
מספר זיהוי
תאריך לידה
מען להמצאת כתבי בי דין
תי ות
השכלה
יסיון בחמש הש ים האחרו ות

סיימון י יב
025226630
22.12.1972
רוקח  ,90רמת גן
ישראלית
עו"ד ,מוסמך במשפטים ,הקריה האקדמית קרית או ו
רו"ח מוסמך ,מכללת רמת גן
שותף ובעל משרד עורכי דין המתמחה בתחום המסחרי ומיסים

וסח ההחלטה המוצעת:
"לבקשת מחזיקי יחידות השתתפות המחזיקים מעל  5%מכלל יחידות השתתפות
בשותפות – מי וי של עו"ד ורו"ח סיימון י יב כמפקח השותפות לתקופה של שלוש ש ים,
החל מיום ".1.1.2020
 .2.3ושא מס'  – 3מי וי רו"ח יצחק עידן כמפקח השותפות
לבקשת מחזיקי יחידות השתתפות המחזיקים מעל  5%מכלל יחידות השתתפות בשותפות
– מי וי של רו"ח יצחק עידן כמפקח השותפות לתקופה של שלוש ש ים ,החל מיום
.1.1.2020
הצהרתו של רו"ח יצחק עידן בהתאם להוראות סעיף 65כ לפקודת השותפויות ולסעיף
224ב לחוק החברות מצורפת כ ספח ב' לדוח זה.
להלן פרטים ,על-פי מידע ש מסר לשותף הכללי ,ביחס לרו"ח יצחק עידן:
שם
מספר זיהוי
תאריך לידה
מען להמצאת כתבי בי דין
תי ות
השכלה
יסיון בחמש הש ים האחרו ות

יצחק עידן
053555937
29.8.1955
לוי אשכול  ,18תל-אביב
ישראלית
בוגר חשבו אות וכלכלה ,או יברסיטת תל אביב
מטעם מועצת רואי החשבון
רו"ח שותף בכיר בפירמת רואי החשבון בייקר טילי

וסח ההחלטה המוצעת:
"לבקשת מחזיקי יחידות השתתפות המחזיקים מעל  5%מכלל יחידות השתתפות
בשותפות – מי וי של רו"ח יצחק עידן כמפקח השותפות לתקופה של שלוש ש ים ,החל
מיום ".1.1.2020
בקשר עם ושאים מס'  2ו 3-לעיל מובהר כי ככל שש י המועמדים לכהו ת המפקח יקבלו את
הרוב ה דרש )כמפורט בסעיף  3.2להלן( ימו ה לתפקיד המועמד שיזכה במירב הקולות.
 .2.4ושא מס'  – 4אישור ת אי כהו תו והעסקתו של מפקח השותפות
לאשר כי שכרו החודשי של מפקח השותפות יעמוד על סך בשקלים השווה ל 3,000-דולר
ארה"ב בצירוף מע"מ )חלף  2,000דולר( .יתר ת אי כהו תו והעסקתו יוותרו ללא שי וי
מת אי כהו תו והעסקתו של מפקח השותפות במועד אישור האסיפה )שהי ם בהתאם
למפורט בהסכם ה אמ ות(.
וסח ההחלטה המוצעת:
"לאשר כי שכרו החודשי של מפקח השותפות יעמוד על סך בשקלים השווה ל 3,000-דולר
ארה"ב בצירוף מע"מ".
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 .2.5ושא מס'  - 5תיקון הסכם ה אמ ות לע ין הוצאות המפקח
לאשר את תיקון סעיפים 21.1ה ו 22.1 -להסכם ה אמ ות לע ין הוצאות שהוציא המפקח
כדין למילוי תפקידו ,לרבות בגין שכרם של בעלי מקצוע ה חוצים למילוי תפקידו ,באופן
שסכום זה יעודכן לסך בשקלים השווה ל 30,000-דולר בתוספת מע"מ לכל ש ה קל דרית
)חלף סך בשקלים השווה ל 10,000-דולר בתוספת מע"מ לכל ש ה קל דרית(.
וסח ההחלטה המוצעת:
"לאשר את תיקון סעיפים 21.1ה ו 22.1 -להסכם ה אמ ות כמפורט להלן )בסימון
שי ויים(:
בפסקה הש יה בסעיף 21.1ה להסכם ה אמ ות:
המפקח יהיה רשאי לשלם מתוך כספי השותפות המוגבלת את שכרם של בעלי מקצוע
ה חוצים למילוי תפקידיו כאמור ,וזאת עד לסכום בשקלים בגובה של  10,00030,000דולר
בתוספת מע"מ בכל ש ה קל דרית .לגבי הוצאות מעבר לסכום זה ,על המפקח לקבל אישור
מראש של האסיפה הכללית של בעלי היחידות.
בפסקה השלישית בסעיף  22.1להסכם ה אמ ות:
כמו כן יהיה המפקח זכאי לקבל מתוך כסי ה אמ ות את כל ההוצאות שהוציא כדין
למילוי תפקידו על פי הסכם ה אמ ות והסכם השותפות המוגבלת ובלבד שסכומן של
הוצאות אלה )כולל ההוצאות ה זכרות בסעיף  21.1ה' לעיל( לא יעלה על סך בשקלים
השווה ל 10,00030,000-דולר לש ה בתוספת מע"מ בכל ש ה קל דרית .לגבי הוצאות מעבר
לסכום זה ,על המפקח לקבל אישור מראש של האסיפה הכללית של בעלי היחידות".
 .3הרוב ה דרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום
 .3.1החלטות ב ושאים מס'  1ו 5-שעל סדר היום :רוב של לא פחות מ 75%-קולות של היחידות
שבעליהן השתתפו והצביעו באסיפה בעצמם או על ידי בא-כח.
 .3.2החלטות ב ושאים מס'  3 ,2ו 4-שעל סדר היום :רוב קולות ,ובלבד שהתקיימו כל אלה:
) (1במ יין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות באסיפה הכללית לא הובאו
בחשבון קולות חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי ע יין אישי באישור
המי וי ,למעט ע יין אישי שאי ו כתוצאה מקשר עם חברת השותף הכללי או בעל השליטה
בה ,וכן קולות ה מ עים; ) (2סך קולות התומכים מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות
שאי ם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי ע יין אישי באישור המי וי ,למעט
ע יין אישי שאי ו כתוצאה מקשרים עם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה ,עולה
על ש י אחוזי מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.
בקשר עם ושאים מס'  2ו 3-שעל סדר היום ,מובהר כי ככל שש י המועמדים לכהו ת
המפקח יקבלו את הרוב ה דרש כאמור בסעיף זה ,ימו ה לתפקיד המועמד שיזכה במירב
הקולות.
 .4מ יין חוקי לקיום האסיפה
אין לפתוח בשום דיון באסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות אלא אם כן יהיה וכח
מ יין חוקי בשעה שהאסיפה יגשה לכך ,וכל החלטה לא תתקבל ,אלא אם וכח המ יין החוקי
בעת שהצביעו על ההחלטה.
מ יין חוקי יתהווה אם יהיו וכחים באסיפה לפחות ש י בעלי יחידות השתתפות ,בין בעצמם
ובין על ידי באי כוחם ,המחזיקים ביחד ב 50%-לפחות מיחידות ההשתתפות שהו פקו על-ידי
ה אמן עד ליום העסקים שקדם לאסיפה.
אם כעבור מחצית השעה מן המועד ש קבע לכי וס האסיפה לא ימצא המ יין החוקי ,תידחה
האסיפה לאותו יום בשעה  13:30באותו מקום .אם באסיפה דחית כאמור לא ימצא מ ין חוקי
תוך מחצית שעה מן המועד ש קבע ,אזי יהוו מ יין חוקי ש י בעלי יחידות ,ה וכחים בעצמם או
על ידי בא כוחם .אם לא יימצא מ יין חוקי  -כאמור לעיל ,באסיפה דחית  -תתבטל האסיפה.
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לע ין המ יין החוקי ,ייחשבו כ"ש י בעלי יחידות השתתפות" גם ש י באי-כח של בעל יחידות
השתתפות רשום אחד ,שהוא חברת רישומים )דהיי ו  -חברה שעיסוקה היחיד החזקת יירות
ערך עבור אחרים( ,המשתתפים באסיפה מכח יפויי-כח ש ת ו להם בגין יחידות השתתפות
שו ות ,המוחזקות באמצעות חברת רישומים עבור לפחות ש י ב י אדם.
 .5זכאות להשתתף בהצבעה
בהתאם לתק ות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה( ,התשס"ו") 2005-תק ות הצבעה
בכתב"( ,המועד הקובע לע יין הזכאות להצבעה באסיפת מחזיקי יחידות השתתפות הי ו בתום
יום העסקים של יום ג' 3 ,בדצמבר") 2019 ,המועד הקובע"(.
בהתאם לתק ות החברות )הוכחת בעלות במ יה לצורך הצבעה באסיפה הכללית( ,התש"ס-
") 2000תק ות הוכחת בעלות"( ,מחזיק יחידת השתתפות שלזכותו רשומה יחידת השתתפות
אצל חבר בורסה ואותה יחידת השתתפות כללת בין יחידות ההשתתפות הרשומות במרשם
מחזיקי יחידות ההשתתפות על שם חברה לרישומים ,יהיה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה
ה "ל אם ימציא לשותפות אישור בדבר בעלותו ביחידת ההשתתפות במועד הקובע מאת חבר
הבורסה בהתאם לטופס  1שבתוספת לתק ות הוכחת בעלות.
בהתאם להוראות תק ה 4א לתק ות הוכחת בעלות ,מסר אלקטרו י מאושר לפי סעיף 44יא5
לחוק יירות ערך ,שע יי ו תו י המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרו ית )כהגדרתה
בתק ות הצבעה בכתב )"מערכת ההצבעה האלקטרו ית"( – די ו כדין אישור בעלות לגבי כל
בעל יחידות ה כלל בו.
מחזיקי יחידות השתתפות במועד הקובע יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם ו/או על-ידי שלוח.
את ייפויי הכוח לאסיפה יש להפקיד במשרדי השותפות ברח' יהודה הלוי  85בתל-אביב או
להמציא למשרדי ד"ר זאב הול דר ,משרד עורכי דין ,שבשד' רוטשילד  ,49תל אביב ,לידי עו"ד
איתי ברפמן  -היועמ"ש החיצו י של השותפות ,במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרו י
 itay@holender.co.ilאו באמצעות דואר רשום כך שיגיעו לפחות  48שעות לפ י האסיפה.
ייפוי כוח ייחתם על ידי הממ ה או על ידי באי-כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך ,או אם הממ ה
הוא תאגיד ,ייעשה המ וי בכתב חתום כדין ע"י התאגיד או בחתימת בא כוחו המוסמך.
מחזיקי יחידות השתתפות המשתתפים בהצבעה או שלוחיהם ידרשו לזהות עצמם על ידי הצגת
תעודה מזהה בפ י יו"ר האסיפה או בפ י מי שמו ה לכך על ידי יו"ר האסיפה וכן להציג בפ יו
את תעודת יחידות ההשתתפות או אישור בדבר בעלותו ביחידת השתתפות במועד הקובע.
מחזיק יחידת השתתפות אחד או יותר המחזיק ביחידות השתתפות בשיעור המהווה חמישה
) (5אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בשותפות ,וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך
סך זכויות ההצבעה שאי ן מוחזקות בידי בעל השליטה בשותפות ,כהגדרתו בסעיף  65א)א(
לפקודת השותפויות זכאי ,לאחר כי וס האסיפה הכללית ,לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט
בתק ה  10לתק ות הצבעה בכתב.
בעל יחידות שלזכותו רשומות יחידות אצל חבר בורסה ואותן יחידות כללות בין היחידות
הרשומות במרשם בעלי היחידות של השותפות על שם חברה לרישומים )"בעל יחידות לא
רשום"( ,המעו יין להצביע באסיפה הכללית בלי להגיע לאסיפה הכללית ובלי לשלוח מיופה
כוח ,רשאי להצביע בכתב או במערכת ההצבעה האלקטרו ית ,בהתאם למפורט להלן.
 .6הצבעה באמצעות כתבי הצבעה
בעל יחידות רשאי להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור כל ההחלטות שעל סדר היום,
באמצעות כתב ההצבעה המצורף לדוח זה .הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו הש י של כתב
ההצבעה האמור.
כתובות האתרים של רשות יירות ערך והבורסה ל יירות ערך בתל אביב בע"מ ,שבהם למצוא
את וסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף  88לחוק החברות ,הי ם כדלקמן:
אתר ההפצה של רשות יירות ערך www.magna.isa.gov.il :ואתר הבורסה ל יירות ערך בתל
אביבwww.maya.tase.co.il. :
בעל יחידות רשאי לפ ות ישירות לשותפות ,ולקבל ממ ה ,בלא תמורה ,את וסח כתב ההצבעה,
או בהסכמתו ,קישורית ל וסח כתב ההצבעה באתר ההפצה.
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חבר בורסה ישלח לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע ,בדואר אלקטרו י ,ללא
תמורה ,קישורית ל וסח כתב ההצבעה ,באתר ההפצה ,לכל בעל יחידות לא רשום המחזיק
יחידות באמצעותו ,אלא אם כן הודיע בעל היחידות לחבר הבורסה כי אי ו הוא מעו יין בכך,
או שהודיע כי הוא מעו יין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד ,ובלבד
שההודעה ית ה לגבי חשבון יירות ערך מסוים קודם למועד הקובע.
בעל יחידות לא רשום המעו יין להצביע באמצעות כתב הצבעה ,יציין על גבי החלק הש י של
כתב ההצבעה ,המצורף לדוח זה ,את אופן הצבעתו ,וימסור אותו לשותפות או ישלח לה אותו
בדואר רשום בצירוף אישור בעלות ,כך שכתב ההצבעה יגיע לשותפות )לידי ציגה כמפורט להלן(
לא יאוחר מארבע ) (4שעות לפ י מועד כי וס האסיפה הכללית.
בעל יחידות הרשום במרשם בעלי היחידות של השותפות המעו יין להצביע באמצעות כתב
הצבעה ,יציין על גבי החלק הש י של כתב ההצבעה ,המצורף לדוח זה ,את אופן הצבעתו ,וימסור
אותו לשותפות או ישלח לה אותו בדואר רשום ,בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום
דרכו ו או צילום תעודת ההתאגדות שלו ,כך שכתב ההצבעה יגיע לשותפות )לידי ציגה כמפורט
להלן( עד שש ) (6שעות לפ י מועד כי וס האסיפה הכללית.
 .7הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרו ית
ב וסף על האמור ,רשאי בעל יחידות לא רשום להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור
ההחלטות שעל סדר היום ,באמצעות כתב הצבעה שיועבר לשותפות במערכת ההצבעה
האלקטרו ית.
חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרו ית רשימה ובה הפרטים ה דרשים לפי סעיף
44יא)4א() (3לחוק יירות ערך לגבי כל אחד מבעלי היחידות הלא רשומים המחזיקים יירות
ערך באמצעותו במועד הקובע )"רשימת הזכאים להצביע במערכת"(; ואולם ,חבר בורסה לא
יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל יחידות שהעביר לו עד השעה  12:00בצהריים של
המועד הקובע הודעה כי אי ו מעו יין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה
האלקטרו ית ,לפי תק ה )13ד( לתק ות הצבעה בכתב.
חבר בורסה יעביר ,סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרו ית
על קבלה תקי ה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרו ית )"אישור מסירת
הרשימה"( ,לכל אחד מבעלי היחידות המ ויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה
האלקטרו ית ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרו יים או באמצעות
מערכות התקשרות המקושרות למחשב חבר הבורסה ,את הפרטים ה דרשים לשם הצבעה
במערכת ההצבעה האלקטרו ית.
בעל יחידות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרו ית רשאי לציין את
אופן הצבעתו ולהעביר אותה לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרו ית .ההצבעה
באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרו ית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד
שש ) (6שעות לפ י מועד כי וס האסיפה הכללית )"מועד עילת המערכת"( ,ותהיה ית ת לשי וי
או לביטול עד למועד עילת המערכת.
 .8מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה
כתבי ההצבעה והודעות עמדה יומצאו לשותפות לידי ציגה  -משרדי ד"ר זאב הול דר ,משרד
עורכי דין ,שבשד' רוטשילד  ,49תל אביב ,לידי עו"ד איתי ברפמן  -היועמ"ש החיצו י של
השותפות ,טלפון  03-5665005פקס  ,03-5665015במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרו י
 itay@holender.co.ilאו באמצעות דואר רשום.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה יהיה עד עשרה ) (10ימים לפ י מועד האסיפה ,קרי עד
יום א' 22 ,בדצמבר .2019 ,דירקטוריון השותף הכללי בשותפות רשאי להמציא תגובתו להודעות
עמדה עד חמישה ) (5ימים לפ י מועד האסיפה ,קרי לא יאוחר מיום ו' 27 ,בדצמבר.2019 ,
חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרו י ,בלא תמורה ,קישורית ל וסח הודעות העמדה ,באתר
ההפצה ,לכל בעל יחידות לא רשום המחזיק יחידות באמצעותו לא יאוחר מתום יום העסקים
שלאחר יום פרסומן באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע ,לפי המאוחר ,אלא אם כן הודיע
בעל היחידות כי אין הוא מעו יין בכך ,ובלבד שההודעה ית ה לגבי חשבון יירות ערך מסוים
ובמועד קודם למועד הקובע.
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 .9הודעה על קיומו של ע יין אישי
בעל יחידת השתתפות המשתתף בהצבעה יודיע לשותפות לפ י ההצבעה באסיפה או ,אם
ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה ,על גבי כתב ההצבעה ,או ,אם ההצבעה היא באמצעות
ייפוי כוח ו/או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרו ית ,במקום המיועד לכך בחלק הש י של
כתב ההצבעה ,אם יש לו ע יין אישי באישור ה ושאים שעל סדר היום ,לפי הע יין; לא הודיע
בעל יחידת ההשתתפות כאמור ,לא יצביע וקולו לא יימ ה.
 .10עיון בכתבי ההצבעה
בעל יחידות ,אחד או יותר ,המחזיק יחידות בשיעור המהווה חמישה אחוזים ) (5%או יותר מסך
כל זכויות ההצבעה באספות בעלי היחידות שהו פקו על-ידי ה אמן ,היי ו ) כון למועד פרסום
כתב הצבעה זה(  56,190,864יחידות השתתפות ,וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל
זכויות ההצבעה שאי ן מוחזקות בידי השותף הכללי ובידי בעלי השליטה בשותף הכללי ,היי ו
) כון למועד פרסום כתב הצבעה זה(  44,352,064יחידות השתתפות ,זכאי לעיין במשרדה
הרשום של השותפות ,בשעות העבודה המקובלות ,בכתבי ההצבעה שהגיעו לשותפות.
 .11שי ויים בסדר היום
יתכן כי לאחר פרסום זימון זה לאסיפה הכללית יבקש בעל יחידות לכלול ושא בסדר היום של
האסיפה בהתאם לסעיף 65ל)ב( לפקודת השותפויות .במקרה כאמור ,יהיה יתן לעיין בסדר
היום העדכ י בדיווחי השותפות שבאתר ההפצה של רשות יירות ערך:
 www.magna.isa.gov.ilואתר הבורסה ל יירות ערך בתל אביב.www.maya.tase.co.il :
המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל יחידות לכלול ושא בסדר היום של האסיפה כאמור
הי ו עד שבעה ) (7ימים לאחר מועד זימון האסיפה.
 .12עיון
יתן לעיין ב וסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי השותפות ,ברח' יהודה הלוי  ,85תל
אביב ,בתיאום מראש בטלפון  03-5661338וזאת עד למועד כי וס האסיפה.

בכבוד רב,
רציו חיפושי פט בע"מ
השותף הכללי
על-ידי ליגד רוטלוי ,יו"ר
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ספח א'
הצהרת מועמד לכהו ת מפקח – עו"ד ורו"ח סיימון י יב
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ספח ב'
הצהרת מועמד לכהו ת מפקח – רו"ח יצחק עידן
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1

רציו חיפושי פט ) – (1992שותפות מוגבלת
)"השותפות" או "השותפות המוגבלת"(
כתב הצבעה – חלק ראשון
בהתאם לתק ות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה( ,התשס"ו 2005-ובשי ויים המחויבים
)"התק ות"(
 .1שם השותפות :רציו חיפושי פט ) – (1992שותפות מוגבלת.
 .2סוג האסיפה :אסיפה כללית מיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות שהו פקו על ידי רציו אמ ויות
בע"מ )"ה אמן"( והמק ות זכות השתתפות בזכויות ה אמן כשותף מוגבל בשותפות.
 .3מועד האסיפה :יום ג' 31 ,בדצמבר  ,2019בשעה .13:00
 .4מקום כי וס האסיפה :משרדי השותפות ,רחוב יהודה הלוי  ,85תל אביב ,קומה רביעית.
 .5פירוט ה ושאים שעל סדר היום שלגביהם יתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה:
 .5.1אישור ביטול הערך ה קוב של יחידות ההשתתפות ותיקון הסכם ה אמ ות והסכם השותפות
בהתאם
מוצע לאשר את ביטול ערכן ה קוב של יחידות ההשתתפות של השותפות כך שכל יחידת
השתתפות בת  1ש"ח ערך קוב תהפוך ליחידת השתתפות ללא ערך קוב.
סעיפים ) 2.1הגדרות() 4 ,סוגי היחידות() 7 ,חלוקת רווחים() 8 ,חלוקת עודפים בסיום
ה אמ ות() 15 ,פ קס עלי היחידות ,תעודות ופיצולן(15 ,א) .מיזוג יחידות( ו) 16 -העברת
יחידות( להסכם ה אמ ות ,וכן סעיף ) 2.1הגדרות( להסכם השותפות יתוק ו בהתאם.
השי וי האמור הוא שי וי טכ י בלבד .אין בשי וי בערך ה קוב כאמור כדי להשפיע על שווין
האמיתי של יחידות ההשתתפות ו/או לש ות את כמות יחידות ההשתתפות של השותפות ו/או
כמות היחידות המוחזקות על-ידי בעלי יחידות ההשתתפות ו/או את שיעור החזקותיהם של
בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות ,ואין בשי וי בערך ה קוב כדי לש ות את זכויות בעלי
יחידות ההשתתפות לע יין זכויות הצבעה ,חלוקה וכיו"ב .יובהר כי אין בשי וי בערך ה קוב
כדי לש ות את סך ההון של השותפות בדוחותיה הכספיים.
וסח ההחלטה המוצעת:
"לאשר את ביטול ערכן ה קוב של יחידות ההשתתפות של השותפות ולאשר את תיקון סעיפים
) 2.1הגדרות() 4 ,סוגי היחידות() 7 ,חלוקת רווחים() 8 ,חלוקת עודפים בסיום ה אמ ות(15 ,
)פ קס עלי היחידות ,תעודות ופיצולן(15 ,א) .מיזוג יחידות( ו) 16 -העברת יחידות( להסכם
ה אמ ות ,וכן סעיף ) 2.1הגדרות( להסכם השותפות ,כמפורט בסעיף  2.1לדוח זימון האסיפה".
 .5.2מי וי עו"ד ורו"ח סיימון י יב כמפקח השותפות
לבקשת מחזיקי יחידות השתתפות המחזיקים מעל  5%מכלל יחידות השתתפות בשותפות -
מי וי של עו"ד ורו"ח סיימון י יב כמפקח השותפות לתקופה של שלוש ש ים ,החל מיום
.1.1.2020
לפרטים ביחס לעו"ד ורו"ח סיימון י יב ראו סעיף  2.2לדוח זימון האסיפה .עו"ד ורו"ח סיימון
י יב חתם על הצהרה בהתאם להוראות סעיף 65כ לפקודת השותפויות ] וסח חדש[ ,התשל"ה-
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") 1975פקודת השותפויות"( ולסעיף 224ב לחוק החברות ,תש "ט") 1999-חוק החברות"(
המצורפת כ ספח א' לדוח זימון האסיפה.
וסח ההחלטה המוצעת:
"לבקשת מחזיקי יחידות השתתפות המחזיקים מעל  5%מכלל יחידות השתתפות בשותפות -
מי וי של עו"ד ורו"ח סיימון י יב כמפקח השותפות לתקופה של שלוש ש ים ,החל מיום
".1.1.2020
 .5.3מי וי רו"ח יצחק עידן כמפקח השותפות
לבקשת מחזיקי יחידות השתתפות המחזיקים מעל  5%מכלל יחידות השתתפות בשותפות -
מי וי של רו"ח יצחק עידן כמפקח השותפות לתקופה של שלוש ש ים ,החל מיום .1.1.2020
לפרטים ביחס לרו"ח יצחק עידן ראו סעיף  2.3לדוח זימון האסיפה .רו"ח יצחק עידן חתם על
הצהרה בהתאם להוראות סעיף 65כ לפקודת השותפויות ולסעיף 224ב לחוק החברות
המצורפת כ ספח ב' לדוח זימון האסיפה.
וסח ההחלטה המוצעת:
"לבקשת מחזיקי יחידות השתתפות המחזיקים מעל  5%מכלל יחידות השתתפות בשותפות -
מי וי של עו"ד ורו"ח יצחק עידןסיימון י יב כמפקח השותפות לתקופה של שלוש ש ים ,החל
מיום ".1.1.2020
בקשר עם ושאים מס'  2ו 3 -לעיל מובהר כי ככל שש י המועמדים לכהו ת המפקח יקבלו את
הרוב ה דרש )כמפורט בסעיף  7.2להלן( ימו ה לתפקיד המועמד שיזכה במירב הקולות.
 .5.4אישור ת אי כהו תו והעסקתו של מפקח השותפות
לאשר כי שכרו החודשי של מפקח השותפות יעמוד על סך בשקלים השווה ל 3,000-דולר
ארה"ב בצירוף מע"מ )חלף  2,000דולר( .יתר ת אי כהו תו והעסקתו יוותרו ללא שי וי מת אי
כהו תו והעסקתו של מפקח השותפות במועד אישור האסיפה )שהי ם בהתאם למפורט
בהסכם ה אמ ות(.
וסח ההחלטה המוצעת:
"לאשר כי שכרו החודשי של מפקח השותפות יעמוד על סך בשקלים השווה ל 3,000-דולר
ארה"ב בצירוף מע"מ".
 .5.5תיקון הסכם ה אמ ות לע ין הוצאות המפקח
לאשר את תיקון סעיפים 21.1ה ו 22.1 -להסכם ה אמ ות לע ין הוצאות שהוציא המפקח כדין
למילוי תפקידו ,לרבות בגין שכרם של בעלי מקצוע ה חוצים למילוי תפקידו ,באופן שסכום
זה יעודכן לסך בשקלים השווה ל 30,000-דולר בתוספת מע"מ לכל ש ה קל דרית )חלף סך
בשקלים השווה ל 10,000-דולר בתוספת מע"מ לכל ש ה קל דרית(.
וסח ההחלטה המוצעת:
"לאשר את תיקון סעיפים 21.1ה ו 22.1 -להסכם ה אמ ות כמפורט בסעיף  2.5לדוח זימון
האסיפה".
 .6המקום והמועד ש יתן לעיין ב וסח המלא של ההחלטות המוצעות במסמכים
יתן לעיין ב וסח הדוח המיידי ,הודעות עמדה וכתב ההצבעה באתר האי טר ט של הבורסה ל יירות
ערך בתל-אביב  www.maya.tase.co.ilובאתר ההפצה של רשות יירות ערך .www.magna.isa.gov.il
כמו כן ,יתן לעיין ב וסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי השותפות ,ברח' יהודה הלוי ,85
תל אביב ,בתיאום מראש בטלפון  03-5661338וזאת עד למועד כי וס האסיפה.
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 .7הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המוצעות
 .7.1הרוב הדרוש לצורך קבלת ההחלטות המוצעות ב ושאים המפורטים בסעיפים  5.1ו 5.5 -לעיל
הוא רוב של לא פחות מ 75%-קולות של היחידות שבעליהן השתתפו והצביעו באסיפה בעצמם
או על ידי בא-כח.
 .7.2הרוב הדרוש לצורך קבלת ההחלטות המוצעות ב ושאים המפורטים בסעיפים  5.3 ,5.2ו5.4-
לעיל הוא רוב קולות ,ובלבד שהתקיימו כל אלה (1) :במ יין כלל הקולות של מחזיקי יחידות
ההשתתפות באסיפה הכללית לא הובאו בחשבון קולות חברת השותף הכללי או בעל השליטה
בה או בעלי ע יין אישי באישור המי וי ,למעט ע יין אישי שאי ו כתוצאה מקשר עם חברת
השותף הכללי או בעל השליטה בה ,וכן קולות ה מ עים; ) (2סך קולות התומכים מקרב
מחזיקי יחידות ההשתתפות שאי ם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי ע יין
אישי באישור המי וי ,למעט ע יין אישי שאי ו כתוצאה מקשרים עם חברת השותף הכללי או
בעל השליטה בה ,עולה על ש י אחוזי מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.
בקשר עם ה ושאים המפורטים בסעיפים  5.2ו 5.3-לעיל מובהר כי ככל שש י המועמדים
לכהו ת המפקח יקבלו את הרוב ה דרש )כמפורט בסעיף  7.2זה( ימו ה לתפקיד המועמד
שיזכה במירב הקולות.
 .8פרטים וספים
 .8.1הצבעה בכתב תיעשה באמצעות החלק הש י של כתב הצבעה זה.
 .8.2בחלק הש י של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה ולתיאור
מהות הזיקה הרלוו טית ,בהתייחס ל ושאים המפורטים בסעיפים  5.3 ,5.2ו 5.4-לעיל .מובהר
בזאת ,כי בעל יחידות השתתפות שלא יסמן זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה ,לא
תבוא הצבעתו במ יין הקולות לע יין אותה החלטה ,ככל ש דרש לסמן זיקה על-פי החוק.
 .8.3ב וסף ,בהתאם לה חיית גילוי של רשות יירות ערך מיום  30.11.2011בדבר אופן ההצבעה של
בעלי ע יין ,ושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות ,מוקצה בחלק הש י לכתב ההצבעה
מקום לסימון סיווג המשתתף בהצבעה.
 .8.4לכתב הצבעה זה יהא תוקף לגבי בעל יחידות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות מהחברה
לרישומים או אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרו ית הפועלת לפי סימן ב'
לפרק ז' 2לחוק יירות ערך ,התשכ"ח") 1968-מערכת ההצבעה האלקטרו ית"( ,ולגבי בעל
יחידות הרשום בספרי ה אמן רק אם צורף לו צילום תעודת זהות ,דרכון או תעודת התאגדות.
בעל יחידות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לשותפות באמצעות מערכת
ההצבעה האלקטרו ית ,אישור בעלות זה די ו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל יחידות לא רשום
ה כלל בו.
 .8.5המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה לבעלי יחידות הרשום במרשם בעלי היחידות הי ו עד
שש ) (6שעות לפ י מועד כי וס האסיפה ,קרי 31 :בדצמבר  2019עד השעה  ,07:00ולבעלי
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יחידות לא רשום הי ו עד ארבע ) (4שעות לפ י כי וס האסיפה ,קרי 31 :בדצמבר  2019עד השעה
.09:00
 .8.6מערכת ההצבעה האלקטרו ית תי על  6שעות לפ י מועד כי וס האסיפה ,קרי 31 :בדצמבר
 ,2019עד השעה  .07:00יש להמציא את כתב ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה
האלקטרו ית עד למועד כאמור.
 .8.7בעל יחידות השתתפות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרו ית
בהתאם לאמור.
 .8.8כתבי ההצבעה והודעות עמדה יומצאו לשותפות לידי ציגה  -משרדי ד"ר זאב הול דר ,משרד
עורכי דין ,שבשד' רוטשילד  ,49תל אביב ,לידי עו"ד איתי ברפמן  -היועמ"ש החיצו י של
השותפות ,טלפון  03-5665005פקס  ,03-5665015במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרו י
 itay@holender.co.ilאו באמצעות דואר רשום .המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה
לשותפות הי ו עד  10ימים לפ י מועד כי וס האסיפה ,קרי 21 :בדצמבר .2019
 .8.9המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הי ו לא יאוחר מ 5-ימים לפ י
מועד כי וס האסיפה ,קרי 26 :בדצמבר .2019
 .8.10כתב ההצבעה והודעות העמדה מצויים באתר האי טר ט של הבורסה ל יירות ערך בתל-אביב
בע"מ  ,www.maya.tase.co.ilובאתר ההפצה של רשות יירות ערך .www.magna.isa.gov.il
 .8.11בעל יחידות זכאי לקבל את אישור הבעלות בס יף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר ,אם
ביקש זאת ,ובקשה לע יין זה תי תן מראש לחשבון יירות ערך מסוים .בעל יחידות לא רשום
רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה
האלקטרו ית.
 .8.12בעל יחידות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרו י בלא תמורה קישורית ל וסח כתב ההצבעה
והודעות עמדה )אם תהיי ה( באתר ההפצה ,מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק
ביחידותיו ,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 כתב הצבעה תחול גם
לע יין קבלת הודעות עמדה.
 .8.13בעל יחידות אחד או יותר המחזיק יחידות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל
זכויות ההצבעה באסיפות בעלי היחידות שהו פקו על-ידי ה אמן ,וכן מי שמחזיק בשיעור
כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאי ן מוחזקות בידי השותף הכללי ובידי בעלי שליטה
בשותף הכללי ,יהא זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו ,לאחר כי וס אסיפת בעלי
היחידות ,לעיין במשרדה הרשום של השותפות ,בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש,
בכתבי ההצבעה שהגיעו לשותפות.
כמות היחידות המהווה  5%מסך כל זכויות ההצבעה שהו פקו על-ידי ה אמן ה ה 56,190,864
יחידות .כמות היחידות המהווה  5%מסך כל זכויות ההצבעה שהו פקו על-ידי ה אמן שאי ן
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מוחזקות בידי השותף הכללי ובעלי שליטה בשותף הכללי ה ה  44,352,064יחידות.
 .8.14לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה ,ייתכן שיהיו שי ויים בהחלטות שעל סדר היום )לרבות
הוספת ושא( וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה .ככל שיבוצעו שי ויים כאמור ו/או
יפורסמו הודעות עמדה ,יתן יהיה לעיין בהם בדיווחי השותפות באתר ההפצה של רשות
יירות ערך.
ככל שיהיו שי ויים בסדר היום לרבות הוספת ושא לסדר היום ,השותפות תמציא וסח כתב
הצבעה מתוקן ביום פרסום ההודעה בדבר סדר היום המעודכן.
בעל יחידות השתתפות יציין את אופן הצבעתו לגבי ה ושא שעל סדר היום בחלקו הש י של כתב
הצבעה זה.
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כתב הצבעה – חלק ש י
בהתאם לתק ות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה( ,התשס"ו –  2005ובשי ויים המחויבים
שם השותפות המוגבלת :רציו חיפושי פט ) – (1992שותפות מוגבלת
מען השותפות )למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה(:
משרדי ד"ר זאב הול דר ,משרד עורכי דין ,שד' רוטשילד  ,49תל אביב ,לידי עו"ד איתי ברפמן  -היועמ"ש
החיצו י של השותפות ,טלפון  03-5665005פקס  ,03-5665015במסירה ביד או באמצעות דואר
אלקטרו י  itay@holender.co.ilאו באמצעות דואר רשום.
מס' השותפות550012777 :
מועד האסיפה 31 :בדצמבר 2019
סוג האסיפה :אסיפה כללית מיוחדת של בעלי היחידות
המועד הקובע :יום ג' 3 ,בדצמבר  ,2019בתום יום המסחר בבורסה ל יירות ערך בתל-אביב בע"מ
פרטי בעל היחידות
 .1שם בעל היחידות__________________________ :
 .2מס' זהות_______________________________ :
 .3אם אין לבעל היחידות תעודת זהות ישראלית:
מס' דרכון______________________________ :
המדי ה שבה הוצא_________________________ :
בתוקף עד_______________________________ :
 .4אם בעל היחידות הוא תאגיד:
מס' תאגיד______________________________ :
מדי ת ההתאגדות_________________________ :
סיווג משתתף באסיפה
א ציין האם ה ך:


"בעל ע יין" כהגדרתו בסעיף  1לחוק יירות ערך ,תשכ"ח.1968-



"משקיע מוסדי" כהגדרתו בתק ה  1לתק ות הפיקוח על שירותים פי סיים )קופות גמל(
)השתתפות חברה מ הלת באסיפה כללית( ,התשס"ט ,2009-וכן מ הל קרן להשקעות משותפות
ב אמ ות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות ב אמ ות ,התש "ד.1994-



" ושא משרה בכירה" כהגדרתו בסעיף )37ד( לחוק יירות ערך ,תשכ"ח.1968-



אי י אחד מה "ל.

7
אופן ההצבעה בע יין ההחלטה שעל סדר היום
אופן

ה ושא שעל סדר היום
בעד

ההצבעה1

גד

מע

לע יין החלטות המפורטות בסעיפים  5.3 ,5.2ו-
 –5.4האם אתה בעל שליטה ,בעל ע יין אישי
בהחלטה ,ושא משרה בכירה או משקיע מוסדי 2
לא
כן*

אישור ביטול הערך ה קוב
של יחידות ההשתתפות
ותיקון הסכם ה אמ ות
והסכם השותפות בהתאם
)כמפורט בסעיף  5.1לעיל(
מי וי עו"ד ורו"ח סיימון י יב
כמפקח השותפות
)כמפורט בסעיף  5.2לעיל(
מי וי רו"ח יצחק עידןסיימון
י יב כמפקח השותפות
)כמפורט בסעיף  5.3לעיל(
כהו תו
ת אי
אישור
והעסקתו של מפקח של
השותפות
)כמפורט בסעיף  5.4לעיל(
תיקון הסכם ה אמ ות לע ין
הוצאות המפקח
)כמפורט בסעיף  5.5לעיל(
*פירוט בדבר זיקה )ככל שרלוו טי(:

הערות בהתאם לתק ות
 .1לבעלי יחידות המחזיקים באמצעות חבר בורסה )לפי סעיף 65א לפקודת השותפויות( – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף
אישור בעלות ,למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות המערכת האלקטרו ית.
 .2לבעלי יחידות רשומים במרשם בעלי היחידות – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת זהות או דרכון או תעודת
התאגדות.

תאריך_________________ :

חתימה________________ :

 1אי סימון ייחשב כהימ עות מהצבעה באותו ושא.
 2בעל יחידות שלא ימלא טור זה ,או שיסמן "כן" ולא יפרט ,הצבעתו לא תבוא במ יין.

