ע.י .נופר אנרג'י בע"מ
(להלן" :החברה")
תאריך 24 :בדצמבר 2020
הנדון :דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי מניות החברה
בהתאם לחוק החברות ,התשנ"ט( 1999-להלן" :חוק החברות") ,לתקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומידיים) ,התש"ל( 1970-להלן" :תקנות הדוחות") ,לתקנות החברות (הודעה ומודעה על
אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית) ,התש"ס ,2000-לתקנות החברות (הצבעה בכתב
והודעות עמדה) ,תשס"ו 2005-ולתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה
הכללית) ,התש"ס ,2000-ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי מניות החברה
(להלן" :האסיפה") ,אשר תיערך ביום ראשון ,ה 31-בינואר  ,2021בשעה  ,14:00במשרד עורכי הדין
שמעונוב ושות' ,ברחוב הארבעה ( 30מגדלי הארבעה ,מגדל דרומי ,קומה  ,)34תל-אביב.
לאור הנחיית רשות נירות ערך מיום  16במרץ  ,2020ככל שבשל השפעות נגיף הקורונה תחולנה
במועד האסיפה הכללית מגבלות על קיום האסיפה הכללית בדרך של התכנסות ,תערך האסיפה
הכללית באמצעות שיחת ועידה טלפונית ,בה יוכלו כל המשתתפים לשמוע זה את זה .במקרה
כאמור ,תעדכן החברה מבעוד מועד בדבר פרטי ההתקשרות לשיחת הועידה הטלפונית כאמור,
באמצעות פרסום דיווח מיידי.
.1

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה:

1.1

מינוי גב' דפנה אסתר כהן לדירקטורית חיצונית בחברה
מוצע למנות את הגב' דפנה אסתר כהן לדירקטורית חיצונית בחברה ,החל ממועד אישור האסיפה.
כנדרש בסעיף (241א) לחוק החברות ,הצהירה הגב' דפנה אסתר כהן כי מתקיימים לגביה התנאים
הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית בחברה ולהיותה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית .כמו
כן ,גב' דפנה אסתר כהן הצהירה כי לא מתקיימות לגביה ההגבלות הקבועות בסעיפים  227 ,226ו-
(240ב)(-ו) לחוק החברות ,וכן הצהירה כי יש לה את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את
הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה בהתאם להוראות סעיף 224א לחוק
החברות .הצהרתה של גב' דפנה אסתר כהן מצ"ב כנספח א' לדוח זה.
בנוסף ,בישיבת דירקטוריון החברה מיום  24בדצמבר  ,2020אושרה עמידתה של גב' דפנה אסתר
כהן בתנאי הכשירות הקבועים בחוק החברות לצורך מינויה לדירקטורית חיצונית בחברה וכן
הוערכה הגב' דפנה אסתר כהן כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם להוראות תקנות
החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות
מקצועית) ,תשס"ו .2005-כן החליט דירקטוריון החברה ,כי בכפוף לאישור מינויה לדירקטורית
חיצונית בחברה ,תכהן הגב' דפנה אסתר כהן כחברת הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ,הביקורת
והתגמול.
להלן פרטים בדבר גב' דפנה אסתר כהן ,המועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית:
שם:
מס' ת.ז:.
תאריך לידה:
מען להמצאת כתבי בי-דין:
נתינות:
חברות בוועדות דירקטוריון:
דירקטור חיצוני או בלתי תלוי:
מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות
מקצועית:
דירקטור חיצוני מומחה:

דפנה אסתר כהן
024812943
23.02.1970
משה שרת  ,43תל אביב
ישראלית
וועדה לבחינת הדוחות הכספיים ,הביקורת
והתגמול
דירקטורית חיצונית
בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית
כן

עובד של החברה ,חברה בת או חברה
קשורה של החברה או בעל עניין בה:
תאריך תחילת כהונה:
השכלה:

תעסוקה בחמש השנים האחרונות:
בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:
חברות בדירקטוריונים:

מועד אישור האסיפה
בוגר כלכלה ומדעי המדינה ,אוניברסיטה
העברית; מוסמך ( )MBAמנהל עסקים -
התמחות במימון וחשבונאות ,אוניברסיטה
העברית
-2010היום :מייסדת ומנהלת  DECייעוץ פיננסי
ועסקי;
 :2015-2020מנהלת בקרה עסקית וקשרי
משקיעים אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ;
 - 2005היום :דירקטורית בחברות ציבוריות
ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ

בכפוף לאישור מינויה על ידי האסיפה הכללית ,הגב' דפנה אסתר כהן תהא זכאית לגמול שנתי
וגמול השתתפות בישיבות בגובה הסכומים המירביים המפורטים בתוספת הרביעית לתקנות
החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס( 2000-להלן" :תקנות הגמול"),
לפי הדרגה בה מסווגת החברה מעת לעת.
נוסח ההחלטה המוצעת" :לאשר את מינויה של הגב' דפנה אסתר כהן לדירקטורית חיצונית
בחברה ,לתקופה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה".
1.2

מינוי מר גילי כהן לדירקטור חיצוני בחברה
מוצע למנות את מר גילי כהן לדירקטור חיצוני בחברה ,החל ממועד אישור האסיפה.
כנדרש בסעיף (241א) לחוק החברות ,הצהיר מר גילי כהן כי מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים
למינויו כדירקטור חיצוני בחברה ולהיותו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית .כמו כן ,מר גילי כהן
הצהיר כי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים  227 ,226ו(240-ב)(-ה) לחוק החברות,
וכן הצהיר כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד
של דירקטור בחברה בהתאם להוראות סעיף 224א לחוק החברות .הצהרתו של מר גילי כהן מצ"ב
כנספח ב' לדוח זה.
בנוסף ,בישיבת דירקטוריון החברה מיום  24בדצמבר  ,2020אושרה עמידתו של מר גילי כהן בתנאי
הכשירות הקבועים בחוק החברות לצורך מינויו לדירקטור חיצוני בחברה ,וכן הוערך מר גילי כהן
כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם להוראות תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) ,תשס"ו .2005-כן החליט
דירקטוריון החברה ,כי בכפוף לאישור מינויו לדירקטור חיצוני בחברה ,יכהן מר גילי כהן כחבר
הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ,הביקורת והתגמול.
להלן פרטים אודות מר גילי כהן המועמד לכהונה כדירקטור חיצוני:
שם:
מס' ת.ז:.
תאריך לידה:
מען להמצאת כתבי בי-דין:
נתינות:
חברות בוועדות דירקטוריון:
דירקטור חיצוני או בלתי תלוי:
מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות
מקצועית:
דירקטור חיצוני מומחה:
עובד של החברה ,חברה בת או חברה
קשורה של החברה או בעל עניין בה:
תאריך תחילת כהונה:

גילי כהן
022648786
25.8.1966
עמוס  ,10רמת גן
ישראלית
הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ,הביקורת
והתגמול
דירקטור חיצוני
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
כן
מועד אישור האסיפה
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השכלה:
תעסוקה בחמש השנים האחרונות:
בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:
חברות בדירקטוריונים:

בוגר כלכלה וגיאוגרפיה ,אוניברסיטה העברית;
מוסמך ( )MBAבמנהל עסקים ,אוניברסיטה
העברית
 - 1997היום :מרצה לכלכלה ,המכללה למנהל;
 - 2011היום :דירקטור בחברות;
 - 2018היום :יועץ לגופים פיננסים
י.ח .דימרי בע"מ ,הכשרת היישוב בישראל
בע"מ USB ,ני"ע ישראל בע"מ ,טכנופלסט
ונצ'רס בע"מ ,סלע קפיטל נדל"ן בע"מ וסיגמא
קרנות נאמנות בע"מ

בכפוף לאישור מינויו על ידי האסיפה הכללית ,מר גילי כהן יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות
בישיבות בגובה הסכומים המירביים המפורטים בתוספת הרביעית לתקנות הגמול ,לפי הדרגה בה
מסווגת החברה מעת לעת.
נוסח ההחלטה המוצעת" :לאשר את מינויו של מר גילי כהן לדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופה בת
שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה".
.2

זימון אסיפה כללית
ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית של בעלי מניות החברה ,אשר תיערך במשרד עורכי
הדין שמעונוב ושות' ,ברחוב הארבעה ( 30מגדלי הארבעה ,מגדל דרומי ,קומה  ,)34תל-אביב ,ביום
ראשון ,ה 31-בינואר  ,2021בשעה .14:00
לאור הנחיית רשות נירות ערך מיום  16במרץ  ,2020ככל שבשל השפעות נגיף הקורונה תחולנה
במועד האסיפה הכללית מגבלות על קיום האסיפה הכללית בדרך של התכנסות ,תערך האסיפה
הכללית באמצעות שיחת ועידה טלפונית ,בה יוכלו כל המשתתפים לשמוע זה את זה .במקרה
כאמור ,תעדכן החברה מבעוד מועד בדבר פרטי ההתקשרות לשיחת הועידה הטלפונית כאמור,
באמצעות פרסום דיווח מיידי.

.3

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות
הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים  1.1ו 1.2-לעיל ,הוא הרוב הקבוע בסעיף
(239ב) לחוק החברות ,דהיינו  -רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית ,בעצמם או
באמצעות ייפוי כוח (או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם) ,הרשאים להצביע
באסיפה ,ובלבד שיתקיים אחד מאלה )1( :במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות
בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי
שאינו כתוצאה מקשריו עם בעלי השליטה ,המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי
המניות האמורים ,לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; ( )2סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות
האמורים בפסקה ( ,)1לא עלה על שיעור של שני אחוזים ( )2%מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
למועד הדוח ,בעל השליטה בחברה ,מר עופר ינאי ,מחזיק ב 9,582,650-מניות המהוות כ36.99%-
מההון המונפק של החברה וכ 46.17%-מזכויות ההצבעה בחברה .שיעור זה אינו מקנה לבעל
השליטה את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום.

.4

המועד לקביעת הזכאות
המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות ,כאמור בסעיף  182לחוק החברות
ותקנה  3לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) ,תשס"ו ,2005-הינו ה 3 -בינואר 2021
(להלן" :המועד הקובע") .אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע ,אזי היום הקובע יהיה יום המסחר
האחרון שקדם למועד זה.

.5

הצבעה באסיפה הכללית
בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית) התש"ס,2000-
בעל מניה ,שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ,ואותה מניה נכללת
בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ,והוא מעוניין להצביע באסיפה
3

הכללית (להלן" :בעל מניות לא רשום") ,ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע,
מאת החברה לרישומים ,בהתאם לטופס  1שבתוספת לתקנות הללו ,עד למועד כינוס האסיפה.
כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוח אשר הוסמך לכך
כדין .המסמך הממנה בא כוח להצבעה (להלן" :כתב המינוי") וכן ייפוי הכוח מכוחו נחתם כתב
המינוי (אם ישנו) ,או העתק ממנו מאושר להנחת דעת החברה ,יהיו בכתב ,ייחתמו בדרך המחייבת
את התאגיד ,ויופקדו במשרד החברה 48 ,שעות לפחות לפני המועד הקבוע לאסיפה או לאסיפה
הנדחית ,לפי העניין.
כמו כן ,בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה ,המצורף לדוח מיידי זה,
או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית ,הכל כמפורט בסעיף  8להלן.
.6

מניין חוקי ואסיפה נדחית
אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת האסיפה .מניין
חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים ,בעצמם או על ידי באי-כוח ,בעל/י מניות (אחד או יותר)
המחזיקים ביחד לפחות  25%מזכויות ההצבעה בחברה .אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע
לאסיפה לא יימצא מנין חוקי ,היא תידחה ליום  7בפברואר  ,2021באותה שעה ובאותו מקום.
אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה ,תתקיים
האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

.7

הוספת נושא לסדר היום
לאחר פרסום דוח זימון זה ,יתכן שיהיו שינויים בסדר היום ,לרבות הוספת נושא לסדר היום.
בנוסף ,עשויות להתפרסם הודעות עמדה .יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה,
בדיווחי החברה שיפורסמו באתר ההפצה.
בעל מניה ,אחד או יותר ,המחזיק מניות המהוות  1%לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית
של החברה ,רשאי לבקש מהדירקטוריון ,עד  7ימים לאחר זימון האסיפה ,לכלול נושא בסדר היום
של האסיפה ,ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.
מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכללו בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית ,תכין
החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן (ככל שיידרש) ותפרסם אותם לא יאוחר מ 7-לאחר
המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום .מובהר כי ,ככל שהחברה תפרסם
סדר יום מעודכן ,אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בדוח
זימון זה.
בקשה של בעל מניה לכלול בסדר היום של האסיפה הכללית הצעת מועמד לכהונה כדירקטור לפי
תקנה 5א או 5ג לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית
והוספת נושא לסדר היום) ,התש"ס ,2000-תכלול את הפרטים האמורים בתקנה  26לתקנות
הדוחות ותצורף אליה הצהרת המועמד לכהן כדירקטור לפי סעיף 224ב לחוק החברות ,ולפי העניין
 -גם הצהרה לפי סעיף  241לחוק החברות.
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פרטים לעניין כתב ההצבעה
כתובת אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך (להלן" :אתר ההפצה") ואתר האינטרנט של הבורסה
לניירות ערך בתל אביב בע"מ ,שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה
כמשמעותן בסעיף  88לחוק החברות ,הינן www.magna.isa.gov.il :ו,www.maya.tasa.co.il-
בהתאמה .הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם
באתר ההפצה.
בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל
שתהיינה כאלו) .חבר בורסה ישלח ,ללא תמורה ,בדואר אלקטרוני ,קישורית לנוסח כתב ההצבעה
וכתבי העמדה (ככל שתהיינה) באתר ההפצה ,לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות
ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה ,אלא אם כן הודיע בעל המניות כי איננו מעוניין בכך
או כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח ,ובלבד שההודעה ניתנה
4

לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.
בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה ,זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה
שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו ,בסניף של חבר הבורסה או בדואר אצל מענו ,תמורת דמי משלוח
בלבד ,אם ביקש זאת .בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסויים.
את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה,
בצירוף אישור הבעלות (וביחס לבעל מניות רשום  -בצירוף צילום תעודת זהות ,דרכון או תעודת
זהות ,לפי העניין) ,עד  6שעות לפני מועד כינוס האסיפה .לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד
בו הגיעו כתבי ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו ,למשרדי החברה .כתב הצבעה שלא צורף לו
אישור בעלות (או לחילופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית) או
ביחס לבעל מניות רשום שלא צורף לו צילום תעודת זהות ,דרכון או תעודת התאגדות ,לפי העניין,
יהיה חסר תוקף.
בנוסף בעל מניות לא רשום ,רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה
במערכת ההצבעה האלקטרונית .ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני תתאפשר עד 6
שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
בעל מניות לא רשום רשאי ,בכל עת ,להודיע בכתב לחבר הבורסה באמצעותו הוא מחזיק במניות,
כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית (כפי
שנקבעה במועד הקובע) .עשה כן ,לא יעביר חבר הבורסה מידע לגביו בהתאם לתקנות החברות
(הצבעה בכתב והודעת עמדה) ,תשס"ו ,2005-כל עוד לא קיבל הוראה אחרת מבעל המניות הלא
רשום .הוראות בעלי מניות כאמור יועברו לחבר הבורסה לא יאוחר מהשעה  12:00בצהריים של
המועד הקובע ,וזאת לגבי חשבון ניירות הערך ולא לגבי ניירות ערך מסויימים המוחזקים בחברה.
עם הכניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית ,יוכל בעל המניות להצביע ביחס לנושאים שעל סדר
יומה של האסיפ ה .לחילופין ,בעל מניות יוכל לבקש כי פרטיו יועברו באמצעות מערכת ההצבעה
האלקטרונית לחברה לצורך הוכחת בעלות בניירות הערך כמפורט להלן ,ללא ציון אופן הצבעתו,
על מנת שיוכל להצביע פיזית באסיפה וללא צורך בהצגת אישור בעלות.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה מטעם בעל מניות הינו עד  10ימים לפני מועד
האסיפה .המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת העמדה הינו חמישה ימים לפני
מועד האסיפה.
בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה  5%או יותר מסך של זכויות ההצבעה
בחברה (קרי  1,037,817.5 -מניות) ,וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה
בחברה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה (קרי  558,685 -מניות) ,זכאי לאחר כינוס
האסיפה הכללית ,לעיין בכתב ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה
האלקטרונית שהגיעו לחברה ,כמפורט בתקנה  10לתקנות החברות (הצבעות בכתב והודעות עמדה),
התשס"ו.2005-
.9

עיון במסמכים
בעלי מניות החברה יוכלו לעיין בדוח מיידי זה ובמסמכים הנוגעים להחלטות המוצעת באסיפה,
במשרדה הראשי של החברה ברח' האודם  4פארק תעשיות יצהר ,א.ת .עד הלום ,בשעות העבודה
המקובלות ולאחר תיאום מראש בטלפון  ,08-3750060וזאת עד  24שעות לפני מועד כינוס האסיפה
הכללית או הנדחית (ככל שתיערך).
בכבוד רב,
ע.י .נופר אנרג'י בע"מ
באמצעות :עופר ינאי ,יו"ר ונדב טנא ,מנכ"ל
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ע.י .נופר אנרג'י בע"מ (להלן" :החברה")
כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) ,התשס"ו"( 2005-התקנות")
חלק ראשון
.1

שם החברה
ע.י .נופר אנרג'י בע"מ

.2

סוג האסיפה הכללית ,המועד והמקום לכינוסה
אסיפה מיוחדת שתיערך ביום ראשון ,ה 31-בינואר  ,2021בשעה  ,14:00במשרד עורכי הדין
שמעונוב ושות' ,ברחוב הארבעה ( 30מגדלי הארבעה ,מגדל דרומי ,קומה  ,)34תל-אביב .אם
לא ימצא מנין חוקי ,תידחה האסיפה ליום ראשון ,ה 7-בפברואר  ,2021באותה שעה ובאותו
מקום.

.3

פירוט הנושאים שעל סדר היום בהתאם לדוח המיידי של החברה אליו מצורף כתב הצבעה
זה ,אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

3.1

מינוי גב' דפנה כהן לדירקטורית חיצונית בחברה  -מוצע למנות את הגב' דפנה אסתר כהן
לדירקטורית חיצונית בחברה ,החל ממועד אישור האסיפה.
להלן פרטים בדבר גב' דפנה אסתר כהן ,המועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית:
שם:
מס' ת.ז:.
תאריך לידה:
מען להמצאת כתבי בי-דין:
נתינות:
חברות בוועדות דירקטוריון:
דירקטור חיצוני או בלתי תלוי:
מומחיות חשבונאית ופיננסית או
כשירות מקצועית:
דירקטור חיצוני מומחה:
עובד של החברה ,חברה בת או חברה
קשורה של החברה או בעל עניין בה:
תאריך תחילת כהונה:
השכלה:

תעסוקה בחמש השנים האחרונות:
בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:
חברות בדירקטוריונים:

דפנה אסתר כהן
024812943
23.02.1970
משה שרת  ,43תל אביב
ישראלית
וועדה לבחינת הדוחות הכספיים ,הביקורת
והתגמול
דירקטורית חיצונית
בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית
כן
מועד אישור האסיפה
בוגר כלכלה ומדעי המדינה ,אוניברסיטה
העברית; מוסמך ( )MBAמנהל עסקים -
התמחות במימון וחשבונאות ,אוניברסיטה
העברית
-2010היום :מייסדת ומנהלת  DECייעוץ פיננסי
ועסקי;
 :2015-2020מנהלת בקרה עסקית וקשרי
משקיעים אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ;
 - 2005היום :דירקטורית בחברות ציבוריות
ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ

כנדרש בסעיף (241א) לחוק החברות ,הצהירה הגב' דפנה אסתר כהן כי מתקיימים לגביה
התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית בחברה ולהיותה בעלת מומחיות חשבונאית
ופיננסית .כמו כן ,גב' דפנה אסתר כהן הצהירה כי לא מתקיימות לגביה ההגבלות הקבועות
בסעיפים  227 ,226ו(240-ב)(-ו) לחוק החברות ,וכן הצהירה כי יש לה את הכישורים הדרושים
והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה בהתאם להוראות
סעיף 224א לחוק החברות .הצהרתה של גב' דפנה אסתר כהן מצ"ב כנספח א' לדוח זה.

-2-

בנוסף ,בישיבת דירקטוריון החברה מיום  24בדצמבר  ,2020אושרה עמידתה של גב' דפנה
אסתר כהן בתנאי הכשירות הקבועים בחוק החברות לצורך מינויה לדירקטורית חיצונית
בחברה וכן הוערכה הגב' דפנה אסתר כהן כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם
להוראות תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) ,תשס"ו .2005-כן החליט דירקטוריון החברה ,כי בכפוף
לאישור מינויה לדירקטורית חיצונית בחברה ,תכהן הגב' דפנה אסתר כהן כחברת הוועדה
לבחינת הדוחות הכספיים ,הביקורת והתגמול.
יצויין כי ההצבעה לגבי כל מועמד תיעשה בנפרד.
נוסח ההחלטה המוצעת" :לאשר את מינויה של הגב' דפנה אסתר כהן לדירקטורית חיצונית
בחברה ,לתקופה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה".
3.2

מינוי מר גילי כהן לדירקטור חיצוני בחברה
מוצע למנות את מר גילי כהן לדירקטור חיצוני בחברה ,החל ממועד אישור האסיפה.
להלן פרטים אודות מר גילי כהן המועמד לכהונה כדירקטור חיצוני:
שם:
מס' ת.ז:.
תאריך לידה:
מען להמצאת כתבי בי-דין:
נתינות:
חברות בוועדות דירקטוריון:
דירקטור חיצוני או בלתי תלוי:
מומחיות חשבונאית ופיננסית או
כשירות מקצועית:
דירקטור חיצוני מומחה:
עובד של החברה ,חברה בת או חברה
קשורה של החברה או בעל עניין בה:
תאריך תחילת כהונה:
השכלה:
תעסוקה בחמש השנים האחרונות:
בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:
חברות בדירקטוריונים:

גילי כהן
022648786
25.8.1966
עמוס  ,10רמת גן
ישראלית
הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ,הביקורת
והתגמול
דירקטור חיצוני
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
כן
מועד אישור האסיפה
בוגר כלכלה וגיאוגרפיה ,אוניברסיטה העברית;
מוסמך ( )MBAבמנהל עסקים ,אוניברסיטה
העברית
 - 1997היום :מרצה לכלכלה ,המכללה למנהל;
 - 2011היום :דירקטור בחברות;
 - 2018היום :יועץ לגופים פיננסים
י.ח .דימרי בע"מ ,הכשרת היישוב בישראל בע"מ,
 USBני"ע ישראל בע"מ ,טכנופלסט ונצ'רס
בע"מ ,סלע קפיטל נדל"ן בע"מ וסיגמא קרנות
נאמנות בע"מ

כנדרש בסעיף ( 241א) לחוק החברות ,הצהיר מר גילי כהן כי מתקיימים לגביו התנאים
הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני בחברה ולהיותו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית .כמו
כן ,מר גילי כהן הצהיר כי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים  227 ,226ו(240-ב)-
(ה) לחוק החברות ,וכן הצהיר כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן
הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בהתאם להוראות סעיף 224א לחוק החברות.
הצהרתו של מר גילי כהן מצ"ב כנספח ב' לדוח זה.
בנוסף ,בישיבת דירקטוריון החברה מיום  24בדצמבר  ,2020אושרה עמידתו של מר גילי כהן
בתנאי הכשירות הקבועים בחוק החברות לצורך מינויו לדירקטור חיצוני בחברה ,וכן הוערך
מר גילי כהן כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם להוראות תקנות החברות (תנאים
ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית),
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תשס"ו .2005-כן החליט דירקטוריון החברה ,כי בכפוף לאישור מינויו לדירקטור חיצוני
בחברה ,יכהן מר גילי כהן כחבר הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ,הביקורת והתגמול.
יצויין כי ההצבעה לגבי כל מועמד תיעשה בנפרד.
נוסח ההחלטה המוצעת" :לאשר את מינויו של מר גילי כהן לדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופה
בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה".
.4

המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של החלטות המוצעות
ניתן לעיין בדוח המיידי שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה באתרי האינטרנט של רשות
ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ כמפורט בסעיף  13להלן ,וכן ניתן לעיין
במסמכים אלו במשרדה הראשי של החברה ברח' האודם  4פארק תעשיות יצהר ,א.ת .עד הלום,
בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש בטלפון  ,08-3750060וזאת עד  24שעות לפני
מועד כינוס האסיפה הכללית או הנדחית (ככל שתיערך).

.5

הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה הכללית בכל אחד מהנושאים שעל סדר היום:
הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים  3.1ו 3.2-לעיל ,הוא כאמור בסעיף (239ב)
לחוק החברות ,דהיינו  -רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית בעצמם או
באמצעות ייפוי כוח (או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם) ,הרשאים
להצביע באסיפה ,ובלבד שיתקיים אחד מאלה )1( :במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב
מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי
למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעלי השליטה ,המשתתפים בהצבעה; במניין כלל
הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; ( )2סך קולות המתנגדים
מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה ( )1לא עלה על שיעור של שני אחוזים ( )2%מכלל זכויות
ההצבעה בחברה.
למועד הדוח ,בעל השליטה בחברה ,מר עופר ינאי ,מחזיק ב 9,582,650-מניות המהוות כ-
 36.99%מההון המונפק של החברה וכ 46.17%-מזכויות ההצבעה בחברה .שיעור זה אינו מקנה
לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום.

.6

הודעה בדבר עניין אישי/זיקה
בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה או מאפיין
אחר של בעל מניות ביחס להחלטות המפורטות בסעיפים  3.1ו 3.2 -לעיל ,כנדרש לפי הוראות
חוק החברות ולתיאור הזיקה ,ככל שקיימת .יובהר ,כי מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את
מהות הזיקה  -לא תבוא הצבעתו במניין.

.7

המועד הקובע
המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית ,כאמור בסעיף 182
לחוק החברות ובתקנה  3לתקנות ,הינו ה 3-בינואר ( 2021להלן" :המועד הקובע").

.8

תוקף כתב הצבעה
לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים ואם הוא הומצאו לחברה עד 6
שעות לפני מועד האסיפה:

8.1

לגבי בעל מניות לא רשום  -אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות
באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

8.2

לגבי בעלי מניות לפי סעיף  )2(177לחוק החברות  -אם צורף לו צילום תעודת זהות ,דרכון או
תעודת התאגדות.
כתב הצבעה שלא ימוצא בהתאם לאמור לעיל יהיה חסר תוקף.
לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו,
למשרד החברה.
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.9

מועד נעילת מערכת ההצבעות אלקטרוניות
ההצבעה במערכת ההצבעות האלקטרוניות מסתיימת  6שעות לפני מועד כינוס האסיפה (דהיינו
 -בשעה  8:00בבוקר ביום  31בינואר  .)2021עד למועד זה יש להמציא לחברה את כתב ההצבעה.

.10

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

.11

מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה
את כתב ההצבעה והודעת העמדה יש להמציא למשרד החברה ,ברח' האודם  4פארק תעשיות
יצהר ,א.ת .עד הלום.

.12

מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה,
היינו ה 21-בינואר ( 2021להלן" :המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה") ,והמועד האחרון
להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה ,קרי
ה 26-בינואר .2021

.13

כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות
העמדה הינם www.maya.tase.co.il :ו.www.magna.isa.gov.il-

.14

בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה אשר אצלו רשומות מניותיו
או במשלוח בדואר ,אם ביקש זאת .בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
כמו כן כי בעל מניות לא רשום ,רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות
מערכת ההצבעה האלקטרונית.

.15

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני ,בלא תמורה ,קישורית לנוסח כתב ההצבעה
והודעות העמדה באתר 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 תחול גם לעניין קבלת
הודעות העמדה.

.16

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב ההצבעה.

.17

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל
זכויות ההצבעה ,וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות
בידי בעלי השליטה בחברה ,כהגדרת מונח זה בסעיף  286לחוק החברות ,זכאי לעיין בכתבי
ההצבעה כמפורט בתקנה  10לתקנות.
נכון למועד ההודעה בדבר כינוס האסיפה נשוא כתב זה ,כמות מניות המהווה  5%אחוזים מסך
כל זכויות ההצבעה בחברה הינה  1,037,817.5מניות; כמות מניות המהווה  5%אחוזים מסך
כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה הינה  558,685מניות.

.18

תשומת הלב ,כי לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום ,לרבות הוספת
נושא לסדר היום וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה .ככל שיפורסם סדר יום עדכני ו/או
הודעות עמדה ,ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה באתר
ההפצה .ככל שיהיו שינויים בסדר היום והחברה תפרסם הודעה מתקנת ,החברה תמציא נוסח
מתוקן של כתב ההצבעה באתר ההפצה ביום פרסום ההודעה המתוקנת.
בעל מניה ,אחד או יותר ,המחזיק מניות המהוות  1%לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית
של החברה ,רשאי לבקש מהדירקטוריון ,עד  7ימים לאחר זימון האסיפה לכלול נושא בסדר
היום של האסיפה ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.
מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכללו בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית,
תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן (ככל שיידרש) ותפרסם אותם לא יאוחר מ-
 7לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום .מובהר כי ,ככל

-5שהחברה תפרסם סדר יום מעודכן ,אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד
הקובע כפי שנקבע בדוח זימון זה.

-6כתב הצבעה  -חלק שני
שם החברה  -ע.י .נופר אנרג'י בע"מ.
מען למסירה ומשלוח של כתב הצבעה  -משרדה הראשי של החברה ברח' האודם  ,4פארק תעשיות יצהר ,א.ת .עד הלום.
מס' חברה 51-459994-3 -
מועד האסיפה  -יום ראשון ,ה 31-בינואר  ,2021בשעה .14:00
סוג האסיפה  -מיוחדת
המועד הקובע  3 -בינואר .2021
פרטי בעל המניות
שם בעל המניות _________________________ -
מס' זהות ___________________ -
אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית
מספר דרכון _________________ -
המדינה בה הוצא _________________ -
תוקף ____________________ -
אם בעל המניות הוא תאגיד
מס' התאגיד ______________ -
מדינת ההתאגדות ____________ -

אופן ההצבעה:
מס'
הנושא
שעל סדר
היום

אופן

הנושא על סדר היום
בעד

1.1

1.2

ההצבעה 1

נגד

נמנע

לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף
(239ב) לחוק החברות)  -האם אתה
בעל שליטה ,בעל עניין ,בעל עניין
אישי באישור המינוי ,נושא משרה
בכירה או משקיע מוסדי 2
לא
כן*

לאשר את מינויה של הגב' דפנה
אסתר כהן כדירקטורית חיצונית
בחברה ,לתקופה בת שלוש שנים
החל ממועד אישור האסיפה.
לאשר את מינוי של מר גילי כהן
כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופה
בת שלוש שנים החל ממועד אישור
האסיפה.

האם אתה בעל עניין ,נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי?
כן
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
לא

1
2

אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו הנושא.
בעל מניות שלא ימלא תור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט ,הצבעתו לא תבוא במניין .אין צורך לפרט עניין אישי באישור
המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

-7* נא פרט מכח מה הנך בעל עניין אישי לעניין ההחלטות שלעיל:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
לבעלי מניות המחזיקים מניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף  )1(177לחוק החברות  -כתב הצבעה
זה תקף רק בצירוף אישור בעלות ,למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת.
לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה  -כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום
תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.
______________
תאריך

_________________
חתימה
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