
 

 

 

 אימפקס אי או בע"מ

 )"החברה"(

 2022 במרץבפברואר  29 23

          לכבוד     לכבוד 

  הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ   רשות ניירות ערך

 באמצעות מגנ"א   באמצעות מגנ"א

 

 ג.א.נ.,

שאינה ודוח מיידי בדבר הצעה פרטית  מיוחדת של בעלי המניות של החברהשנתית ו אסיפה כלליתזימון  הנדון:

 משליםדוח  – מהותית ואינה חריגה

"(, תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל חוק החברות)" 1999 –בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט 

ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא "(, תקנות החברות )הודעה תקנות הדוחות)" 1970 –

 2005 –תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ה , תקנות הודעה ומודעה"()" 2000-לסדר היום(, תש"ס

ת הצעה תקנו)" 2000 –ותקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(, תש"ס  "(תקנות הצבעה בכתב)"

שנתית , תתכנס אסיפה כללית 12:00 , בשעה2022 באפריל מרץב 11 30 -ה' ב' ד להודיע כי ביום החברה מתכבדת ,"(פרטית

בלינק  Zoom –באמצעות שיחת וידיאו במערכת המיוחדת של בעלי מניות החברה ו

 https://us02web.zoom.us/j/2506214578?pwd=ZlVRbXhZR21jQitJQThjcWNiN0lpUT09  לקבלת קוד גישה יש

בצירוף העתק ת"ז או תעודת התאגדות או אמצעי זיהוי אחר,  (Keren@impacx.io) גב' קרן אפלבוייםשל לדוא"ל לפנות 

  להלן(. 11.2להנחת דעתה של החברה ובצירוף אישור בעלות למועד הקובע )כמפורט בסעיף 

 הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות –חלק א' 

 שעל סדר היום  יםהנושא .1

 ;ודיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר 2020דיון בדו"ח הכספי ודו"ח הדירקטוריון לשנת  .1.1

 ;מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה .1.2

 מר אלכסנדר אייל, דירקטור; שלתיקון תנאי כתבי אופציה  .1.3

  ;מינוי מר אליצור כהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה .1.4

 .למר אלון סיון, סמנכ"ל הכספים יההענקת כתבי אופצ .1.5

 תמצית ההחלטות המוצעות .2

 ודיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר 2020דיון בדו"ח הכספי ודו"ח הדירקטוריון לשנת  .2.1

ודיווח על שכרו  2020בדצמבר  31בדו"ח הכספי ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום דיון 

 .2020לשנת  של רואה החשבון המבקר

, תשקיף במסגרת תשקיף כפי שנכללו 2020לשנת  בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברהניתן לעיין 

"(, התשקיף( )"073894 -2021-01)מס' אסמכתא:  2021באוגוסט  30ביום שפורסם  להשלמה ותשקיף המדף של

-ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל www.isa.gov.ilבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת 

 . ase.co.ilwww.maya.tאביב בע"מ בכתובת 

http://www.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
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לדוח  13ראו סעיף  2020לפרטים אודות שכר הטרחה ששולם לרואה החשבון המבקר של החברה בגין שנת 

 .התשקיףשנכלל במסגרת  2020לשנת הדירקטוריון 

 מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה  .2.2

( כרואה חשבון מבקר של החברה עד לאסיפה הכללית PWC Israelמינוי מחדש של משרד רו"ח קסלמן וקסלמן )

החשבון  רואההשנתית הבאה. בהתאם לתקנון החברה, דירקטוריון החברה מוסמך לקבוע את שכרו של 

 המבקר.

  ההחלטה המוצעת:

(, כרואה חשבון מבקר של החברה עד למועד האסיפה PWC Israelמשרד רו"ח קסלמן וקסלמן ) למנות את

 השנתית הבאה.

 מר אלכסנדר אייל, דירקטור שלתיקון תנאי כתבי אופציה  .2.3

הוענקו למר אלכסנדר אייל, המכהן כדירקטור בחברה )עד לתום האסיפה  2021בחודש פברואר  .2.3.1

כתבי אופציה  18,000( כמות של להלן 2.4ר' סעיף  – הכללית השנתית המזומנת בהתאם לדוח זימון זה

דולר  2.216מניות רגילות של החברה במחיר מימוש של  18,000-)לא סחירים(, הניתנים למימוש ל

 אלפי דולר.  30-כ עמד על ן במועד ההענקהשווי, אשר למניה

  .יףלתשק 3תנאי כתבי האופציה ראו פרק לפרטים נוספים אודות  .2.3.2

. מתוך כתבי האופציה שהוקצו למר אייל כאמור בי אופציהכת 16,305הבשילו נכון למועד דוח זה,  .2.3.3

. בהתאם לתנאי כתבי 2022באפריל  23כתבי אופציה תבשיל ביום  1,695יתרת כתבי האופציה, קרי 

ציה שהבשילו יהיו ניתנים למימוש בתוך האופציה, עם סיום כהונתו כדירקטור בחברה, כתבי אופ

 ימים ממועד סיום כהונתו.  90תקופה של 

בכפוף לאישורה (, לאחר אישורה של ועדת התגמול), דירקטוריון החברה אישר 2022בפברואר  17ביום  .2.3.4

עם סיום כהונתו בתום כתבי אופציה  1,695של להקדים את מועד ההבשלה של האסיפה הכללית, 

של כל  תקופת המימושלהאריך את השנתית המזומנת בהתאם לדוח זימון זה, וכן האסיפה הכללית 

)חלף תקופת המימוש המקורית שהינה   12.12.2023עד ליום  כתבי האופציה שהוקצו למר אייל כאמור

 יום ממועד סיום כהונתו(.  90

 של החברה. תיקון תנאי האופציות כאמור הינו בעלות זניחה לחברה ותואם את מדיניות התגמול .2.3.5

 לתשקיף. 8-ו 7 יםר' פרק ותנאי כהונתו מר אלכסנדר איילאודות נוספים לפרטים  .2.3.6

 נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון: .2.3.7

אשר תרם רבות להצלחת החברה, בין  2019מר אלכסנדר אייל מכהן כדירקטור פעיל בחברה משנת 

היתר בתהליכי גיוס כספים ובעת הליכי רישום מניות החברה למסחר; לאור סיום כהונתו באסיפה 

 של בעלי מניות החברה, מוצע לתגמלו באמצעות תיקון תנאי כתבי האופציות כאמור. השנתיתהכללית 

  לטה המוצעת:ההח

; קרי שטרם הובשלה יתרת כתבי האופציהשאייל כך  סנדרהאופציה של מר אלככתבי לאשר את תיקון תנאי 

האסיפה הכללית כאמור, וכן תוארך  אישורה של במועד כתבי אופציות יבשילו באופן מיידי 1,695כמות של 

 .12.12.2023עד ליום  של כלל כתבי האופציה שהוקצו למר אייל תקופת המימוש

 בחברה  בלתי תלוי כדירקטור אליצור כהןמינוי מר  .2.4
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, מינתה האסיפה הכללית את הדירקטורים של החברה וסיווגה אותם לקבוצות 2021באוגוסט  25ביום  .2.4.1

קבוצה א': אלכסנדר אייל; קבוצה ב': קובי בנטקובסקי וירון קופל; קבוצה ג': נמרוד קפלן כדלקמן: 

 ;ויואב חשן

לתקנון החברה, חברי קבוצה א' יכהנו לתקופת כהונה שתמשך עד האסיפה  78.1בהתאם לתקנה  .2.4.2

המכהן כדירקטור הכללית השנתית המזומנת על פי דוח מיידי זה; קרי, כהונתו של מר אלכסנדר אייל 

אישורה של ל בכפוףובמקומו  אשר מזומנת בהתאם לדוח זה הכללית האסיפהתום תסתיים בבחברה, 

 .האסיפה ימונה מר אליצור כהן

החל ממועד אישורה  בחברהבלתי תלוי לכהונה כדירקטור  אליצור כהןמר לקבוצה א' את מוצע למנות  .2.4.3

שלאחר האסיפה השנתית  עד תום האסיפה השנתית השלישיתו השנתית של האסיפה הכללית

 לתקנון החברה. 78.1; בהתאם לתקנה המזומנת על פי דוח זה

כדירקטור בלתי תלוי  ועדת הביקורתלכהונת דירקטור בלתי תלוי, סווג על ידי  מר כהן המועמד .2.4.4

בחברה בלתי תלוי ה כמועמד לכהונה כדירקטור הצהר לחברהמסר  כהןמר . בהתאם לחוק החברות

 לדוח זה. 'א נספחכ פתמצורה החברות לחוק ב224 לסעיף בהתאם

מומחיות  בעל והינמר כהן  הצהרה שמסר,להערכת דירקטוריון החברה, בהסתמך, בין היתר, על  .2.4.5

תנאים ומבחנים )לחוק החברות ותקנות החברות  240, כמשמעותה בסעיף חשבונאית ופיננסית

  .2005-, התשס"ו(לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית

"הסכום הקבוע" כמפורט בתקנות  זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה מר כהן יהא ועם מינוי  .2.4.6

, כפי שיעודכן מעת לעת, 2000-, התש"ס(כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)החברות 

להיכלל בהסדרי הפטור, ביטוח  זכאי כהן יהא מרבהתאם לדרגה שבה תסווג החברה מעת לעת. כמו כן, 

 ת.בחברה, כפי שיהיו מעת לעוהתחייבות לשיפוי להם זכאים יתר הדירקטורים ונושאי המשרה 

בתשקיף  8בפרק  8.2ף יבות לשיפוי בחברה, ראו סעילפרטים בדבר הסדרי הפטור, ביטוח והתחי

 .החברה אשר האמור בו נכלל להלן על דרך ההפניה

 : לתקנות הדוחות 26כנדרש בהתאם לתקנה מר כהן להלן פרטים אודות  .2.4.7

 אליצור כהן שם משפחה ושם פרטי 

 022787774 זהותמספר תעודת 

 24.11.1967 תאריך לידה

 73130, מושב גמזו, מיקוד 7גמזו  דין-מען להמצאת כתבי בית

 ישראלית נתינות

בוגר  (B.A); בהנדסת חומרים, הטכניון( בוגר B.Sc) השכלה
( מוסמך במנהל עסקים (M.B.A; בפיזיקה, הטכניון

 .הטכניון

The CFO - Becoming a Strategic Partner – 
Wharton school, University of Pennsylvania, 
Philadelphia. 
Creating the Market-Focused Organization – 
Kellogg School, Northwestern University, 
Chicago. 
קורס למנהלי כספים וחשבים, קורסים במיזוגים 

 ורכישות.
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-טבע ספורט קסטל בע"מ )כ -מנכ"ל משותף ובעלים  עיסוק בחמש השנים האחרונות 
א.י. נבו בנתניה חברה  –שנים(; מנהל פרויקטים  13

 שנים( 7.5 -קבלנית לבנין בע"מ )כ

 די עלמא, מ"בע די עלמא, מ"בע קסטל ספורט טבע האם מכהן כדירקטור בתאגידים נוספים 
 טעמים  101, מ"בע 2008 קסטל טבע, מ"בע אימפורט

 קסטל טבע, מ"בע תזונה תוספי .סי .אס .טי, מ"בע
 מ"בע .אי.אן.די אינטרנשיונל אייפוד, מ"בע מרקט

 כן האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

האם הדירקטור הינו עובד של התאגיד, 
של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו 

 או של בעל עניין בו

 לא

האם הדירקטור הינו בן משפחה של בעל 
 בתאגיד:עניין אחר 

 לא

חברות בוועדה או וועדות של 
 הדירקטוריון

ועדת ביקורת וועדת תגמול )בכפוף לאישור המינוי 
 ידי האסיפה(.-על

האם חבר דירקטוריון זה הינו דירקטור 
 חיצוני

  לא

האם החברה רואה את הדירקטור 
 כדירקטור בלתי תלוי

 כן 

 :החלטה מוצעת

, החל ממועד אישורה של )קבוצה א'( בחברה בלתי תלוי לכהונה כדירקטור אליצור כהןלמנות את מר 

מנת על פי האסיפה הכללית ועד תום האסיפה השנתית השלישית שלאחר האסיפה השנתית המזו

 .דוח זה

 מר אלון סיון, סמנכ"ל הכספיםל כתבי אופציה הענקת .2.5

מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת של  40,000כתבי אופציה הניתנים למימוש לעד  40,000הקצאת  .2.5.1

-מההון המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה )כ 0.44% -החברה, למר אלון סיון, אשר יהוו כ

, בדילול מלא( בהתאם לתכנית האופציות של החברה ובחריגה ממדיניות התגמול של החברה 0.36%

במסגרת דוח הצעה פרטית שאינה מהותית  בחלק ב' לדוח זהכמפורט ובתנאים  ₪ 5 מחיר מימוש שלב

 . ואינה חריגה

אך ורק  כללית בשל חריגה ממדיניות התגמולהקצאת כתבי האופציות מובאת לאישורה של האסיפה ה .2.5.2

מחיר שהינו  ₪ 5הינו לעניין מחיר המימוש של כתבי האופציה, שכן מחיר המימוש של כתבי האופציה 

( ימי מסחר קודם למועד אישור 30של שלושים )הנמוך מהמחיר הממוצע של מניית החברה בתקופה 

עבור נושאי  אופציהכתבי  מנגנון חישוב מחירבהתאם ל ₪ 13.74הענקה בידי הדירקטוריון שעמד על 

 .של החברה כפי שנקבע במדיניות התגמול משרה

עלות זו תרשם כהוצאה , ₪אלפי  361 -עומדת על כ למר אלון סיון עלות מוערכת לחברה בגין ההקצאה

 אלון סיוןמר  תלפרטים אודובדוחות החברה במהלך תקופת ההבשלה בהתאם לכללי החשבונאות. 

 .(034576-01-2022)אסמכתא:  2021לדוח התקופתי של החברה לשנת  21פרק ד' תקנה ותנאי כהונתו ר' 

 לדוח זה.חלק ב' לפרטים אודות כתבי האופציה בהתאם לתקנות הצעה פרטית ר'  .2.5.3

 נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון  .2.5.4
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הענקת האופציות למר אלון סיון מהווה תמריץ נכון וראוי לטווח ארוך, אשר יתמרץ את  .2.5.4.1

הניצע להשיא את שווי החברה על פי טווח ארוך וקושר את התגמול הניתן לו להמשך 

 מה לחברה על פני אותו טווח.התרו

כלפי החברה לאורך זמן וכן היעדר הצורך להוציא כסף מזומן מקופתה של  יצירת מחויבות .2.5.4.2

 תגמול.ההחברה על מנת לממן את 

הענקת האופציות הנה האמצעי היעיל והנכון ביותר לשימור נושאי משרה ועובדים  .2.5.4.3

ת המימוש, הינם זהים איכותיים. תנאי כתבי האופציה לרבות מחיר המימוש ותקופ

וברצון החברה )אשר הועסקו בחברה טרום ההנפקה(  1לתנאים שנקבעו לעובדי החברה

לתמרץ את נושא המשרה בתנאים שלא יהיו פחותים מהתגמול שניתן לעובדיה, אשר נקבעו 

מתוך ראיה של חשיבות ליצירת תמריצים ראויים לעובדי החברה ונושאי המשרה ואשר 

 גנים.הינם סבירים והו

במחיר על אף שתנאי האופציות הינם בחריגה ממדיניות התגמול, אך ורק בשל חריגה  .2.5.4.4

)אשר הינו מחיר המימוש שנקבע לעובדים שהועסקו בחברה  המימוש של כתבי האופציות

הקבוע במדיניות התגמול תנאים אלו הינם לטובת החברה, נוכח ניסיונו   (2טרום ההנפקה

אשר השקיע מאמץ וזמן רב בהנפקתה של החברה, וכן החשיבות העשיר של מר אלון סיון, 

היתרה בגיוס נושאי משרה בעלי כישורים העשויים להביא לתרומה משמעותית להצלחת 

 .החברה ועמידה ביעדיה וקידום אסטרטגיית החברה להרחבת פעילותה

 ההחלטה המוצעת: 

מניות רגילות ללא ערך נקוב  40,000לעד כתבי אופציה למר אלון סיון הניתנים למימוש  40,000הענקת 

  .₪ 5כל אחת של החברה, במחיר מימוש של 

 היוםשעל סדר  2.5פרטים נוספים בהתאם לתקנות הצעה פרטית בקשר לנושא מס'  –חלק ב' 

 הניצעפרטים אודות  .3

החזקות כתוצאה  מכחלבעל עניין  החזקותיו בחברה ולא יהפוך מכחבעל עניין בחברה  אינו "(הניצע)" מר אלון סיון

 מר סיוןמעביד בין -יחסי עובד 2022בינואר  2החל מיום  נשוא דוח זה. כמו כן, מתקיימים כתבי האופציה מההקצאה

  לבין החברה.

המוצעים והשיעור באחוזים שהם יהוו מהונה המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה  כמות ניירות הערך .4

 ובדילול מלא

החברה,  ללא ערך נקוב שלמניה רגילה ל למימוש ניתןאשר כל אחד מהם יהיה כתבי אופציה לא סחירים,  40,000 .4.1

 .המהותיים המפורטים להלןלפקודת מס הכנסה בתנאים  102סעיף  לפייוקצו במסלול הוני )עם נאמן(  אשרו

 החברה של והנפרע המונפק מההון 0.44%-כ יהוו לניצע המוצעים האופציה כתבי ממימוש שתנבענההמניות 

 3.(מלא בדילול %0.36-כ) בה ההצבעה ומזכויות

 ."כתבי האופציהאו " "המוצעים הערך ניירות: "להלן יקראו האופציה כתבי

 הינו החברה של והנפרע המונפק הונה, רגילות מניות 50,000,000 הינו החברה של הרשום הונה הדוח למועד נכון .4.2

 . רגילות מניות 11,009,311 הינו מלא בדילול החברה של המונפק והונה רגילות מניות 9,110,233

                                                      

 כתבי אופציה עבור עובדי החברה כפי שפורסם בד בבד עם זימון אסיפה זה. תראו לעניין זה, מתאר הענק 1
 לעיל.  1ראו הערת שוליים  2
 .המוצעים הערך ניירות ומימושהקצאת  לאחר  3
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"( הבורסה)"לניירות ערך בתל אביב בע"מ המוצעים אינם סחירים ולא יירשמו למסחר בבורסה  הערךניירות  .4.3

 בורסה אחרת.או בכל 

על שם החברה תרשמנה למסחר בבורסה  "(מניות המימוש)" המניות שתנבענה ממימוש ניירות הערך המוצעים .4.4

והן תהיינה החל ממועד הקצאתן שוות בזכויותיהן לכל לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ 

ת מניות המימוש כמניות הנפרעות החברה תראה א ללא ערך נקוב של החברה.ן למניות רגילות ידבר ועני

 במלואן.

 תנאי ניירות הערך המוצעים .5

  .ויהיה כפוף להתאמות כמפורט להלן ₪ 5 הינו אופציה כתב כל של המימוש מחיר .5.1

מנות, כדלקמן: המנה הראשונה, בשיעור של  13-תקופת הבשלת כתבי האופציה תהיה במשך ארבע שנים, ב .5.2

 12-. יתר כתבי האופציה יבשילו בההבשלהתחילת תקופת מסך כתבי האופציה תבשיל בחלוף שנה ממועד  25%

שנת ההבשלה  שלאחר תום שניםהכל אחת, בתום כל רבעון על פני שלוש  6.25%מנות שוות בשיעור של 

 .26.1.2022תקופת ההבשלה תחל ביום . הראשונה

כל כתבי האופציה . בתום תקופת המימוש יפקעו ההבשלה תקופת תחילתשנים ממועד  5תקופת המימוש הינה  .5.3

  שלא פקעו או מומשו קודם לכן.

רות( יוכל ניצע שהסתיימה העסקתו בחברה )הן במקרה של פיטורים, למעט בנסיבות מסוימות, והן של התפט .5.4

עם החברה,  וממועד סיום התקשרות ימים 90תוך שהבשילו עד מועד סיום העסקתו ב את כתבי האופציה לממש

כתבי אופציה שלא הובשלו עד מועד סיום ההתקשרות  כאמור יפקעו. ומשוכתבי האופציה שלא ממועד בו 

  יפקעו.

 האופציה כתבי מימוש – אחת דרך פי על: הבאות המימוש דרכי משתי באחת לבחור הניצע יוכל המימוש במועד .5.5

 המניות מלוא לניצע יוקצו לא – האחרת הדרך פי ועל; שלהם המימוש מחיר מלוא של לחברה תשלום תמורת

 האופציה בכתבי הגלום הכספי ההטבה סכום את המשקפת כמות רק אלא, האופציה מכתבי הנובעות

(Cashless Exercise) ,במועד החברה של רגילה מניה של השער שבין ההפרש את המשקפת כמות, היינו 

 את ורק אך לחברה הניצע ישלם המימוש ובמועד(, להתאמות כפוף) האופציה של המימוש מחיר לבין המימוש

 . בפועל לו שיוקצו המניות של הנקוב ערכן

 בהתאם להוראות תקנון הבורסה המימוש מועד על מגבלות .5.6

ביום הקובע  להוראות הנחיות הבורסה, כתבי האופציה לא יהיו ניתנים למימושעל אף האמור לעיל, ובהתאם 

לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון )כל 

אירוע ' של אירוע חברה לפני היום הקובע של האקס יום"(. באם חל 'חברה אירועאחד מהנ"ל ייקרא להלן: "

  .יבוצע מימוש של כתבי האופציה ביום האקס כאמור חברה, לא

 הוראות הגנה .5.7

בכל מקרה של חלוקה מחדש של הון החברה, לרבות פיצול מניות, איחוד או החלפה של מניות, סיווג  .5.7.1

שבוצע על ידי החברה. אזי דירקטוריון החברה יהא רשאי לבצע התאמה על מחדש, או כל אירוע דומה 

 דעתו הבלעדי. פי שיקול 

/או כל אירוע דומה, אזי דירקטוריון ו)לרבות מיזוג משולש הופכי(, ארגון מחדש במקרה של מיזוג  .5.7.2

החברה יהא רשאי לבצע התאמה על פי שיקול דעתו הבלעדי, אשר עשוי לכלול האצה של מועדי 

 ההבשלה או ביטול של כתבי האופציה. 
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, לדירקטוריון החברה יהיה שיקול דעת בלעדי, לקבוע בעלי מניות על פירוק החברה החלטתבמקרה של  .5.7.3

את השפעת הפירוק כאמור על האופציות שטרם מומשו או הובשלו, אשר עשוי לכלול האצה של מועדי 

 ההבשלה או ביטול של האופציות. 

של הנפקת מניות הטבה, תשמרנה זכויות הניצע, באופן שמספר המניות הנובעות ממימוש  במקרה .5.7.4

שר הניצע זכאי לקבל עם מימושן, יגדל במספר המניות מאותו סוג שהניצע היה זכאי האופציות, א

להם, כמניות הטבה, אילו מימש את האופציות ובמחיר המימוש לכל אופציה לא יחול שינוי. לא 

 תתבצע התאמה כאמור במקרים של הנפקות אחרות כלשהן של מניות החברה.

ה ניירות ערך של החברה בדרך של הנפקת זכויות, לא תהיה במקרה בו החברה מציעה לכל בעלי מניותי .5.7.5

התאמה במחיר המימוש של האופציות, אלא מספר המניות שינבעו ממימוש כל אופציה, שעדיין לא 

מומשה ביום קביעת הזכות להשתתף בהקצאת זכויות, יותאם באופן יחסי בהתאם למרכיב ההטבה 

ס בין מחיר הסגירה של מניות החברה ביום המסחר של הנפקת הזכויות, כפי שבא לידי ביטוי ביח

 זכויות.-האחרון לפני יום האקס, לבין מחיר הבסיס של המניות אקס

ידי החברה לכל בעלי מניותיה לרבות חלוקה -על במקרה של חלוקת דיבידנד במזומןתבוצע התאמה  .5.7.6

לעניין זה והתאריך לחוק החברות, או כל סעיף אחר שיחול  303באישור בית משפט בהתאם לסעיף 

"( יחול לאחר מועד הענקת התאריך הקובע"בסעיף קטן זה: הקובע את הזכות לקבלת דיבידנד זה )

מחיר המימוש של כל אופציה שטרם מומשה למניה של כך שאופציות אך לפני מועד המימוש שלהן, 

 .חברההחברה לפני התאריך הקובע, יופחת בגובה סכום הדיבידנד ברוטו למניה שחילקה ה

 המוצעים הערך ניירות תמורת .6

 .בחברהתנאי העסקתו של הניצע הטווח במסגרת -מוענקים ללא תמורה כחלק מהתגמול ארוך ניירות הערך המוצעים

 החברה במניותלבין מחזיקים  הניצעהסכמים בין  .7

מוצעים על פי דוח נכון למועד פרסום דוח זה, למעט התחייבות החברה להקצאת ניירות הערך ה, למיטב ידיעת החברה

לבין מחזיקים במניות החברה, או לבין אחרים, הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בנוגע לרכישה או בין הניצע אין זה, 

 למכירה של ניירות הערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בחברה. 

 המימוש מניותה על שיחולו החסימה הוראות פירוט .8

ותקנות  1968-"חהתשכג' לחוק ניירות ערך, 15, יחולו מגבלות החסימה בהתאם להוראות סעיף המניות המימוש על

וחסימת ניירות  )בנוסף להוראות בדבר הבשלת 2000-"סהתשג' לחוק(, 15-וא' 15ניירות ערך )פרטים לעניין סעיפים 

 .(לפקודת מס הכנסה 102ולמגבלות מכירה הנובעות מהוראות סעיף  כמפורט לעיל בדוח זה הערך המוצעים

 נדרשים אישורים .9

 אישורה של ההצעה הפרטית עומד על סדר יומה של האסיפה הכללית המזומנת בדוח זה. .9.1

וכן אושרה לאחר מכן  2022בפברואר  17ההקצאה לניצע נדונה ואושרה על ידי ועדת התגמול בישיבתה מיום  .9.2

 .2022בפברואר  17בדירקטוריון בישיבתו מיום 

 ממימוששינבעו  המניות של למסחר לרישום הבורסה אישור לקבלת כפופה, המוצעים הערך ניירות הקצאת .9.3

  .כאמור בבקשה לבורסה החברה תפנה, זה מיידי דוח פרסום לאחר בסמוךניירות הערך המוצעים. 

 . לעיל 9.1בסעיף  הבורסה כאמור אישורלאחר קבלת  בסמוך לניצע בפועליוקצו  הערך המוצעים ניירות .9.4

 כללי –חלק ג' 

 שעל סדר היום יםלאישור הנושא נדרשהרוב ה .10
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)מינוי  1.31.4נושא מס' )תיקון תנאי אופציה(,  1.3, נושא מס' )מינוי רואה חשבון( 1.2מס'  יצורך אישור נושאל .10.1

 ם בהצבעה. רוב רגיל מקרב בעלי המניות המשתתפי נדרששעל סדר יומה של האסיפה, דירקטור( 

א)ב( לחוק 267לעמוד ברוב הקבוע בהוראות סעיף  ( נדרשהענקת כתבי אופציה) 1.5 אישור נושא מס'לצורך  .10.2

להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד כי יתקיימו אחד  הרשאיםהיינו, רוב רגיל של בעלי המניות  החברות,

 :משני התנאים הבאים

בעלי השליטה מכלל קולות בעלי המניות שאינם  רובין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו יבמנ .10.2.1

של בעלי  הקולותן כלל י)במני המשתתפים בהצבעה המינוי,בעלי עניין אישי באישור בחברה או 

 המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים(;

יעלה על שיעור  לעיל לא 10.2.1בפסקת משנה סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים  .10.2.2

  .מכלל זכויות ההצבעה בחברה יםאחוז שני של

 קובע מועד .11

לחוק  )ב(182לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית לעיל, כאמור בסעיף  הקובעהמועד  .11.1

 . 2022 במרץ 2 'ד יוםבהחברות, הינו 

 תקנות)" 2000-החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(, התש"ס לתקנותבהתאם  .11.2

"(, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הוכחת בעלות

והוא מעוניין להצביע באסיפה  "(בעל מניות לא רשום)"הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים 

תו במניה, במועד הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלו

 ."(אישור בעלותהוכחת בעלות )" שבתוספת לתקנות 1הקובע, בהתאם לטופס 

בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו,  .11.3

תינתן  בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה

  ניירות ערך מסוים. לחשבוןמראש 

כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת  .11.4

לחוק  2. דין הרישום במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז'האלקטרוניתההצבעה 

 כדין אישור בעלות לפי תקנות הוכחת בעלות.  "(ה האלקטרוניתמערכת ההצבע)" 1968-ניירות ערך, תשכ"ח

 מנין חוקי ואסיפה נדחית .12

בעלי מניות שלהם חמישים אחוזים  מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, בעל מניות או

נכח מנין חוקי באסיפה לא ( לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה, 50%)

הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה 

מאוחר יותר אם צוין כזה בהודעה על  ולאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או למועד

 בע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.האסיפה, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיק

בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולותיהם של בעלי מניות לא רשומים אשר הצביעו באמצעות מערכת 

 ההצבעה האלקטרונית. 

  דרכי הצבעה באסיפה והודעות עמדה .13

( 1בעלי מניות הזכאים להשתתף באסיפה ולהצביע, יוכלו לעשות זאת, לפי בחירתם, באחת הדרכים הבאות: ) .13.1

( למנות בא כוח שיגיע לאסיפה ויצביע בה 2) להלן; 13.3להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמם, כמפורט בסעיף 

( בעל מניות לא רשום יהיה רשאי להצביע גם 3להלן; ) 13.4במקומם, על פי כתב מינוי ויפוי כח, כמפורט בסעיף 

 להלן.  13.5מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בסעיף באמצעות 

)ד( לחוק החברות, הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת; לעניין 83בהתאם לסעיף  .13.2

הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות בא כח, תיחשב למאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה זה, 

 האלקטרונית. 



- 9 - 

 

 השתתפות באסיפה והצבעה על ידי בעל המניות בעצמו: .13.3

בעל מניות לא רשום המעוניין להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמו, ימציא לחברה את טופס אישור הבעלות, 

 לעיל ולהלן.  13.6-ו 11.2באופן המפורט בסעיפים 

בעל מניות יידרש לזהות עצמו בהגיעו לאסיפה על ידי הצגת תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה 

לכך על ידי יו"ר האסיפה, ובעל מניות לא רשום יידרש להציג בפניו גם את טופס אישור הבעלות, אלא אם 

 אישור הבעלות שלו הועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. 

 תתפות באסיפה והצבעה באמצעות בא כוח על פי כתב מינוי או ייפוי כח: הש .13.4

"( יחתום על כתב מינוי שיהיה בא כחבעל מניות המעוניין למנות בא כוח שיגיע לאסיפה ויצביע בה במקומו )"

 בדרך המחייבת את התאגיד. אם הממנה הוא תאגיד, יערך כתב המינוי בכתב, וייחתם ערוך בצורה מקובלת, ו

באופן שעות לפני מועד כינוסה,  48יפויי כח להשתתפות והצבעה באסיפה יש להפקיד לפחות את כתב המינוי או 

 . להלן 13.6המפורט בסעיף 

גבי אסיפה נדחית של האסיפה אליה מתייחס כתב המינוי, אלא אם צוין אחרת כתב המינוי יהיה תקף גם ל

 בכתב המינוי. 

בא כח יידרש לזהות עצמו בהגיעו לאסיפה על ידי הצגת תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה 

אישור הבעלות לכך על ידי יו"ר האסיפה ולהציג בפניו את כתב המינוי, או העתק מתאים הימנו, ואת טופס 

)אם הממנה הינו בעל מניות לא רשום, אלא אם אישור הבעלות של הממנה הועבר לחברה באמצעות מערכת 

 ההצבעה האלקטרונית(.

  :מערכת הצבעה אלקטרונית .13.5

בעלי מניות לא רשומים רשאים להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה באמצעות מערכת 

 ההצבעה האלקטרונית. 

"(, מערכת ההצבעה מועד נעילת המערכת)" שעות לפני מועד כינוס האסיפה 6החל מתום המועד הקובע ועד 

האלקטרונית תאפשר לבעלי המניות הלא רשומים הזכאים להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, 

על ידי חבר  להיכנס למערכת ההצבעה האלקטרונית, תוך הזדהות ושימוש בקוד הגישה הייחודי שהונפק

 הבורסה, ולהצביע או לשנות או לבטל את הצבעתם הקודמת. 

ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת בלבד, ולא יהיה ניתן לשנותה 

באמצעות המערכת לאחר מועד זה. אין באמור כדי לגרוע מזכותו של בעל מניות לשנות את הצבעתו באמצעות 

לעיל בשינויים  13.2פות באסיפה והצבעה בה )לרבות באמצעות בא כח( ולעניין זה יחול האמור בסעיף השתת

 המחויבים ותמנה הצבעתו המאוחרת. 

תיקבע אסיפה המשך, מערכת ההצבעה אם או  ,לאחר מועד נעילת המערכת ,הכלליתמקום בו תידחה האסיפה 

האלקטרונית תופעל שוב ויהיה ניתן יהיה להצביע באמצעותה באסיפה הנדחית או באסיפה הנמשכת על 

הנושאים שלא נדונו באסיפה המקורית בלבד, ובהתאם בעל מניות לא רשום אשר הצביע באמצעות מערכת 

רונית יוכל לשנות את הצבעתו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד נעילת ההצבעה האלקט

 המערכת, בנוגע לנושאים כאמור. 

בעל מניות לא רשום שהעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, ומבקש להצביע 

רך הצבעה באסיפה הנדחית או באמצעי הצבעה אחרים, אינו נדרש להעביר לחברה אישור בעלות חדש לצו

 באסיפה הנמשכת. 

ההצבעות שבוצעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד נעילת המערכת יימנו )ככל שלא ישונו 

מאוחר יותר על ידי המצביע( במסגרת תוצאות האסיפה )לרבות הנדחית או הנמשכת(, הן לצורך המניין החוקי 
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 תוצאות ההצבעה.הנדרש באסיפה והן לצורך חישוב 

 :אופן המצאת מסמכים לחברה .13.6

את המסמכים שעל בעלי המניות להמציא לחברה בהתאם להוראות לעיל )לרבות, יפוי כח, כתב מינוי, אישורי 

וכן  Keren@impax.ioבעלות וכיו"ב(, ניתן להמציא עד למועדים שפורטו לעיל במסירה בדואר אלקטרוני 

 א', פארק המדע, רחובות. 2לרחוב ברגמן  רשוםבאמצעות דואר בנוסף 

 הודעות עמדה: .13.7

הודעת עמדה . לפני מועד כינוס האסיפהימים  10המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 

שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה, תפורסם )ככל שיוחלט על פרסומה( עד חמישה ימים לפני מועד 

 האסיפה. 

לחוק  88כמשמעותן בסעיף בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח הודעות העמדה, 

 )ככל שתהיינה כאלה(. החברות

 זכות עיון בכתבי ההצבעה .14

 בחברהאו יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה  אחדת בעל מניו

בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום זכאי  מניות( 455,511)קרי, 

ות מערכת ההצבעה האלקטרונית של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצע

 .הצבעה בכתבלתקנות  10כמפורט בתקנה , שהגיעו לחברה

 המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום  .15

המועד א לתקנות הודעה 5המועד האחרון להמצאת בקשה לחברה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, לפי תקנה 

א לתקנות הודעה ומודעה, הינו עד 5האחרון להמצאת בקשה לחברה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, לפי תקנה 

( ימים לאחר מועד זימון האסיפה. ככל שיומצאו לחברה בקשות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, ייתכן 7שבעה )

סדר היום )לרבות עשויות להתפרסם הודעות עמדה(. ניתן שבעקבות זאת יהיו שינויים בסדר היום ויתווספו נושאים ל

יהיה לעיין בסדר היום המעודכן ובהודעות העמדה שהתפרסמו )ככל שיתפרסמו( באתר ההפצה של רשות ניירות ערך 

להלן(. המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם  16ושל הבורסה )שכתובותיהם מפורטות בסעיף 

נושא לסדר היום ביום פרסום ההודעה עם סדר היום המעודכן על ידי החברה. אין בפרסום סדר היום תתבקש הוספת 

 המעודכן כאמור, ככל שיפורסם, כדי לשנות את המועד הקובע לאסיפה.

 במסמכים עיון .16

בשעות העבודה , א', פארק המדע, רחובות 2ברחוב ברגמן ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות  .16.1

 .0548112323( בטלפון keren@impacx.ioלאחר תיאום מראש עם גב' קרן אפלבויים )המקובלות 

באתר ההפצה  ובתשקיף (ככל שיוגשו לחברה), בנוסח כתב ההצבעה, הודעות העמדה מיידי זהח "ניתן לעיין בדו .16.2

לניירות ערך בתל אביב ובאתר האינטרנט של הבורסה   www.magna.isa.gov.ilשל רשות ניירות ערך בכתובת

 ..maya.tase.co.il בע"מ בכתובת

 

 בכבוד רב,         

 בע"מ אימפקס אי או         

 :ידי על

 יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל קובי בנטקובסקי,

 

mailto:Keren@impax.io


 
 

 
 בע"מ אימפקס אי או

 "(החברה)"

 

 )"התקנות"( 2005-"והתשס(, עמדה והודעות בכתב)הצבעה  החברות תקנות פי על הצבעה כתב

 חלק ראשון

 .בע"מ אימפקס אי או   :שם החברה

 ."(האסיפה)" מיוחדתשנתית  אסיפה כללית  :סוג האסיפה הכללית

 .0012:, בשעה 2022 אפרילב במרץ 11 30 -ה 'ב 'דיום  :האסיפה לכינוס המועד

בלינק  Zoom-באמצעות שיחת וידיאו במערכת ה :האסיפה לכינוס המקום

https://us02web.zoom.us/j/2506214578?pwd=ZlVRbXhZR21jQitJQThjc

WNiN0lpUT09  לקבלת קוד גישה יש לפנות לדוא"ל של גב' קרן אפלבויים

(keren@impacx.io ,בצירוף העתק ת"ז או תעודת התאגדות או אמצעי זיהוי אחר )

 11.2להנחת דעתה של החברה ובצירוף אישור בעלות למועד הקובע )כמפורט בסעיף 

  (.לדוח זימון האסיפה

 תמוצעה החלטהשעל סדר יומה של האסיפה וה יםהנושא .1

 2020דיון בדו"ח הכספי ודו"ח הדירקטוריון לשנת  .1.1

ודיווח על  2020בדצמבר  31דיון בדו"ח הכספי ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 

 .2020לשנת  שכרו של רואה החשבון המבקר

במסגרת תשקיף,  כפי שנכללו 2020לשנת  בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברהניתן לעיין 

(, 073894 -2021-01)מס' אסמכתא:  2021באוגוסט  30תשקיף להשלמה ותשקיף המדף של שפורסם ביום 

ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך  www.isa.gov.ilבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת 

 . www.maya.tase.co.ilאביב בע"מ בכתובת -בתל

 מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה .1.2

( כרואה חשבון מבקר של החברה עד לאסיפה PWC Israelמינוי מחדש של משרד רו"ח קסלמן וקסלמן )

של רואה  הכללית השנתית הבאה. בהתאם לתקנון החברה, דירקטוריון החברה מוסמך לקבוע את שכרו

 החשבון המבקר.

  ההחלטה המוצעת:

(, כרואה חשבון מבקר של החברה עד למועד האסיפה PWC Israelמשרד רו"ח קסלמן וקסלמן ) למנות את

 השנתית הבאה.

 תיקון תנאי כתבי אופציה של מר אלכסנדר אייל, דירקטור .1.3

)עד לתום האסיפה הכללית הוענקו למר אלכסנדר אייל, המכהן כדירקטור בחברה  2021בחודש פברואר 

-כתבי אופציה )לא סחירים(, הניתנים למימוש ל 18,000השנתית המזומנת בהתאם לדוח זה( כמות של 

, אשר שווין במועד ההענקה עמד על דולר למניה 2.216מניות רגילות של החברה במחיר מימוש של  18,000

 אלפי דולר. 30-כ

http://www.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/


 
 

אישר )לאחר אישורה של ועדת התגמול(, בכפוף לאישורה של  , דירקטוריון החברה2022בפברואר  17ביום 

כתבי אופציה עם סיום כהונתו בתום האסיפה  1,695האסיפה הכללית, להקדים את מועד ההבשלה של 

הכללית השנתית המזומנת בהתאם לדוח זימון זה, וכן להאריך את תקופת המימוש של כל כתבי האופציה 

יום ממועד סיום  90)חלף תקופת המימוש המקורית שהינה   12.12.2023 שהוקצו למר אייל כאמור עד ליום

 כהונתו(. 

  ההחלטה המוצעת:

לאשר את תיקון תנאי כתבי האופציה של מר אלכסנדר אייל כך שיתרת כתבי האופציה שטרם הובשלה; 

במועד אישורה של האסיפה הכללית כאמור, וכן  כתבי אופציות יבשילו באופן מיידי 1,695קרי כמות של 

 .12.12.2023תוארך תקופת המימוש של כלל כתבי האופציה שהוקצו למר אייל עד ליום 

 בחברהתלוי  בלתי לדירקטור מר אליצור כהןמינוי  .1.4

מוצע למנות לקבוצה א' את מר אליצור כהן לכהונה כדירקטור בלתי תלוי בחברה החל ממועד  .1.4.1

האסיפה הכללית השנתית ועד תום האסיפה השנתית השלישית שלאחר האסיפה אישורה של 

 לתקנון החברה. 78.1; בהתאם לתקנה נת על פי דוח זההשנתית המזומ

כדירקטור בלתי תלוי  ועדת הביקורתלכהונת דירקטור בלתי תלוי, סווג על ידי  מר כהן המועמד .1.4.2

לכהונה כדירקטור בלתי תלוי בחברה  ה כמועמדהצהר לחברה. מר כהן מסר בהתאם לחוק החברות

 .זימון האסיפהלדוח  א' נספחכ פתמצורה החברות לחוק ב224 לסעיף בהתאם

מומחיות  בעל והינמר כהן  להערכת דירקטוריון החברה, בהסתמך, בין היתר, על הצהרה שמסר, .1.4.3

ומבחנים תנאים )לחוק החברות ותקנות החברות  240, כמשמעותה בסעיף חשבונאית ופיננסית

  ."2005-, התשס"ו(לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית

זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה "הסכום הקבוע" כמפורט בתקנות  מר כהן יהא ועם מינוי  .1.4.4

לעת,  , כפי שיעודכן מעת2000-, התש"ס(כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)החברות 

זכאי להיכלל בהסדרי הפטור,  כהן יהא מרבהתאם לדרגה שבה תסווג החברה מעת לעת. כמו כן, 

ביטוח והתחייבות לשיפוי להם זכאים יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, כפי שיהיו מעת 

  ת.לע

 מוצעת:ההחלטה ה

א'(, החל ממועד אישורה למנות את מר אליצור כהן לכהונה כדירקטור בלתי תלוי בחברה )קבוצה 

של האסיפה הכללית ועד תום האסיפה השנתית השלישית שלאחר האסיפה השנתית המזומנת על 

 (.2024פי דוח זה )קרי, בשנת 

 הענקת כתבי אופציות למר אלון סיון, סמנכ"ל הכספים .1.5

אחת של מניות רגילות ללא ערך נקוב כל  40,000כתבי אופציה הניתנים למימוש לעד  40,000הקצאת 

 0.36%-מההון המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה )כ 0.44% -החברה, למר אלון סיון, אשר יהוו כ

בדילול מלא( בהתאם לתכנית האופציות של החברה ובחריגה ממדיניות התגמול של החברה, במחיר מימוש 

שאינה מהותית ואינה  במסגרת דוח הצעה פרטית זימון האסיפה ובתנאים כמפורט בחלק ב' לדוח ₪ 5של 

 חריגה. 



 
 

 ההחלטה המוצעת: 

מניות רגילות ללא ערך נקוב כל  40,000כתבי אופציה למר אלון סיון הניתנים למימוש לעד  40,000הענקת 

 . ₪ 5אחת של החברה, במחיר מימוש של 

 תבנוסח המלא של ההחלטה המוצעהמקום והשעות שניתן לעיין בהם  .2

ה' בשעות העבודה -בימים א'רחובות א', פארק המדע,  2ברגמן ברחוב  ההחלטה המוצעתבנוסח המלא של ניתן לעיין 

וזאת עד ליום ,  0548112323בטלפון  (keren@impacx.io) קרן אפלבוייםלאחר תיאום מראש עם ו המקובלות

ת באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר המוצע ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה בנוסף, האסיפה הכללית.

 להלן. 11ערך בתל אביב בע"מ, כמפורט בסעיף האינטרנט של הבורסה לניירות 

 תוהמוצע ותהחלטהנדרש לקבלת ה הרוב .3

)מינוי  1.4)תיקון כתבי אופציה( ונושא  1.3נושא מס' )מינוי רואה חשבון(,  1.2לצורך אישור נושאי מס'  .3.1

 , נדרש רוב רגיל מקרב בעלי המניות המשתתפים בהצבעה. דירקטור( שעל סדר יומה של האסיפה

א)ב( לחוק 267)הענקת כתבי אופציה( נדרש לעמוד ברוב הקבוע בהוראות סעיף  1.5 לצורך אישור נושא מס' .3.2

רגיל של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד כי יתקיימו אחד היינו, רוב  החברות,

 :משני התנאים הבאים

בעלי השליטה מכלל קולות בעלי המניות שאינם  רובין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו יבמנ .3.2.1

לי ן כלל הקולות של בעי)במני המשתתפים בהצבעה המינוי,בעלי עניין אישי באישור בחברה או 

 המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים(;

 לעיל לא יעלה על שיעור של 3.2.1סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה  .3.2.2

  .כלל זכויות ההצבעה בחברהמ יםאחוז שני

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב הצבעה זה. כמו כן, בחלק השני  .4

של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, כנדרש לפי הוראות חוק החברות ולתיאור 

 שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין.מהות הזיקה הרלבנטית. יובהר, כי מי 

לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור  .5

 בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

ברות רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון ( לחוק הח2)177לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף  .6

 או תעודת התאגדות.

ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה . בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית .7

שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה תתאפשר רק  (6שש )האלקטרונית תתאפשר עד 

לעיל,  5-7בצירוף המסמכים המפורטים בסעיפים אם כתב ההצבעה הומצא למשרדי החברה על פי הכתובת שלעיל, 

 ( שעות לפני מועד כינוס האסיפה.4לא יאוחר מארבע )

  מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה .8

 (.keren@impacx.io)ובמקביל בדוא"ל  בשעות העבודה המקובלות א', פארק המדע, רחובות 2ברחוב ברגמן 

 מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה .9

mailto:keren@impacx.io
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ח י מועד כינוס האסיפה, כמפורט בדו( ימים לפנ10עשרה )עד המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו 

והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות "( המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה)"זימון האסיפה 

  .( ימים לפני מועד כינוס האסיפה5חמישה )לא יאוחר מהעמדה הינו 

האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר  .10

 "(.אתר ההפצה)" www.maya.tase.co.il -ו www.magna.isa.gov.il: העמדה

רסה אשר אצלו רשומות מניותיו או במשלוח בדואר, בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבו .11

אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות 

 שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר  בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא .12

ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין 

לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה 

 ניין קבלת הודעות העמדה.תחול גם לע

לאחר פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם  .13

הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה. 

תפרסם הודעה מתוקנת על כינוס אסיפה כללית, המועד האחרון בו אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום והחברה 

  החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן יהיה ביום פרסום ההודעה המתוקנת כאמור.

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/


 
 

 חלק שני -כתב הצבעה 
 

 )"התקנות"( 2005-תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו
 

 ;בע"מ אימפקס אי או: שם החברה
 

 בשעות העבודה המקובלות א', פארק המדע, רחובות 2ברחוב ברגמן : ומשלוח כתבי הצבעה( מען החברה )למסירה

 (.keren@impacx.ioובמקביל בדוא"ל )

 
 ;515272789: מס' החברה

 
  ;0012:, בשעה 2022 באפריל במרץ 11 30 -ה 'ב 'דיום  :מועד האסיפה

 
  ;מיוחדתשנתית וכללית : סוג האסיפה

 
אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון , 2022 במרץ 2 -יום ד' ה :המועד הקובע

 שקדם למועד זה
 

 פרטי בעל המניות
 

 
 :שם בעל המניות

 
 

 
 :מס' זהות

 

 

 -לבעל המניות תעודת זהות ישראלית  אם אין

 
 :מס' דרכון

 

 
 :המדינה שבה הוצא

 

 
 :בתוקף עד

 

 

 -אם בעל המניות הוא תאגיד 

 
 :מס' תאגיד

 

 
 :מדינת התאגדות
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 אופן ההצבעה
 

מס' 
 סעיף

האם אתה בעל  1אופן ההצבעה הנושא שעל סדר היום
שליטה, בעל 
עניין אישי 

בהחלטה, נושא 
משרה בכירה או 

 ?2משקיע מוסדי
 לא כן* נמנע נגד בעד

(, כרואה PWC Israelוקסלמן ) משרד רו"ח קסלמן את למנות 1.2
 חשבון מבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה.

     

לאשר את תיקון תנאי כתבי האופציה של מר אלכסנדר אייל כך  1.3
 1,695שיתרת כתבי האופציה שטרם הובשלה; קרי כמות של 

במועד אישורה של האסיפה  כתבי אופציות יבשילו באופן מיידי
הכללית כאמור, וכן תוארך תקופת המימוש של כלל כתבי 

 .12.12.2023האופציה שהוקצו למר אייל עד ליום 

     

 בחברה בלתי תלוי כדירקטור לכהונה אליצור כהןאת מר  למנות 1.4
 תום ועד הכללית האסיפה של אישורה ממועד החל, )קבוצה א'(

 המזומנת השנתית האסיפה שלאחר השלישית השנתית האסיפה
 .זה דוח פי על

     

כתבי אופציה למר אלון סיון הניתנים למימוש לעד  40,000הענקת  1.5
מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת של החברה, במחיר  40,000

 . ₪ 5מימוש של 

     

 
 ___לא___  כן? מוסדי משקיע או בכירה משרה נושא, עניין בעל הינך האם

 * פרט להלן.

 ( אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.1)
( בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי 2) 

 שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

 
 
 
 

 חתימה  תאריך
 

 פירוט

 עם היותי בעל שליטה, בעל עניין אישי באישור ההחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי:להלן פרטים בקשר 

 

_____________________________________________________________________________ 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ 
כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף  -( לחוק החברות 1)177לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 

 אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת. 



 
 

כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעודת  -לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה 
 התאגדות.  

  


